UNIVERZA V MARIBORU
FILOZOFSKA FAKULTETA
Oddelek za zgodovino

DIPLOMSKO DELO

Andreja MATIJEVC

Maribor, 2012

UNIVERZA V MARIBORU
FILOZOFSKA FAKULTETA
Oddelek za zgodovino

Diplomsko delo

ORIS ZGODOVINE PIŠEC
DO KONCA 18. STOLETJA

Mentor:

Kandidatka:

doc. dr. Andrej Hozjan

Andreja Matijevc

Maribor, 2012

Lektor:
Robert Titan, prof. slovenščine

Prevajalka:
Ida Rebernak, prof. angleščine in slovenščine

ZAHVALA

V prvi vrsti se iskreno zahvaljujem mentorju doc. dr. Andreju Hozjanu za vso
pomoč, napotke in potrpeţljivost pri izdelavi diplomskega dela.
Hvala gospodu ţupniku Antonu Kolarju iz Pišec, ker mi je omogočil vpogled v
ţupnijsko kroniko in ţupnijski arhiv in gospe Oţi Lorber iz Posavskega muzeja
Breţice, ker mi je omogočila dostop do portretov rodbine Moscon.
Posebna zahvala gre moţu Simonu in sinu Oţbeju za spodbujanje, razumevanje in
ljubezen v času nastajanja diplomskega dela. Hvala lepa tudi staršem in sestrama,
ki so me podpirali in spodbujali v času študija ter prijateljicam Lučki, Evi, Martini
in Silviji za vso pomoč pri nastajanju diplomskega dela.

IZJAVA

Podpisana Andreja Matijevc, rojena 11. 2. 1983, študentka Filozofske fakultete
Univerze v Mariboru, smer Univerzitetni dvopredmetni program zgodovina in
geografija, izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Oris zgodovine Pišec do
konca 18. stoletja pri mentorju doc. dr. Andreju Hozjanu avtorsko delo.

V diplomskem delu so uporabljeni viri in literatura korektno navedeni; teksti niso
prepisani brez navedbe avtorjev.

_______________________
(podpis študentke)

Maribor, 25. 10. 2012

POVZETEK

Diplomsko delo z naslovom Oris zgodovine Pišec do konca 18. stoletja
predstavlja pregled srednjeveške in zgodnje novoveške zgodovine kraja.
Zgodovina ţupnije sv. Mihaela in zgodovina gospostva Pišece sta obravnavani v
posebnih poglavjih in predstavljata jedro diplomskega dela. Grad Pišece je v
srednjem veku predstavljal pomemben obrambni in upravni steber salzburške
posesti v Posavju, kakor tudi mejne črte med Rimsko-nemškim cesarstvom in
Hrvaško. V 13. in 14. stoletju so bili njegovi oskrbniki vitezi Pišeški. Od konca
16. stoletja do srede 20. stoletja je gospostvo Pišece imela v lasti rodbina Moscon,
ki je utrdbeni grad spremenila v podeţelsko graščino. Pišece so bile zaradi bliţine
gradu pomembne tudi na cerkvenoupravnem področju, saj je tu zgodaj nastala
vikariatna podruţnica videmske praţupnije, od katere se je nato odcepila
samostojna ţupnija Pišece. Na koncu dela je podan natančen prepis petih
reprodukcij novoveških dokumentov iz ţupnijske kronike iz časa med 1675 in
1796: darovnica mlinov, reverz o obnovi ţupnišča, dopis o kmečkem uporu, sodba
in namera o pokopu ubitega barona in njegove ţene.

Ključne besede: ţupnija sv. Mihaela Pišece, ţupnijska kronika, gospostvo Pišece,
grad Pišece, vitezi Pišeški, rodbina Moscon.

SUMMARY
Diploma thesis Historical Outline of Pišece until the End of the 18th Century
presents an overview of medieval and postmedieval history of the village. The
history of St. Michael's Parish and the history of Pišece's lordship are described in
a separate chapters and represents the core of the thesis. In the Middle Ages,
Pišece Castle became an important pillar of defense and administration of
Salzburg estate, as well as the border line between the Roman-German Empire
and Croatia. In the 13th and 14th century its caretakers were The Knights of
Pišece. The Moscon family, which owned the estate of Pišece since the end of
16th century until the mid-20th century, turned the fortress castle into a rural
mansion. Due to proximity of the castle, Pišece, where the early branch of Videm
Parish was formed and from which Pišece parted as an independent parish, had an
important role in the ecclesiastical field as well. In the end of thesis, the exact
transcript of five modern reproductions of documents from the parish chronicles
between the years 1675 and 1796 is given; deed of donation of mills, a document
on the renewal of parish, a letter about a peasant rebellion, judgment and intention
of burying the killed baron and his wife.
Keywords: St. Michael's Parish Pišece, Parish chronicles, Pišece estate, Pišece
Castle, The Knights of Pišece, Moscon family.
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UVOD

V diplomskem delu bom predstavila zgodovino Pišec od 14. do konca 18. stoletja.
Za obravnavo te teme sem se odločila, ker gre za moj domači kraj in sem ţelela
njegovo preteklost podrobneje proučiti ter v strnjeni obliki predstaviti v
diplomskem delu.
Območje Pišec je v srednjem in novem veku igralo pomembno vlogo. Tu je
najpozneje v zgodnjem 14. stoletju – verjetneje pa ţe v 13. − nastala pomembna
salzburška utrdba za obrambo tedanje mejne črte med Rimsko-nemškim
cesarstvom in Hrvaško. Kasneje je grad Pišece postal eno od glavnih jeder
rodbine Moscon na Slovenskem, ki so imeli grad v lasti vse do srede 20. stoletja.
Območje Pišec je igralo pomembno vlogo tudi v cerkvenoupravnem smislu, saj je
tu dokaj zgodaj nastala samostojna ţupnija.
Pri pisanju diplomske naloge mi je največ teţav predstavljalo pomanjkanje
literature. O preteklosti ozemlja pišeške ţupnije obstaja zelo malo literature.
Nekatera starejša pregledna dela o cerkveni organizaciji na Slovenskem, npr. tisto
Ignacija Oroţna, videmsko dekanijo, kamor je od svojega nastanka spadala
ţupnija Pišece, celo izpustijo. Posledično se niti kasnejši zgodovinarji niso lotili
temeljitejšega raziskovanja tega območja. Ob pisanju diplomske naloge mi je
poglavitni vir predstavljala ţupnijska kronika. V njej navedena dejstva sem
preverjala z obstoječimi viri in literaturo ter tako ovrednotila njeno vsebino in
navedbe. Poudariti je potrebno, da prvotna kronika ni ohranjena, ampak je za
pretekla obdobja povzeta iz tedanje literature ter različnih dokumentov in zapisov,
ki so deloma še vedno hranjeni v ţupnijskem arhivu v Pišecah. Avtor je v kroniko
vključil prepise petih listin, ki jih je po vsebini smiselno umestil v kroniko.
Pisanja se je nekje na začetku 20. stoletja lotil verjetno tukajšnji ţupnik, ki je to
očitno počel zelo sistematično in dosledno. Kljub temu je za nekatera obdobja
napisana zelo skromno in površno, kar je verjetno posledica pomanjkanja virov in
literature. Pri proučevanju preteklosti gospostva Pišece in njegovih lastnikov
nisem imela takšnih teţav s pomanjkanjem literature, saj so zgodovinarji in
kastelologi to temo v okviru proučevanja širšega območja ţe raziskali.
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Diplomsko delo je razdeljeno na pet glavnih poglavij, ki zajemajo in obravnavajo
določeno temo. V prvem poglavju je podan pregled starejše zgodovine širšega
območja Pišec, Posavja.
V drugem poglavju je predstavljena ţupnija sv. Mihaela v Pišecah. Podan je
pregled cerkvenoupravne zgodovine širšega območja Pišec, poudarek pa je na
času in okoliščinah nastanka ţupnije v Pišecah in predstavitvi zgodovine ţupnije,
ţupnijske cerkve, gospodarskih objektov in podruţničnih cerkva ter predstavitvi
duhovnikov in kaplanov, ki so v tem obdobju sluţbovali v Pišecah.
Tretje poglavje se nanaša na grad in gospostvo Pišece. V časovnem zaporedju so
predstavljeni lastniki, oskrbniki in najemniki gradu Pišece, istočasno je podan
pregled zgodovine gospostva Pišece. V tem delu je obravnavana tudi arhitekturna
zgodovina in razvoj grajske stavbe.
Četrto poglavje se nanaša na vire iz kronike, in sicer na njihovo transliteracijo.
Prepisu virov sledijo še izrezki virov – petih listin, ki so po svoji vsebini: mašna
ustanova – darovnica mlinov, reverz o obnovi ţupnišča, dopis o kmečkem uporu,
sodba in namera o pokopu ubitega barona in njegove ţene.
V petem poglavju sledijo sklepne ugotovitve, kjer so na kratko predstavljeni
rezultati dela in ugotovitve. Temu sledi seznam virov in literature.
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1.

PREGLED STAREJŠE ZGODOVINE POSAVJA

Salzburška nadškofija
Območje Posavja, konkretno posest s sedeţem na gradu Rajhenburg nad
Brestanico (Reichenburg), se prvič v listini omenja ţe leta 895, ko
vzhodnofrankovski kralj Arnulf (887–899) svojemu vazalu, bavarskemu velikašu
Waltunu, podari to posest skupaj s sosednjim Krškim. Posest je bila velika,
obsegala je tri "kraljevske" kmetije, kar je znašalo pribliţno 150 hektarjev.
Rajhenburško posestvo je leta 1016 od cesarja Henrika II. prejel v dar savinjski
mejni grof Viljem I. Vdova po njem, grofica Ema/Hema iz rodbine BreškoSeliških, je bila pomembna podpornica salzburške nadškofije, zato je leta 1043
celotno ogromno posestvo Rajhenburg podarila salzburški nadškofiji. Nadškof
Balduin (1041–1060) je Rajhenburg utrdil za obrambo proti Madţarom in kot
izhodišče za osvojitev Breţiškega kota. S to darovnico se začenja skoraj
poltisočletna obširna zemljiška posest salzburške nadškofije med Savo in Sotlo.
Ta posest je v 11. stoletju segala na jugu do reke Save, na severu do Planine
(Montpreis), Pilštanja (Peilenstein) in Kozjega (Trachenberg). Na vzhodu Sotla
zaradi vpadov sosedov do sredine 12. stoletja še ni bila stalna mejna črta. Za
cerkveno ţupnijsko središče so določili Videm ob Savi z Rupertovo cerkvijo, ki je
bil podrejen oglejskemu patriarhu.1
Območje so v 10. stoletju večkrat prizadeli madţarski vpadi. Zato je cesar temu
območju določil pomembno obrambno nalogo pred novimi madţarskimi vpadi.
Na obeh straneh Save je bila ustanovljena Savinjska mejna grofija. Zaradi
nestalne in dolgo ogroţene meje z bliţnjo Madţarsko na jugu tedanje velike
rimske drţave nemške narodnosti, ki je potekala nekako ob današnji etnični meji
med Slovenci in Hrvati, je razumljivo, da so tu ţe zgodaj nastale utrjene fevdalne
postojanke. Najstarejša fevdalna postojanka je bila v Rajhenburgu, saj se posredno

1

Milko Kos, Srednjeveški urbarji za Slovenijo, 1. zvezek, Urbarji salzburške nadškofije,
Ljubljana, 1939 (dalje: M. Kos, Urbarji salzburške nadškofije), str. 20–22; Joţe Koropec,
Brestanica z okolico in Brestaniški do 17. stoletja, v: Brestanica, zbornik člankov in razprav,
Brestanica, 1982, str. 45; Bogdan Kolar, Nastajanje prvih ţupnij na Slovenskem in prispevek Eme
Krške, v: Zbornik ob 850-letnici prve pisne omembe praţupnije Videm ob Savi, Krško, 2007
(dalje: Kolar, Nastajanje prvih ţupnij), str. 40.
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omenja ţe leta 895. Poleg Brestanice so bili v srednjem veku na območju Posavja
še gradovi Breţice (Rann), Pišece (Pischätz), Reštanj (Reichenstein), Sevnica
(Lichtenwald), Šperenberk (Sperrenberg) in Tvarog-Torek (Twarog). Šperenberk,
Reštanj in Tvarog, ki danes niso več ohranjeni, so se nahajali med Sevnico in
Krškim.2
Po urbarjih iz let 1309 in 1322, ki popisujeta nadškofijsko posest v Posavju, je
bilo to območje razdeljeno v sevniški in breţiški urad (officium), ki se po večini
sklada tudi z območjem sevniškega in breţiškega deţelskega sodišča. Šele proti
koncu srednjega veka so se iz teh dveh deţelskosodnih okrajev izločili: leta 1497
rajhenburški, podobno konec 15. stoletja pišeški ter v 16. stoletju reštanjski
deţelskosodni okraj.3
Posest salzburške nadškofijske cerkve na spodnjem in srednjem Štajerskem je
spadala pod vrhovno upravo vicedoma in vicedomskega urada s sedeţem v
Lipnici (Leibnitz). V 14. stoletju so zaradi velike razdalje med sedeţem nadškofije
in lipniškim vicedomom spodnjeposavsko ozemlje med Savo in Sotlo podredili
glavarstvu Breţice (Hauptmannschaft Rann). Območje je zajemalo Rajhenburg,
Breţice, Sevnico in Pišece. Ti štirje gradovi so bili sedeţi posavskih salzburških
gospostev, nad katerimi je imel nadškof višje sodstvo, pravico do gradnje utrdb,
trţno, mitninsko, kovno, carinsko in davčno pravico, sklenjeno zemljiško posest
in fevde. Grad Pišece je imel vlogo zaščite in uprave vzhodnih meja posavske
salzburške posesti in kolonizacije.4
V breţiškem okraju je nadškofija podeljevala veliko število fevdov, ki so leţali
med kraji, ki jih nadškofija ni dajala v fevd, ampak jih je obdrţala v neposredni
upravi. Imetniki fevdov so pripadali različnim rodbinam in ne le eni sami ali
skupini po sorodstvu povezanih rodbin. Veliko število salzburških fevdov vzdolţ
2

Kolar, Nastajanje prvih ţupnij, str. 40; Ivan Stopar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji, 5. knjiga,
Med Kozjanskim in porečjem Save, Ljubljana, 1993 (dalje: Stopar, Grajske stavbe), str. 133–136.
3
M. Kos, Urbarji salzburške nadškofije, str. 27; Milko Kos, K postanku urbarjev iz l. 1309 in l.
1322 za salzburško posest v Posavju, v: Časopis za zgodovino in narodopisje, snopič 1–4, letnik
XXXII, Maribor, 1937 (dalje: M. Kos, K postanku urbarjev), str. 58.
4
Dušan Kos, Med gradom in mestom, ZRC SAZU, Ljubljana, 1994 (dalje: D. Kos, Med gradom
in mestom), str. 89; Pavle Blaznik, Historična topografija slovenske Štajerske in jugoslovanskega
dela Koroške do leta 1500, 1. zv.: A–M, 2. zv.: N–Ţ, Maribor, 1986 in 1988 (dalje: Blaznik,
Historična topografija 1–2), 2. zv., str. 73; Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte
ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und Märkte, München, 1962 (dalje: Pirchegger, Die
Untersteiermark), str. 254; M. Kos, Urbarji salzburške nadškofije, str. 24–26; M. Kos, K postanku
urbarjev, str. 35.
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drţavne meje ob Sotli in okoli Breţic je bilo podeljenih zaradi vojaških in
obrambnih interesov, ki jih je imela nadškofija na tem mejnem ozemlju s
Hrvaško. Fevdnik je bil brambovec v salzburškem interesu, fevd pa nagrada za
njegovo vojaško sluţbovanje. Obmejno ozemlje je bilo za drţavo in Salzburg
varnejše, če je bilo pretkano s številnimi fevdi v rokah različnih rodbin, kot pa če
bi ga nadškofija morala upravljati in braniti v lastni reţiji. Salzburški ministeriali
in vitezi so bili na gradovih Rajhenburg, Sevnica, Breţice, Tvarog, Pišece in
Reštanj. Do večjega pomena in veljave v srednjem veku se v Obsotelju in Posavju
ni povzpela nobena plemiška rodbina. Najdlje v tej smeri je prišla rodbina
gospodov Pišeških, saj so imeli po urbarjih iz let 1309 in 1322 v breţiškem okraju
največ fevdov. Toda izumrtje rodbine leta 1353 je onemogočilo njen nadaljnji
vzpon.5

Kolonizacija Posavja
Obmejni pas med Savo in Sotlo je bil zaradi omenjenih vpadov sosedov v začetku
12. stoletja večkrat opustošen. Salzburški nadškof Konrad I. (1106–1147) je z
mirom zaustavil nadaljnja pustošenja ob drţavni meji. Madţarsko-salzburški mir
iz leta 1131 je imel za obmejno Posavje daljnoseţen pomen. Mirnejši časi v drugi
polovici 12. stoletja in v 13. stoletju so nadškofiji omogočili intenzivno
kolonizacijo Posavja. Izhodišče za kolonizacijo območja med spodnjo Sotlo in
Savo so bile Breţice, ki so se v 13. stoletju iz majhne naselbine povzpele do
znatnega upravnega, gospodarskega in obrambnega središča. Ta nagel pojav, z
vrsto upravnih, vojaških in gospodarskih funkcij naenkrat, govori o umetni tvorbi
mesta. Breţice se prvič omenjajo leta 1241, nato kot sedeţ urada (officium Rein)
1248, kot grad (castrum Rayne) leta 1249, kovnica (moneta de Rein) se omenja
leta 1252, kot sedeţ sodišča 1268 in posadke 1292. Breţice so zaradi svoje rastoče
upravne, gospodarske in obrambne pomembnosti tako lahko kmalu postale
izhodišče in središče za intenzivno kolonizacijo okraja med spodnjo Savo in
Sotlo. V 13. stoletju so tu pogostokrat bivali tudi salzburški nadškofje.6
Območje med Savo in Sotlo je bilo nedvomno naseljeno ţe v predslovanski dobi.
5
6

M. Kos, Urbarji salzburške nadškofije, str. 30.
Prav tam, 22 in 26.
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Starejša naselitvena plast Slovanov je zajela predvsem hriboviti svet med spodnjo
Savinjo, Savo in zgornjo Sotlo, izogibala pa se je ravnih in proti vzhodu odprtih
predelov. Smeri slovanskega naseljevanja gredo po vrhovih, se drţe gorskih
prehodov in poti. Salzburško območje od Sevniškega potoka, ki se nad Sevnico
izliva v Savo, pa do Vidma, kjer je pri cerkvi sv. Ruperta nastalo praţupnijsko
središče za ta celoten okoliš, je območje starejše kolonizacije. Proti vzhodu je
meja starejše kolonizacije črta Videm – Pišece – Bizeljsko. Topografska imena
tega območja so povečini taka, kot jih najdemo na Slovenskem preteţno skoraj
povsod na ozemlju starejšega naseljevanja. Prevladujejo krajevna imena, prevzeta
iz morfologije tal, rastlinstva in ţivalstva. Kolonizacija nizkega gričevja
jugovzhodno od črte Videm – Pišece – Bizeljsko, imenovanega tudi Breţiški kot,
je imela drugačen značaj. Območje je bilo sicer poseljeno ţe pred 12. stoletjem,
toda to je območje preteţno mlajšega naseljevanja, saj se glavno naseljevanje
prične z 12. in 13. stoletjem. Med krajevnimi imeni so številna taka z "vas" − dorf
oziroma "selo" − gesiez, ki govore o mlajšem, načrtnem nastanku. Pogosto je vas
oziroma selo zdruţeno z osebnim imenom, kar pa ne pomeni kolonista nemške
narodnosti.7
V 14. stoletju je prišlo do splošne gospodarske krize, ki je zaustavila izvajanje
kolonizacije v Posavju in povzročila veliko propadanje kmetij. Nadškofija je
preko uradnikov v Breţicah in Sevnici skušala zaustaviti propadanje kolonizacije,
pomagati ljudstvu in njegovo gospodarstvo znova postaviti na noge. Salzburški
nadškof Konrad IV. (1291–1312) je, da bi dobil pregled nad posestnim in
gospodarskim stanjem svojega ozemlja v Posavju, dal sestaviti urbar obeh
oficijev. Zaradi gospodarske krize je večina vasi breţiškega okraja leta 1309
plačevala le polovico dajatev, tako imenovani ius medium. Gospodarsko
propadanje salzburške posesti v Posavju se kljub raznim ukrepom ni dalo
zaustaviti, saj urbar iz leta 1322 navaja večje število opustelih hub. Vzrok
opustelosti kmetij je − ob številnih naravnih nesrečah, poplavah, kugi in drugem −
predvsem ponesrečena salzburška kolonizacijska akcija. Izkazala se je za
predaljnoseţno, ni upoštevala naravnih pogojev in gospodarske moči njenih
nosilcev. Gospodarska kriza se do 15. stoletja ni zmanjšala, kvečjemu se je
7

M. Kos, Urbarji salzburške nadškofije, str. 22–25; M. Kos, K postanku urbarjev, str. 56–60.
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poglobila, predvsem zaradi vojskovanja z Madţari in turških vpadov, saj je bilo
Posavje eno glavnih vdornih vrat v alpske deţele in eno glavnih ţarišč kmečkih
uporov.8

8

M. Kos, Urbarji salzburške nadškofije, str. 49.
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2.

PIŠECE IN ŢUPNIJA SV. MIHAELA

Pišece so gručasto naselje, ki leţi ob juţnem vznoţju Orliškega hribovja ob
potoku Gabernica. Prisotnost vodotoka je razvoj naselja močno zaznamovala.
Gabernica izvira v samem naselju Pišece. Potok priteče iz podzemne kraške jame
Duplo, zaradi česar je njegova vodnatost konstantna in tako primerna za izrabo.
Naselje se je po razgibanem prostoru širilo tako, da je upoštevalo naravne stalnice
(naklon, rastje, prisotnost vodotoka), zato je nastala specifična oblika naselja v
obliki kriţa. Naselje je nastalo v okolici cerkve in ob potoku, medtem ko strmo
pobočje nad cerkvijo in ravninsko močvirno območje ob Gabernici nista bila
primerna za naselitev. Pišece nimajo osrednjega jedra − trga. Središče naselja
tvorita cerkev in prostor okoli nje, ki ga oblikujejo številne večstoletne trške hiše.
O nastanku edinstvenega imena kraja obstajajo številne domneve in razlage,
pravilnosti nobene pa ne moremo dokazati. Tako obstajajo samo domneve, kar
daje iskanju izvora imena svoj čar. Nekateri menijo, da izhaja ime kraja in
gospostva iz poimenovanja bei der Schanz, kar nakazuje obstoj stare utrjene
postojanke v Pišecah. Med vsemi je še najverjetnejša ta, ki ime povezuje z rahlim
vetrom, pišem, ki piha vzdolţ Orlice po dolini ob Gabernici.9

Slika 1: Pišece s cerkvijo sv. Mihaela.

9

Paul Anton Keller, Pischätz und seine Geschichte, v: Marburger Zeitung, 1944, 92/93 (dalje
Keller, Pischätz), str. 7.
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Naselje je nastajalo pod vplivom gradu, ki se nahaja dober kilometer
severozahodno od vasi med gozdnatimi pobočji Orlice. Razloge, zakaj je naselje
nastalo toliko odmaknjeno od gradu, je najti v samih naravnih danostih najbliţje
grajske okolice: pri gradu ni stalnega vodotoka, obdaja ga večinoma gozd, pod
njim pa so kvalitetne obdelovalne površine. Naselje je tako nastalo ob izviru
potoka Gabernica, v strmem pobočju pišeškega gričevja, ki ravno tu prehaja v
Orliško hribovje. Na strmem toku Gabernice skozi Pišece so tako nastali številni
mlini. Mlin v Pišecah se prvič omenja v urbarju iz leta 1309, ko sin Konrada
Pišeškega proda svoj mlin. Mlinarstvo na Gabernici je razvoj naselja po vsej
verjetnosti še spodbudilo.10

Karta 1: Obseg ţupnije sv. Mihaela Pišece.11

Ţupnija sv. Mihaela v Pišecah sedaj spada v celjsko škofijo in v dekanijo Videm
ob Savi. Na severu meji z ţupnijama Podsreda in Sv. Peter pod Svetimi gorami,
10
11

Blaznik, Historična topografija 2, str. 73.
Škofija Celje.
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na vzhodu z ţupnijo Bizeljsko, na jugu z ţupnijami Kapele, Dobova in Breţice in
na zahodu z ţupnijama Artiče in Sromlje. Sedeţ ţupnije je v Pišecah. Poleg
krajevne skupnosti Pišece z naselji: Pišece, Blatno, Dednja vas, Pavlova vas in
Podgorje, jo tvori še krajevna skupnost Globoko z naselji: Bojsno, Brezje pri
Bojsnem, Mali Vrh, Globoko in Piršenbreg. Po zadnjih podatkih šteje ţupnija
2255 prebivalcev.12
Poselitev območja Pišec v srednjem veku
Gričevnato območje Pišec je bilo gotovo poseljeno v 13. stoletju, ko so salzburški
fevdniki z načrtno kolonizacijo poseljevali svoje fevde v spodnjem Posavju.
Naselje Pišece se prvič konkretno omenja v urbarju iz leta 1309 ob omembi
vaškega ţupana, ki je obdeloval vinograde po okoliških hribih: suppanus de hac
villa colit vinea unam prope Piscaets in monte. Podeţelje salzburškega gospostva
v Posavju je bilo v srednjem veku razdeljeno večinoma na kmetije (hube).
Polkmetije so bile redke. Večje ali manjše število kmetij je tvorilo zaselek, vas
(villa, dorf). Na območju današnje ţupnije Pišece je potekala meja med starejšo in
mlajšo kolonizacijo. Pišece namreč leţijo na stiku višjega hribovitega sveta Orlice
in niţjega Bizeljskega gričevja. Večina ozemlja ţupnije je gričevnata in tako
mlajše poselitve.13
Od 13. do 15. stoletja so bila listinsko omenjena sledeča naselja, zaselki ali le
posamične kmetije: Globoko, prvič omenjeno leta 1249 kot Globoke in 1361 kot
Globueken; Suhadol, zaselek v Blatnem, omenjen od leta 1268 naprej kot villa
Zvochadol, 1354 kot Zuechendol, 1406 se omenijo štiri polkmetije v Suhadolu
(Suchodol) in leta 1428 sedem kmetij pri Suhadolu (Suchado); Gabrska Gorica,
zaselek v Dednji vasi, prvič omenjena leta 1309 kot Gabranik, ko se omenja
sedem kmetij, 1322 kot villa Gabronicz in 1453 kot Gabernyk; Perdislovce,
zaselek v Podgorju, prvič omenjene v urbarju iz leta 1309 kot Pribislasdorf, 1322
se omenja osem kmetij v Perdislovcah (acht huoben ze Priwislastorf), in kot villa
Pridizlausdorf, imenje Perdislovc se omenja še naprej 1346 kot Priwizlastorf,
1351 kot dorf datz Priwizzlastorf, 1352 kot Priwizzlastorf, 1553 se še enkrat
12
13

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp
Blaznik, Historična topografija 2, str. 73; M. Kos, Urbarji salzburške nadškofije, str. 75–76.
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omenja osem kmetij (acht huben ze Prywizzlastorf) in kot daz dorf Priwizzdorf,
villa Pribilasdorf, 1406 kot Prebislausdorf, 1407 kot Priwizzlosdorf, v letih 1466–
1482 kot Bradislawitz in Pischätzer pfarr in 1471 se omenja še ena kmetija v
naselju Priedislawitz v pišeški ţupniji; Makovce, zaselek na Bojsnem, prvič
omenjen leta 1309 kot Maklasdorf, ko se omenja 10 kmetij, 1316 kot
Makozlausdorf in 1322 kot villa Makozlausdorf, ko se omenja 10 kmetij v naselju;
Dednja vas, prvič omenjena leta 1268 kot villa Dedowansdorf in kasneje še leta
1354 kot Dedewanstorff, 1406 kot Dedobonstorf in po letu 1426 kot Dyttmastarff;
Pišece se posredno omenjajo ţe v drugi polovici 13. stoletja v povezavi z gradom
in njegovimi oskrbniki – Pišeškimi – in nato konkretno leta 1309, ko se omenja
vaški ţupan, ki obdeluje vinograd pri Pišecah (Pischaets), istega leta je omenjena
tudi prodaja mlina, ki jo je izvršil Konradov sin, imenje Pišece se omeni še leta
1322 kot Pischecz, 1339 kot Pisätz, 1346 ob omembi vinograda kot Pischaetz,
1349 kot Pyschätz, 1352 prav tako ob omembi vinograda Spyegel/Spiegel pri
Pišecah kot Pyschaetz/Pischecz, 1353 tudi ob omembi vinograda kot Pyschecz,
1354 se v Pišecah – Pyschaetz omenjata dva mlina, gospodarski dvor, sadovnjak,
vinograd, oštat in ovčja staja, v naslednjem stoletju se Pišece leta 1406 omenijo
kot das dorf Bischätz bei der kirchen; Blatno, prvič omenjeno leta 1406 kot dorf
Blaten; in Brezje pri Bojsnem, prvič omenjeno leta 1404 kot Pyrkch.14

2.1 Cerkvena organizacija na Slovenskem in nastajanje ţupnij
Pokristjanjevanje slovenskega ozemlja se je za karantanske Slovane vršilo iz
Gospe Svete in iz Ogleja in Salzburga za preostalo ozemlje ob Dravi. Karel Veliki
(747−814) je leta 811 razmejil misijonsko področje Salzburga in Ogleja: ozemlje
severno od Drave je pripadalo salzburški nadškofiji, juţno od Drave pa
oglejskemu patriarhatu. Salzburški nadškof Arno in njegov prijatelj oglejski
patriarh Pavlin II. sta pri širjenju krščanske vere na slovenskih tleh delovala
sloţno. Po vzoru irskih menihov, misijonarjev, sta izdelala načrt, s katerim bi s

14

Blaznik, Historična topografija 1, str. 48, 70, 133–134, 200, 211 in 465; Blaznik, Historična
topografija 2, str. 55, 73–74 in 356.

11

prizanesljivostjo in blagohotnim poukom uspešneje širili vero.15
Po letu 955, ko so za nekaj časa prenehali madţarskih vdori, so v naših deţelah
nastopile razmere, ki so bile ugodne za nastanek ţupnij. Ob sodelovanju
Salzburga ali Ogleja so začele nastajati zelo obseţne in redko posejane ţupnije,
imenovane praţupnije. Šlo je za cerkveno ozemeljsko enoto s središčem pri cerkvi
s krstno, poročno in pogrebno pravico. V nasprotju z lastniškimi cerkvami je šlo
za cerkveno (škofijsko) ustanovo, zaradi česar so vse kanonične pravice pripadle
ordinariju, medtem ko je zaščita svetnega premoţenja pripadla tamkajšnjemu
zemljiškemu gospodu. Oskrbovalo jih je več duhovnikov, ki so pri oddaljenih
podruţnicah opravljali bolj ali manj redno sluţbo. Z mnoţenjem prebivalstva so
nastale teţave pri duhovni oskrbi in pokazala se je potreba po manjših
cerkvenoupravnih enotah. Prvi vikariati oziroma vikariatne ţupnije so nastajale na
delih ozemlja praţupnije, prostorsko bolj oddaljenih od matične cerkve. Sčasoma
so se pri teh cerkvah naselili stalni vikarji, ki so bili sprva še močno odvisni od
ţupnika praţupnije, pozneje pa so se bolj ali manj osamosvojili, tako da so se iz
teh oddaljenih vikariatov razvile nove ţupnije. Ţupnije so navadno nastajale brez
kakšnega posebnega dokumenta ali uradne odločitve. Zato je nemogoče natančno
ugotoviti njihov čas nastanka. Samostojno poslovanje ţupnijskega vikarja je bilo
najjasneje izraţeno v vodenju lastnih matičnih knjig. Ţupnije so bile najmanjše
cerkvenoupravne enote. V oskrbo so bile poverjene ţupnikom, ki so jim bili v
pomoč kaplani. V 13. stoletju so številne ţupnije pridruţili samostanom.16
V 12. stoletju je Oglej vpeljal vmesne stopnje cerkvene uprave med škofijo in
ţupnijo, arhidiakonate. Arhidiakoni so v imenu škofov nadzirali ţupnije in
duhovnike, skrbeli za izobrazbo duhovnikov, ohranjali cerkveni red, umeščali
duhovnike in imeli v rokah cerkveno sodstvo. Na obseţnem ozemlju patriarhata se
je izoblikovalo več arhidiakonatov, sprva trije, postopoma pa se je s koncem 16.
stoletja izoblikovalo sedem arhidiakonatov: koroški, gorenjski, savinjski,
dolenjski, tolminski, zgornjefurlanski in spodnjefurlanski. Arhidiakoni so bili
15

Janez Höfler, O prvih cerkvah in praţupnijah na Slovenskem, v: Razprave Filozofske fakultete,
Ljubljana, 1986 (dalje: Höfler, O prvih cerkvah), str. 11–12; France M. Dolinar, Slovenska
cerkvena pokrajina, v: Acta ecclesiastica Sloveniae, zv. 11, Ljubljana, 1989 (dalje: Dolinar,
Slovenska cerkvena pokrajina), str. 9; Metod Benedik, Krško in okolica v cerkvenoupravnem
pogledu, v: Krško skozi čas: 1477–1977: zbornik ob 500-letnici mesta, Krško, 1977 (dalje:
Benedik, Krško in okolica), str. 155.
16
Höfler, O prvih cerkvah, str. 11–12; Dolinar, Slovenska cerkvena pokrajina, str. 9.
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neposredno povezani z dušnim pastirstvom. V začetku leta 1751 je papeţ ukinil
oglejski patriarhat in v njegovem avstrijskem delu ustanovil goriško nadškofijo,
razdeljeno na 11 arhidiakonatov, 69 dekanatov in 475 ţupnij.17
Reforme, ki sta jih izvajala vladarja Marija Terezija (1717−1780) in njen sin Joţef
II. (1741−1790), so krepko posegle v cerkveno organizacijo. Določili so nove
meje ţupnij in škofij, ukinjali samostane, arhidiakonate, romanja in bratovščine.
Po novem so škofijske meje sovpadale z deţelnimi in okrajnimi mejami. Tako je
leta 1787 ozemlje goriške nadškofije na Spodnjem Štajerskem pripadlo
lavantinski škofiji s središčem v Št. Andraţu. Istočasno je potekala tudi
preureditev ţupnij. Preobseţne praţupnije so razdelili na manjše smiselne
geografske enote. Postavili so pravila, po katerih so se ustanavljale nove ţupnije:
nova ţupnija je lahko nastala, če je bil dostop do stare zelo oviran, pod pogojem,
da do sedeţa ţupnije ni bilo več kot eno uro hoje, število ţupljanov je bilo
omejeno med 500 in 700, nove ţupnije pa naj bi se ustanovile v krajih, kjer je ţe
stala kakšna cerkev.18

2.2 Videmska praţupnija
Ozemlje med Savo in Sotlo je dobilo svoje prvo cerkveno središče v Vidmu ob
Savi, kjer se leta 1155 omenja cerkev sv. Ruperta, kar kaţe na velik salzburški
vpliv, saj je ravno sv. Rupert ustanovil salzburško škofijo. Salzburška nadškofija
je posestva v Brestanici, Sevnici, Breţicah in Pišecah dobila leta 1043 z darovnico
Heme Breško-Seliške. Nova ţupnijska tvorba se je po vsej verjetnosti
izoblikovala na škodo ţe obstoječe lastniške cerkve sv. Petra v Rajhenburgu, ker
je tudi ta bila v posesti salzburške nadškofije. Čeprav je bilo ozemlje praţupnije
Videm salzburška last, je do leta 1751 v cerkvenoupravnem oziru pripadala
oglejskemu patriarhatu. Videmska praţupnija je tako mejila na Savo na jugu,
17

Joţe Mlinarič, Cerkev na Slovenskem v srednjem veku, v: Zgodovina Cerkve na Slovenskem,
Celje, 1991, str. 66; Anton Oţinger, Vizitacije savinjskega arhidiakonata goriške nadškofije 1751–
1773. Die Berichte der Pastoralvisitationen im Archidiakonat von Saunien 1751–1771, Ljubljana,
1991 (dalje: Oţinger, Vizitacije), str. 11; Dolinar, Slovenska cerkvena pokrajina, str. 13.
18
Franc Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije (1228–1928), Lavantinski kn. šk. ordinariat,
Maribor, 1928 (dalje: Kovačič, Zgodovina Lavantinske), str. 330; Benedik, Krško in okolica, str.
163.
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Sotlo na vzhodu, laško praţupnijo na zahodu in pilštanjsko praţupnijo na severu.19
Zaradi velikega obsega videmske praţupnije so v krajih, ki so bili zelo oddaljeni
od ţupnijskega središča, sčasoma postavili nove cerkve, ki so imele svojega
duhovnika, vikarja, ki pa je bil odvisen od ţupnika v Vidmu. Prvi vikariati v
videmski praţupniji so bili ustanovljeni v Sevnici, Pišecah in Breţicah. Sčasoma
pa so se vikariati osamosvojili v samostojne ţupnije: Breţice, Rajhenburg,
Sevnica, Pišece, Sromlje, Dobova, Koprivnica, Kapele, Artiče, Zabukovje in
Zdole. Glede nastanka vikariatov in nato odcepitve ţupnij izpod okrilja videmske
praţupnije obstaja kar nekaj nejasnosti, predvsem zaradi nedosledne uporabe
izrazov v virih in zaradi zapletene cerkvene terminologije. V virih se namreč
pojavljajo različni zapisi za posamično dušnopastirsko postojanko. Zato je
nemogoče podati natančnejšo sliko, kdaj so posamezne podruţnice postale
vikariati in nato ţupnije. Leta 1331 je oglejski patriarh Pagan videmsko
praţupnijo izročil − inkorporiral cistercijanskemu samostanu v Kostanjevici. Ta
samostan je zaradi pogostih madţarskih napadov utrpel veliko škodo in je tedaj bil
na robu propada. Zato je patriarh samostanu pomagal s priključitvijo praţupnije,
ki je imela dobro gmotno osnovo. Pridruţene ţupnije so si skušale povrniti stare
pravice, ki so bile od inkorporacije naprej dodeljene kostanjeviškemu samostanu.
Toda izročitev videmske praţupnije je samostanu prinesla veliko nevšečnosti.
Neplačevanje davkov ter neupoštevanje avtoritete samostana je privedlo do
številnih sporov med samostanom in praţupnijo.20
Po ukinitvi oglejskega patriarhata leta 1751 je prišla videmska praţupnija za
kratek čas pod goriško nadškofijo, z joţefinskimi cerkvenimi reformami pa je leta
1787 prešla pod lavantinsko škofijo; Videm je tedaj postal sedeţ dekanije. Po
preuredbi ţupnij je videmska dekanija ostala priključena kostanjeviškemu
samostanu vse do 2. oktobra 1785, ko je bil z joţefinsko reformo le-ta razpuščen.
Posavske ţupnije so odtlej pripadale novoustanovljeni dekaniji Videm ob Savi, ki
se je zaradi tradicije uveljavila kot središče cerkvene uprave v Posavju.21

19

Franc Kovačič, Slovenska Štajerska in Prekmurje, zgodovinski opis, v: Slovenska zemlja, VII.
del, Ljubljana, 1926 (dalje: Kovačič, Slovenska Štajerska), str. 90–92; Höfler, O prvih cerkvah, str.
19; Dolinar, Slovenska cerkvena pokrajina, str. 9.
20
Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije, str. 91; Benedik, Krško in okolica, str. 163.
21
Höfler, O prvih cerkvah, str. 19; Viktor Tiller, Dekanija Videm v breţiškem okraju, Krško, 1939
(dalje: Tiller, Dekanija Videm), str. 6; Kovačič, str. 91.
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2.3 Nastanek vikariata in ţupnije sv. Mihaela v Pišecah
Določiti čas nastanka vikariata v Pišecah je teţko, saj velik problem predstavlja
pomanjkanje virov iz tistega časa, kar navaja ţe ţupnijska kronika. Zaradi velike
oddaljenosti od Vidma in ob dejstvu obstoja gradu se upravičeno predvideva, da
je bil tu vikariat ţe zgodaj. V Pišecah vikariata do leta 1331, ko je bila videmska
praţupnija izročena cistercijanskemu samostanu v Kostanjevici, še ni.
Točnega časa nastanka podruţnične dušnopastirske postojanke videmske
praţupnije v Pišecah ni mogoče navesti, saj ni nastala z nobenim odlokom ali
dokumentom. Sčasoma se je pojavila potreba po stalni duhovni oskrbi in tako je
nastal podruţnični vikariat. Še teţje pa je navesti točen čas osamosvojitve ţupnije
izpod videmske praţupnije. Tu se pojavi zmeda, ki jo je pripisati nedosledni
uporabi izrazov v virih, saj se izraz ţupnija Pišece pojavi celo pred konkretnim
imenovanjem vikariata.
Cerkev v Pišecah se prvič omenja v letu 140622. To sklepamo po omembi lokacije
vasi das dorf Bischätz bei der kirchen. Prva konkretna omemba ţupnije Pišece pa
je iz leta 147123, ko se omenja zaselek Priedislawitz in Pischetzer pfarr. Kasneje,
leta 147824 se omenja še vikariat v Pišecah: vicario plebis in Pischacz, ko je v
listini omenjen pišeški vikar, ki je bil podrejen ţupniku v Breţicah. Patrocinij sv.
Mihaela je prvič izpričan leta 158125 ob Bizancijevem popisu cerkva na
Kranjskem kot Pissaz la chiesa di S. Miciel. Zagotovo pa lahko trdimo, da je bil v
Pišecah vikariat, če ţe ne ţupnija, leta 165726, saj najdemo v cerkvi sv. Barbare
napis, ki omenja Janeza Kastelica, vikarja v cerkvi sv. Mihaela v Pišecah. V
ţupnijski kroniki je navedeno, da so zaslugo pri izoblikovanju tukajšnjega
vikariata imeli Mosconi, ki so od leta 1595 posedovali grad Pišece, v prvi polovici
17. stoletja pa še kostanjeviški grad. Mosconi naj bi pri kostanjeviškem
samostanu, patronatskem lastniku videmske praţupnije, izprosili za vikarja v

22

Blaznik, Historična topografija 2, str. 74.
Prav tam, str. 55.
24
Prav tam, str. 74.
25
Janez Höfler, Trije popisi cerkva in kapel na Kranjskem in slovenskem Štajerskem s konca 16.
stoletja, v: Viri za zgodovino Slovencev, Knjiga šesta, Ljubljana, 1982 (dalje: Höfler, Trije popisi
cerkva), str. 41.
26
Gedenkbuch der Pfarre Pišec, str. 3.
23
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Pišecah.27
Prva stvarna dokaza o obstoju ţupnije v Pišecah segata v leto 1675, ko se pričnejo
voditi matične knjige in se v listini omeni ţupnija Pišece. Prepis slednje se nahaja
v ţupnijski kroniki. Gre za darovnico mlina – mašno ustanovo Marije Salome
Ribniške, s katero je ţupnijski cerkvi v Pišecah podarila dva mlina, njivo in vrt. V
zameno za njeno daritev je zahtevala, da se za njo in njene dediče opravi 12 svetih
maš na leto. Mašne ustanove so bile v tedanjem času običajen in pogost odraz
vernosti, s katero so verniki v svojih oporokah ali ţe prej namenjali svoje
premoţenje za poboţne namene, v zameno za bogosluţna opravila.28
Krstne knjige so se v ţupniji vodile vsaj od leta 1675 naprej, poročne verjetno
enako − a ohranjene so od 1695., mrliške pa od leta 1733 naprej. Slednje so po
starem kanonskem pravu dokaz o popolni samostojnosti ţupnije Pišece oziroma
njene neodvisnosti od matične ţupnije na Vidmu. V letu 1760, ko je bila v Pišecah
izvedena vizitacija, se omenja vikariatna ţupnija, ki je spadala pod
cerkvenoupravni nadzor ţupnije Videm.29
Prvotna pišeška ţupnija je bila po površini zelo velika. Obsegala je sedanjo
pišeško, kapelsko in deloma artiško ţupnijo. Sestavljale so jo sledeče vasi
oziroma zaselki, ki so povzeti po krstnih knjigah iz let 1675−1784: Artiče, Sv.
Barbara, Blatno, Barovine, Bojsno, Brestovje, Brezje, Bristonic, Bukovice,
Čerenje, Dramlje, Dednja vas, Dislovec, Gabernica, Gabrina, Globoko,
Glogonsko, Gora, Graben, Hrastina, Hum, Jereslavec, Kapele, Kamen, Kamen
breg, Kamen vrh, Kozlovice, Kartiše, Liberk, Makolce, Mali Vrh, Okrog,
Orehovec, Pavlova vas, Pišece, Piršenbreg, Peščenik, Podgorje, Podlisovec,
Prekoţe, Ravne, Rapovce, Rigl, Rovše, Sibnje, Sibote, Sinčenik, Slogonsko,
Suhadol, Suha Polica, Suhi Polič, Svečenik, Trate, Vanovič, Veseli Vrh, Vrhje, Sv.
Urh, Zabukovje, Ţupelevec. Danes nekaterih zaselkov več ni zaslediti. Zaradi
manjše gostote poselitve na podeţelju so se tako številni zaselki zdruţili in sedaj
obstajajo pod drugim imenom. Nekateri izmed njih pa so se nahajali izven meja
27

Gedenkbuch der Pfarre Pišec, str. 3; Kovačič, Zgodovina Lavantinske, str. 90–92; Höfler, Trije
popisi cerkva, str. 41; Blaznik, Historična topografija 2, str. 74.
28
Gedenkbuch der Pfarre Pišec, str. 128–129; Anton Oţinger, Mašna ustanova Maruše Botkovič
na Ptuju iz leta 1632, v: Ptujska ţupnijska cerkev sv. Jurija: zbornik znanstvenega simpozija ob
praznovanju 1150. obletnice posvetitve mestne cerkve in 850. obletnice “Konradove cerkve”, Ptuj,
1998, str. 231.
29
Oţinger, Vizitacije, str. 494.
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tedanje pišeške ţupnije. Vzrok je verjetno ta, da so bili ti kraji povzeti po krstnih
knjigah od leta 1675 do 1784, kjer so bili vpisani tudi krščenci iz artiške ţupnije,
ki pa je kot joţefinska nastala šele leta 1787. Ţal zaselkov, ki jih danes več ne
poznamo pod tedanjimi imeni, ne zasledimo niti na joţefinskih vojaških
zemljevidih, ki so nastajali v letih 1763−1787, saj so tam označena le večja
naselja, vasi in le nekaj manjših zaselkov.30

Karta 2: Ozemlje ţupnije Pišece na joţefinskih vojaških kartah.31

Središče prvotne ţupnije, cerkev sv. Mihaela v Pišecah, je bilo povsem
odmaknjeno na severni del in tako zelo oddaljeno od juţnih delov ţupnije. V času
joţefinskih reform in preureditve ţupnij se je tudi v pišeški ţupniji izkazala
potreba po zmanjšanju oziroma delitvi ţupnije ter po vzpostavitvi tesnejšega stika
30

Gedenkbuch der Pfarre Pišec, str. 4–5; Tiller, Dekanija Videm, str. 22.
Vincenc Rajšp, Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787, Karte, 2. zvezek, 5. zvezek,
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana, 1996 in
1999.
31
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med farani in njihovim dušnim pastirjem. Leta 1786 ustanovljena ţupnija v
Kapelah je bila od ţupnijske cerkve v Pišecah oddaljena več kot tri ure. Od
pišeške ţupnije so se tako odcepile vasi Jereslavec, Kapele, Vrhje, Slogonsko in
Ţupelevec s skupno 1107 ţupljani. Naslednje leto so pri podruţnični cerkvi sv.
Barbare v Rovišah za juţni del pišeške fare ustanovili lokalno kaplanijo ter ji
odredili vasi: Bojsno, Brezje, Globoko, Mali Vrh in Piršenbreg s skupno 976
prebivalci. Pod staro pišeško ţupnijo so tako ostale vasi: Pišece, Blatno, Dednja
vas, Pavlova vas in Podgorje s 1321 prebivalci. Kaplanija v Globokem je bila
zaradi pomanjkanja duhovnikov in zaradi slabega stanja cerkve kmalu odpravljena
in znova pridruţena ţupniji Pišece. Leta 1793 sta Globoko in Mali Vrh zaprosila,
da se zaradi oddaljenosti od ţupnijske cerkve odcepita od pišeške ţupnije in se
pridruţita artiški ţupniji. Odcepitev je bila skoraj izvedena, toda zaradi zapletov
pri umestitvi kuratorja do dokončne odcepitve ni prišlo in obseg ţupnije Pišece je
ostal nespremenjen vse do danes.32

2.4 Ţupniki in kaplani

Najstarejša omemba pišeškega ţupnika, oziroma vikarja sega v leto 147833, ko se
omenja vikar podrejen ţupniku v Breţicah. Nato se šele leta 1657 omenja vikar
Janez Kastelic. Popisi cerkva v 16. stoletju pišeške ţupnije ne obravnavajo
podrobneje. Bizancijev popis iz leta 1581 le omeni obstoj cerkve sv. Mihaela.
Podrobnejši zapis o pišeški ţupniji je podan v vizitacijah goriškega nadškofa
Karla Mihaela Attemsa iz leta 1760, ki jih je v Pišecah izvedla nadškofijska
komisija pod vodstvom videmskega ţupnika Ludvika Lazarinija. Omenjena sta
tedanji ţupnijski vikar Janez Mohorič (Joannes Mahoriz), star 33 let, in kaplan
Matija Zdrajovič (Matthias Sdrajeviz) iste starosti.34
Od leta 1702 so pišeškim ţupnikom pri duhovni oskrbi obseţne ţupnije pomagali
še kaplani. Do konca 18. stoletja se je v Pišecah zvrstilo veliko število kaplanov,

32

Gedenkbuch der Pfarre Pišec, str. 3–5; Kovačič, Zgodovina Lavantinske, str. 340.
Blaznik, Historična topografija 2, str. 74.
34
Prav tam; Oţinger, Vizitacije, str. 494.
33
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saj so sluţbo kaplana opravljali le za krajši čas.

ŢUPNIK
Janez KASTELIC
Mihael GULINA
(Gullina)
Martin PATERKOVIČ
(Peterkowitssch )

Obdobje
sluţbovanja
1657–1668
(vikar)
1675–1693

ŢUPNIK
Franc DRAGOLIČ
(Franz Drugovitssch)
Nikolaj GRUDEN
(Nikolaus Gruden)
Ferdinand JUVANIČ
(Franz de Paula
Juvanitssch)
Janez MOHORIČ
(Johann Machoritssch,
Joannes Mahoriz)
Primoţ JERIČ
(Primus Jeritssch)
Janez MADIHO

1693–1707

Andrej DUSHEK

1707–1712

Mihael ANDREJČIČ
(Michael Andrejtisschitssch)
Jakob HOSTER
(Hosster)
Ferdinand HIERSCH (Hirssch)

1712–1729

Mihael MARUTH

1743–1747

Pater Engelbert
BOLLENSBERG
Wolfgang GOGALA

1747

1730–1732

Mihael KAUČIČ
(Michael Kautsschitssch)
Janez SEMEN
(Johann Semmen)

1732–1743

Jodok HARMANN
(Iudofus Harmann)
Pavel KOČER
(Paul Kotsschner)

1747–1751

Obdobje
sluţbovanja
1751–1752
1752–1757
1757–1758

1759–1768

1768–1783
1783
(provizor)
1783–1791
1791
(provizor)
1791–1797
1797–1806

Tabela 1: Ţupniki, ki so se zvrstili v Pišecah od leta 1657 do 1806.35

Janez Krstnik MARANČER

Obdobje
sluţbovanja
1702

Matevţ THALLER

Obdobje
sluţbovanja
1752–1753

Matija WEREK

1702−1704

Matevţ KAVČIČ

1753–1755

Franc Anton KOPRIVC

1704–1707

Urban SEDEJ

1755–1758

Franc Didacus THORI

1705–1707

Karol REŢEN

1759–1760

Gašper LONČARIČ

1709–1712

1760–1762

Janez NIMIS

1712

Matija ZDRAJOVIČ
(Matthias Sdrajeviz)
Lovrenc CVENGL

KAPLAN

Andrej FERENC

KAPLAN

Anton KAPARC

1713–1716

1762–1764
1764–1767

Urban RUPL

1716

Anton LAUSER

1767–1768

Marko NARODON

1716–1717

Mihael VITKOVIČ

1768–1769

35

Gedenkbuch der Pfarre Pišec, str. 241–242; Carl Schmutz, Historisch Tophographisches
Lexikon von Steiermark, 4 Bde, Graz, 1822–1823, str. 150.
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Jernej PREŠERN (Preschern)

1716

Mihael KAUČIČ

1769–1770

Matija MIHELIN

1717–1729

Janez SEMEN

1770–1771

Franc Nidardes de CAPTINIS

1729–1732

Jurij LANIČ

1771–1773

Anton TOMIČ (Thomiz)

1731

Janez JURAŠIČ

1772 (vikar)

Jakob HOSTER

1733–1735

Martin KRAGL

1773–1776

Matija KOLORATOR

1735–1736

Anton SEUŠIK

1776–1778

Franc TIRINGER

1736–1738

Matija CELERIČ

1778 (vikar)

Lukeţ MOŠKON

1738–1739

Jakob GRAHEL

1778–1783

Franc PERŠE (Perche)

1739–1743

Matija KAJFEŢ

1783–1786

Kajetan SEVNIK

1744–1745

Jurij KLEMENC

1786–1787

Andrej PLAVC

1745–1746

P. Angelin MOHORČIČ

1787–1791

Joţef MAKOVIC

1746–1749

P. Terentius LEONARDI

1791

Franc Ksaver JURAŠIČ

1749–1750

Andrej FAVETI

1791–1796

Nikolaj GRUDEN

1750–1752

Mihael SERINGER

1796–1802

Tabela 2: Kaplani, ki so se zvrstili v Pišecah od leta 1702 do 1802.36

2.5 Ţupnijska cerkev sv. Mihaela in ţupnišče

Pred današnjo ţupnijsko cerkvijo sv. Mihaela sta v Pišecah stali še dve cerkvi.
Prva cerkev v Pišecah naj bi bila cerkev sv. Katarine, ki naj bi stala ob izviru
Gabernice. O tej cerkvi, razen njenega obstoja, ne vemo ničesar.37
Druga cerkev v Pišecah je stala nekoliko vzhodneje od sedanje cerkve. Po
izgradnji sedanje cerkve so jo leta 1837 prezidali v ţupnišče. Od stare cerkve je
ostal le zvonik, ki je bil nadzidan zakristiji. O tej cerkvi vemo le to, da je bila ob
vizitaciji leta 1760 neposvečena in je imela tri oltarje, ki so bili posvečeni sv.
Mihaelu, sv. Devici Mariji in sv. Ani. Cerkev je za tako veliko ţupnijo kmalu
36
37

Gedenkbuch der Pfarre Pišec, str. 241–242.
Prav tam, str. 9.
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postala premajhna. Zato so ţupljani leta 1791 na knezoškofijski ordinariat vloţili
prošnjo za zidanje nove cerkve in za vsestransko in izdatno podporo pri gradnji
nove cerkve. Za gradnjo cerkve sta bila zadolţena okroţni inţenir Jernej in
zidarski mojster Wagner. Nadzor pa je vršilo drţavno verskoskladno gospostvo v
Olimju.38
Sedanja cerkev je bila dokončana leta 1795, posvečena pa nerazumljiv o veliko
kasneje, šele 16. avgusta leta 1810. Zgradili so jo na zahodni strani zvonika, ki je
tedaj ostal nespremenjen. Na mestu prejšnje cerkve na vzhodni strani zvonika je
bilo odtlej ţupnišče. Cerkev je zgrajena v poznobaročnem slogu. Stilno se
navezuje na dela mariborskega arhitekta Janeza Nepomuka Fuchsa, ki je v tem
času zidal novi cerkvi v Breţicah in Podsredi. V njegovi delavnici se je izučilo
mnogo zidarjev in gradbenih mojstrov in najverjetneje se je pri njem izučil tudi ta,
ki je postavil cerkev v Pišecah.39

Sliki 2 in 3: Ţupnijska cerkev sv. Mihaela z zahodne strani in
ţupnišče z mlinom z vzhodne strani.

Pravokotni ladji je na vzhodu prizidan skoraj kvadraten prezbiterij, ki prehaja v
pravokotno zakristijo. Glavna fasada ladje je členjena s štirimi lizenami, ki se

38

Gedenkbuch der Pfarre Pišec, str. 10; Oţinger, Vizitacije, str. 494.
Metoda Kemperl, Sakralna dediščina ţupnije Pišece, v: Zbornik za Špelco Čopič, Ljubljana,
2006 (dalje: Kemperl, Sakralna dediščina), str. 21; Gedenkbuch der Pfarre Pišec, str. 22.
39
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nadaljujejo še po trikotnem rahlo usločenem čelu. Fasada je razgibana z nišami in
odprtinami, ki so simetrično razporejene. V nišah stojijo kipi sv. Petra, sv. Pavla
in v sredini, nekoliko višje, kip sv. Mihaela s ščitom v levici. Kipe so postavili
leta 1862. V srednji osi vodi v ladjo kamnit, rahlo profiliran portal, ki je zgoraj
poznobaročno oblikovan. Nad njem je v niši upodobljen Kristus sodnik.40
Notranjščina ladje je s stenskimi slopi razdeljena v dve poli, ki sta pokriti s
češkima kapama. Osrednja slopa, ki sta na obeh straneh poševno prirezana,
obdajajo po trije pilastri, ki so zgoraj zdruţeni v profiliran venčni zidec. Iz slopov
izhajajo obstenski loki in obočna oproga, ki deli oboka. Prezbiterij ima prav take
slope, le da ti nosijo kupolo na pendentivih. Ladji sta v vsaki poli predrti s po
dvema pravokotnima oknoma spodaj in po enim lunetnim zgoraj, kar daje
notranjščini klasicističen značaj. Pravo nasprotje temu občutju pa je poznobaročno
razgibana ograja pevskega kora, ki je trikrat konveksno izbočena. Bogato sta
zasnovana še balkona v prezbiteriju: nad balustrsko ograjo, ki v konveksnokonkavnih linijah sega v prostor, se pne streha, dekorirana s poznobaročnimi
elementi in kronana z ovalnima medaljonoma v rokokojskih okvirjih, kjer sta
upodobljena sv. Alojzij in sv. Tereza.41
Notranjost pišeške cerkve je leta 1878 poslikal Tomaţ Fantoni. Zaradi prevelike
vlage v cerkvi je prizore ţe leta 1891 preslikal Franc Sikošek, slikar iz Podsrede,
ki je uporabljal pretemne barve. Zavoljo obilice vlage so bile poslikave še naprej v
slabem stanju. Na stropu prezbiterija je upodobljena Poslednja sodba, ki spada
med kvalitetnejša slikarjeva dela. Gre za figuralno bogato kompozicijo, za katero
sta značilni nazarenska jasnost in nazornost. Na stenah pa so upodobljeni
Brezmadeţna, sv. Anton Padovanski, sv. Janez Nepomuk in sv. Joţef. Na
ladijskih obokih si prizori v medaljonih sledijo takole: v prvi poli so upodobljeni
Oznanjenje, Vnebovzetje, Vnebohod in Pot v Emavs; v drugi poli nad pevskim
korom pa sv. Cecilija, sv. Florijan, sv. Anton opat in kralj David. Na ograji kora
sta prizora Kristusovega rojstva in Darovanja v templju.42
Stranska oltarja, ki stojita ob podolţnicah ladje, sta pendanta in sta nastala v prvi

40

Kemperl, Sakralna dediščina, str. 23.
Prav tam, str. 26.
42
Prav tam; Andreja Ţigon, Cerkveno stensko slikarstvo poznega 19. stoletja na Slovenskem,
Celje, 1982, str. 40.
41
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polovici 19. stoletja. V desnem oltarju visi kvalitetna slika Umirajočega Frančiška
Ksaverja iz sredine 18. stoletja. Gre za kopijo znamenite milostne slike v Straţi
pri Radmirju. V atiki visi prav tako baročna slika, ki prikazuje sv. Janeza
Nepomuka. Levi oltar je posvečen Roţnovenski Materi boţji in ima zato v niši
kiparsko skupino Marije s sv. Dominikom in sv. Katarino Siensko. V atiki je slika
sv. Valentina iz sredine 18. stoletja.43

Slika 4: Notranjost ţupnijske cerkve.

V arkadah pod oratorijema na levi in desni strani velikega oltarja so v stene
prezbiterija vzidani štirje nagrobniki druţine Moscon iz 17. in 19. stoletja. Za
glavnim oltarjem je proti jugu zakristija, proti severu pa zvonik. Iz zakristije
vodita dva vhoda v cerkev in na levi in desni na oratorij; na priţnico se pride po
oratoriju na severni strani. Stopnice na kor in zvonik se nahajajo zunaj, za
cerkvijo. Cerkveni zvonik je pri gradnji nove cerkve ostal nespremenjen. Bil je
precej nizek in preprosto grajen. Zato so ga leta 1825 za devet metrov povišali in
obnovili. Zvoniku so tedaj dodali stolpno uro, ki je kazala samo proti juţni strani,
ter ga zaključili z bakreno bučko in pozlačenim kipom nadangela Mihaela, ki drţi
v desni roki trobento. Leta 1861 je vas zajel velik poţar, ki se je razširil tudi na
cerkvena poslopja in uničil gospodarska poslopja, konjski hlev, pivnico ter leseno
streho zvonika. Ob poţaru so iz zvonika celo popadali zvonovi, ki pa se niso
43

Kemperl, Sakralna dediščina, str. 27.
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razbili, saj so padli le do močnega obokanega stropa nad zakristijo. Sama cerkev
pri poţaru ni bila ogroţena, saj je med cerkvijo in zvonikom debel zid. Zaradi tega
so na zvoniku leta 1863 naredili novo bakreno streho.44
Cerkev sv. Mihaela z ţupniščem je bila leta 2004 razglašena za kulturni spomenik
lokalnega pomena.
Ţupnišče
Ker je pred izgradnjo sedanje cerkve (leta 1795) na mestu ţupnišča stala prejšnja
cerkev, preprosto leseno ţupnišče pa je stalo nad njo ob izviru Gabernice, so
sklenili, da po izgradnji nove cerkve nekdanjo cerkev preuredijo v ţupnišče.
Baron Franc Karel Alojz Moscon je okroţno glavarstvo zaprosil za gradnjo
ţupnišča s kaplanijo, meţnarije, konjskega hleva in shrambe za kaplanovo krmo.
Ko je dobil dovoljenje za gradnjo, je grajski kaplan Janez Nepomuk Jeman, 16.
novembra 1796, sestavil listino, v kateri je prikazan natančen načrt prenove
ţupnišča in določeni pogoji, pod katerimi bo ta potekala. Zanjo je bilo
predvidenih 2170 gld in 55 krajcarjev. Prepis originalne listine se nahaja v
ţupnijski kroniki. Listina je razdeljena na štiri točke. V prvi točki so navedena
obnovitvena dela v ţupnišču, za katera je bilo predvideno, da se izvršijo v letu
1797: utrditev starega cerkvenega obzidja, poloţitev estrihov v kleteh, obokanje
sob, poloţitev novih tal v sobah, obnovitev stopnic, prekritje celotnega poslopja z
zidaki, gradnja novega dimnika in gradnja poţarnega zidu na obeh straneh
ţupnišča, ob upoštevanju protipoţarne varnosti. Druga točka določa upoštevanje
predvidenega proračuna in preverjanje kakovosti opravljenega obrtniškega dela. V
tretji točki je predviden načrt izgradnje meţnarije in šole z dvema sobama, zidano
kletjo, obokano kuhinjo, zidanim dimnikom in slamnato streho. Za gradnjo
slednjih je bil predviden material od podrtega ţupnišča, stroški gradnje pa naj bi
se krili iz ţe omenjenega proračuna za gradnjo ţupnišča. V zadnji točki je
navedeno, da je potrebna garancijska odgovornost za izvedeno delo, in sicer za
obdobje treh let od obnove.45
Takratni ţupnik Pavel Kočer je za nemoten potek prenove ţupnišča prejel 80 gld.
44
45

Gedenkbuch der Pfarre Pišec, str. 12–13, 24 in 28–29.
Prav tam, str. 93–98.
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Toda prišlo je do raznih dolgotrajnih prepirov med ţupljani in ţupniki, v katere se
je zapletel tudi grajski kaplan. Dekanijskemu poverjeništvu škofijskega
ordinariata na Vidmu je celo poslal poziv, da vso stvar natančno razišče in takoj,
ko bo mogoče, o tem poroča. Prenova ţupnišča se je tako ustavila in je bila
izvedena šele leta 1837. Tam, kjer so zdaj stopnice v prvo nadstropje, je bila prej
v stari cerkvi obstranska kapelica sv. Magdalene. V prostoru med cerkvijo,
zvonikom in ţupniščem so naredili zakristijo. Nad njo je bil neuporabljen prostor,
ki ga je kaplan Andrej Zurman spremenil v sobo in povezal s kaplanijo.46

2.6 Gospodarska poslopja, šola in pokopališče

Gospodarska poslopja
Gospodarska poslopja so bila ločena od ţupnišča in so stala na obeh straneh
Gabernice. Ţupnija je tako posedovala hleve, svinjski hlev, drvarnico in mlin.
Hlevi so bili sezidani leta 1861. Delo je vodil nek italijanski mojster. Zidalo se je
po načrtu, ki ga je izdelal stavbarski mojster Ellinger iz Breţic. Poslopje meri v
dolţino 18 metrov in v širino 11 metrov. Na juţni strani so zgradili kozolec s
štirimi predeli, proti zahodu obokan hlev za 4 do 5 glav rogate ţivine, hlev za
troje konjev in prešnico z dvema stiskalnicama. Nad hlevi je bil prostor za krmo,
nad prešnico skedenj, nad njim pa prostor za slamo. Na vzhodni strani poslopja je
bila lesena shramba za steljo, proti severu vzporedno s celim poslopjem pokrit
prostor za shranjevanje vozov in drugih gospodarskih predmetov. Svinjski hlev in
drvarnico je dal leta 1894 sezidati ţupnik Joţef Pohl. Hlev je bil krit z opeko,
znotraj je imel pet pregrad, dolg je bil 8 metrov in širok 4,5 metre. Drvarnica je
bila široka 5 metrov in dolga 8 metrov; na treh straneh je bila zidana, na eni zbita
z deskami. Pokrita je bila z opeko.47
Za Pišece so bili v preteklosti značilni številni mlini ob Gabernici. Pišeška cerkev
je bila do leta 1675 brez lastnega mlina. 24. januarja tega leta pa je baronica
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Gedenkbuch der Pfarre Pišec, str. 91–92, 99 in 101–102.
Prav tam, str. 127–128.
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Marija Saloma Ribniška ţupnijski cerkvi podarila dva mlina, njivo in vrt. O tem
govori tudi listina – ustanovno pismo, katere prepis je v ţupnijski kroniki. Prvi
mlin, v katerem je bilo tudi mlinarjevo stanovanje, so leta 1891 popravili za
znesek 150 gld. Drugi mlin je bil lesen, in ker ga dlje časa niso nič popravljali, je
sčasoma povsem propadel. Zato je dal ţupnik Joţef Pohl leta 1894 sezidati nov, z
opeko pokrit mlin na dva tečaja. Gradnja je stala 552 gld in 31 krajcarjev.48
Šola
V okviru ţupnijske cerkve je bila ţe konec 18. stoletja organizirana šola za dečke.
Šola se prvič omenja v listini o prenovi ţupnišča iz leta 1796, ko je prikazan načrt
izgradnje meţnarije in šole, ki so ju zgradili na mestu nekdanjega ţupnišča nad
cerkvijo. Šola je imela dva prostora in se je skupaj z meţnarijo nahajala v eni
stavbi. Sluţbo učitelja so opravljali meţnarji, ki so jih nastavljali pišeški ţupniki.
Meţnarija je sčasoma postala premajhna za pouk, saj je šolo obiskovalo vse več
učencev. Tako so v začetku 19. stoletja otroke poučevali po večjih hišah v
Pišecah. Leta 1824 so za šolo najeli hišo bivšega oskrbnika pišeškega gradu
Franca Trabanta. V njej je poučeval Franc Ralič. Leta 1851 je ţupnijska občina
kupila hišo št. 64 za šolo in za učiteljevo stanovanje. Čez dobro desetletje, leta
1864, pa je bila zgrajena prva javna šola v Pišecah. Največ zaslug za to sta imela
ţupnik Ferdinand Ramor, ki je bil pred tem profesor verouka na celjski gimnaziji,
in učitelj Anton Kokot. Šola je bila sprva le enorazrednica, 1879. pa se je razširila
v dvorazrednico. Šolski okoliš je sprva obsegal vasi: Pišece, Podgorje, Pavlova
vas, Dednja vas, Blatno, Globoko, Piršenbreg, Mali Vrh, Bojsno in Brezje. Leta
1884 pa se je zmanjšal za velik del, saj je bila javna šola zgrajena še v Globokem.
Število šoloobveznih otrok je čedalje bolj naraščalo, zato so morali zgraditi večje
šolsko poslopje. V Pišecah je bila tako leta 1905 zgrajena nova šola
petrazrednica.49
Istočasno s cerkveno šolo je bila od leta 1821 v gradu organizirana še zasebna
šola. Tedanji graščak Anton Albert Moscon je v gradu prepustil prostorno sobo za
šolo, kjer je poučeval nekdanji bizeljski učitelj Franc Pleteršnik, oče profesorja
48
49
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Maksa Pleteršnika, urednika slovensko-nemškega slovarja. A z baronovo smrtjo
leta 1822 je tudi šola prenehala delovati.50
Pokopališče
Pokopališče je sprva leţalo okoli cerkvenega poslopja. O tem naj bi pričale
številne kosti, ki so jih našli ob gradnji škarpe in ceste pod cerkvijo. Zaradi
prostorske stiske so to pokopališče opustili in leta 1791 je bilo blagoslovljeno
novo pokopališče nekoliko stran od cerkve. Tedaj je nastalo pokopališče tudi pri
podruţnični cerkvi sv. Barbare v Globokem, ki je bila kratek čas kaplanija. Leta
1827 so pokopališče v Pišecah obzidali in postavili pozlačen kriţ. Stroške za
postavitev kriţa je plačal baron Franc Ksaver Moscon, pod pogojem, da se na
pokopališču vzidata dva spominska kamna njegove rodbine. Kasneje so v to
podlogo vzidali še več spominskih plošč umrlih članov rodbine Moscon.
Pokopališče so leta 1845 zaradi prostorske stiske znatno povečali in prav tako
obzidali.51

2.7 Podruţnične cerkve
Ţupnija Pišece ima šest podruţničnih cerkva. Tri leţijo na desni in tri na levi
strani Gabernice. Na vzhodni strani so sv. Barbara v Rovišah, sv. Kriţ v Dednji
vasi in sv. Urh v Slopnem, na zahodni pa sv. Jakob na Malem Vrhu, sv. Jernej na
Artiški Gori in sv. Jedrt v Pavlovi vasi. Vse leţijo na višjih in razglednih gričih,
od koder obvladujejo prostor in omogočajo laţjo orientacijo. Razen cerkve sv.
Barbare podruţnične cerkve nimajo velikega pomena, saj se v njih mašuje le
enkrat na leto. Podruţnične cerkve so nastale po zatrtju protestantizma v času
katoliške prenove in obseţne gradnje cerkva na Slovenskem.52
Najstarejša med podruţničnimi cerkvami v pišeški ţupniji je po literaturi cerkev
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Sv. Kriţa v Dednji vasi. Skupaj z ţupnijsko cerkvijo jo omenja Bizancij ob popisu
cerkva na Kranjskem ţe leta 158153. Gre za preprosto gotsko cerkev z obokanim
prezbiterijem in pravokotno ladjo z ravnim stropom, ki ju ločuje slavolok. V
jugovzhodni stranici prezbiterija in juţni steni ladje je po eno zazidano okno, ki se
zgoraj šilasto zaključuje. Stavbo je teţko datirati. Vsekakor je nastala v 15.
stoletju, a kot zapisano je prvič omenjena šele konec 16. stoletja. V 18. stoletju so
ladjo podaljšali proti zahodu in sezidali zvonik nad zahodno fasado. Najverjetneje
se je to zgodilo leta 1764, ko so prizidali še zakristijo. Fasada ladje je členjena s
štirimi pilastri, ki so zgoraj povezani s profiliranim zidcem. Nečlenjen zvonik ima
delno čebulasto streho iz druge polovice 19. stoletja. Notranjščina cerkve hrani
zanimivo baročno opremo. Pod gotski obok v prezbiteriju je umeščen oltar, ki je
najverjetneje nastal še pred sredino 17. stoletja. Nastavek, ki ga definirata
korintska stebra, je obogaten s hrustančasto dekoracijo. V niši visi Kriţani, ki ga
objokujeta na les naslikana Marija in sv. Janez Evangelist. Ob oltarju na
podstavkih stojita škof in papeţ, na nizki atiki pa sv. Mihael z vojščakoma. Ob
slavoločni steni stojita oltarja okvirnega tipa iz druge četrtine 18. stoletja, ki sta
posvečena Mariji kraljici in sv. Notburgi. Okvirja nastavkov tvori bogat preplet
akantovja v zlatih, belih in zelenih odtenkih. V ladji stojijo kvalitetno rezljane
lesene rokokojske klopi iz druge polovice 18. stoletja, ki so zelo redek ostanek
opreme iz grajske kapele pišeškega gradu.54
Cerkev sv. Jedrt v Pavlovi vasi kronika prikaţe kot najstarejšo podruţnično
cerkev v ţupniji. Toda po literaturi je cerkev najverjetneje nastala med letoma
1581 in 1594, saj ob Bizancijevem popisu cerkva leta 1581 še ni omenjena,
ţupnijska kronika pa v letu 1594 omenja zvon v tej cerkvi. Prezbiterij ima ravno
vzhodno steno, ki je prebita z majhnim, sicer zazidanim polkroţno oblikovanim
oknom z lijakastim ostenjem. Tudi slavolok je polkroţno oblikovan. Ta oblika
prezbiterija naj bi nakazovala na romanski izvor cerkve. Tako je čas nastanka te
cerkve nejasen in bi bilo zanimivo natančneje proučiti njeno stavbno zgodovino.
Cerkev je bila kasneje obokana z banjo, ladja je bila podaljšana, na
severozahodnem delu ladje pa je bil prizidan zvonik.55
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Cerkev sv. Jakoba na Malem Vrhu je bila zgrajena v sredini 17. stoletja. Leta
1689 je ţe gotovo stala, saj je njen najstarejši zvon iz tega leta. V drugi polovici
18. stoletja je bila predelana: podaljšali so ladjo in zgradili zvonik na zahodu.
Cerkev ima glavni oltar v obliki kipa − podobo sv. Jakoba, na mestu stranskih
oltarjev pa sta podobi sv. Ane in sv. Janeza Krstnika.56
Cerkev sv. Jerneja na Artiškem Vrhu je bila zgrajena leta 1693. O tem govori
vklesan napis, vklesan v juţno zunanjo steno ladje. Tri leta po izgradnji so ji
prizidali še zvonik. Cerkev ima tako v ladji kot v prezbiteriju pravokotno obliko.
V glavnem oltarju je v niši kip sv. Jerneja iz leta 1909. Ob okvirju niše sta
svedrasta in z vinsko trto ovita stebra.57
Cerkev sv. Urha v Slopnem je bila sezidana leta 1665, o čemer priča prag pri
vhodu v cerkev. Po potresu leta 1878 je bila cerkev tako uničena, da so jo morali
na novo sezidati. Ima preprost zlat oltar iz sredine 18. stoletja, a je deloma
okrnjen.58
Cerkev sv. Barbare je prav tako iz 17. stoletja. Leta 1657 je tu cerkev ţe zagotovo
stala, saj je na portalu stranskega oltarja tudi prvi zanesljiv zapis o vikariatu v
Pišecah. Leta 1787 je za kratek čas postala sedeţ lokalne kaplanije za Globoko. V
drugi polovici 18. stoletja cerkvi podaljšajo ladjo in dozidajo zvonik na zahodu.
Cerkev krasi bogat zlati oltar, ki je slavoločnega tipa in v celoti pokrit s
hrustančevjem, v katerega so vpletene angelske glavice. V glavni niši je kip
zavetnice, v stranskih nišah pa stojita kipa sv. Marjete in sv. Katarine. V atiki je
Kriţanje z Marijo in Marijo Kleopo, poleg pa stojita kipa sv. Petra in sv. Boštjana.
V cerkvi stoji še stranski oltar Brezmadeţne, ki je nastal v drugi četrtini 18.
stoletja. Na eni strani oltarja je kip sv. Valentina, na drugi strani pa kip sv. Janeza;
vrh oltarja je podoba sv. Antona s štirimi angeli.59
Poleg podruţničnih cerkva je v ţupnijo Pišece do začetka 20. stoletja spadala tudi
kapela Marijinega vnebovzetja v gradu Pišece. V njej je duhovno sluţbo opravljal
grajski kaplan. Kapela skupaj s stolpom predstavlja najstarejši del gradu. Nahaja
se v vzhodnem grajskem traktu, ki so ga v 16. stoletju povezali z ostalim gradom.
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Na vzhodni strani kapele je ohranjena apsida, ki priča o njenem romanskem
izvoru. Osrednji del kapele sega v dve etaţi. Notranjost kapele je iz časa 18.
stoletja. O tem pričata letnica 1768 na oltarju in štukiran okvir baročnih oblik na
stropu. V naslednjem stoletju so kapelo povečali, tako da so sklenjene obodne
stene prebili in je s tem kapelina ladja dobila še dve ozki stranski ladji.60

Slika 5: Podruţnične cerkve v ţupniji Pišece: sv. Barbara, sv. Kriţ, sv. Urh,
sv. Jakob, sv. Jernej in sv. Jedrt.
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3.

GRAD IN GOSPOSTVO PIŠECE DO 20. STOLETJA

3.1 Grad in gospostvo Pišece do 16. stoletja
Prva omemba plemiškega predikata, izvirajočega iz "kastelonima" Pišece, se
pojavi več kot 70 let prej, kot je zapisano v ţupnijski kroniki. Prvič zasledimo
njegovo omembo v povezavi z ministeriali salzburške nadškofije, imenovanimi
vitezi Pišeški, v 13. stoletju. Kot prva salzburška vazala se od leta 1268 omenjata
brata Konrad in Ekhard. Prvi se omenja tudi kot Konrad Pišeški (Chonradus de
Pissetz, Chunradus de Pisschetz, Chunradi de Bissez, Chunrad von Pisschaetz).
Moţno je, da Pišeški izhajajo iz Kozjega (Trachenberg), saj se sprva imenujejo po
Kozjem. Ni povsem jasno, ali je Konrad − ali ţe njegov oče − imel pridevnik iz
Kozjega; razen tega govori o njegovem kozjanskem izvoru tudi pečat z zmajem iz
leta 1284 z legendo S. Chonradi de Trachenstaine ter vitez Oton, imenovan iz
Trachenberch, ki je štet med Konradove vazale in stoji leta 1315 v vrsti prič takoj
za Pišeškimi. Po pišeškem gradu se Konrad imenuje v drugi polovici 13. stoletja.
Nekateri zgodovinarji domnevajo, da bi jih lahko pridevnik Trachenberch,
Trachenstaine povezal tudi z gradom Trakošćan na Hrvaškem, ki bi ga lahko
imeli v lasti. Vendar za to domnevo ni nikakršnih listinskih dokazov.61
Prve dejanske omembe pišeškega gradu zasledimo šele v 14. stoletju, več kot pol
stoletja kasneje, kot se prvič omenjajo njegovi oskrbniki, vitezi Pišeški. V virih se
tako grad prvič omenja leta 1329 kot haus Piscaetz, 1346 kot vest ze Pischaetz,
1406 kot veste zu Bischätz, 1426 kot veste zu Bischetz in 1443 kot gesloss
Pischecz. Različna poimenovanja so se pojavila zaradi sprememb v nemškem
jeziku in navad zapisovalcev. Pogostejšo oznako gradov castrum zamenja nemška
oblika vest, medtem ko je haus redkejša oznaka. Izraza burg in haus sta pomenila
zgolj pravni in ideološki karakter zgradbe, kot temeljna znaka plemenitosti,
medtem ko sta fest − vest in geschloss − gesloss poudarjala arhitekturni karakter
plemiškega domovanja. Kljub temu pa iz poimenovanja vest, schlos in haus ne
moremo sklepati o zunanji stavbni podobi stavbe, ali gre za leseno ali zidano
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stavbo ali za utrjeno gradišče. Domnevamo lahko le, da so stavbe, nastale po letu
1100, večinoma zidane.62

3.1.1 Vitezi in gospodje Pišeški

Salzburški nadškofje so s Pišeškimi imeli stalne teţave, saj je rod na škodo
fevdalnega seniorja širil svojo oblast in posest. Konrad Pišeški je 28. septembra
1284 izgubil milost pri salzburškem dvornem kanclerju Rudolfu. Tako je
salzburška cerkev s Pišeškimi dva dni pozneje, 30. septembra, sklenila t. i.
Salzburško-pišeško pogodbo. Od Pišeških je zahtevala, da od 14 vasi, ki so jih
imeli v posesti, devet brez odloga izročijo nadškofu, ostalih pet pa do boţiča, če
se jim ne bo posrečilo dokazati svojih pravic do njih. Kljub temu pa lahko še do
14 dni izterjujejo letino teh petih vasi. Pogodba je še določala, da o preostalih
spornih točkah, nepravičnosti, škodi in jamstvu po dveh letih odloča dvomljiva
volja meščanov, ne glede na pravice salzburške cerkve. Kljub tej poravnavi so
spori med Pišeškimi in nadškofijo še trajali, saj urbar iz 1309 priča o tem, da so
vinogradi okoli Pišec in Zgornjih Dramelj nekdaj sluţili nadškofu, sedaj pa jih
morajo oddajati Pišeškim. Po podatkih iz obeh urbarjev so bili tedaj fevdi Pišeških
in njihovih vitezov v okolici samih Pišec.63
Ob Salzburško-pišeški pogodbi je bil istega dne (30. septembra 1284) v Breţicah
po posredovanju dvornega kanclerja Rudolfa sklenjen še dogovor med Konradom
Pišeškim in Henrikom Planinskim (Heinr. von Montparis) iz Planine pri Sevnici.
Kaj je bil vzrok spora, ni znano, očitno pa je, da je prišlo do nekih sovraţnosti in
da je Pišeški ujel sina Planinskega. Z dogovorom sta se obvezala, da bosta med
njunimi privrţenci in sorodniki vladala večen mir in prijateljstvo ter da bo Konrad
Henrikovega sina v enem mesecu izpustil iz ujetništva.64
Kljub temu da je Konrad leta 1284 izgubil milost in nekatere salzburške fevde, so
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Pišeški še naprej ohranili svoj poloţaj, saj je Konrad leta 1293 pomagal nadškofu
ujeti Ludvika, sina Majnharda Goriško-Tirolskega. Ugled si je izboljšal tudi s
spletanjem sorodstvenih vezi z drugimi rodbinami, predvsem s Kostanjeviškimi in
Svibenskimi. Njegova ţena naj bi bila Svibenska, njegova sestra Gertruda pa se je
poročila z Ofonom iz Kostanjevice, kar je imelo za Pišece daljnoseţne ugodne
posledice. Konrad in njegova sinova Rudolf (Rudolf von Bischaetz) in Viljem
(Wilhalm von Bischaetz) so se pogosto mudili pri teti in bratrancih v Kostanjevici.
Tudi Viljem je nadaljeval s spletanjem vezi s Kostanjeviškimi in se pred letom
1326 poročil z vdovo naslednjega Ofona iz Kostanjevice, Elizabeto (Elspet), in od
strica Hauga s Svibnega začasno dobil v zastavo grad Kostanjevica. Šlo je za
dvostopenjsko zastavščino z elementi grajskega fevdnega prava, ki je vključevalo
obvezno bivanje in zagotovitev pokornosti posadke. Dejansko pa je grad ostal pod
kontrolo grofov Ortenburških. Konec 20. let je prišel do posesti na Vipavskem, po
vsej verjetnosti v času, ko je bil v oglejski sluţbi v Postojni.65

Slika 6: Rodoslovno drevo Pišeških v 13. in 14. Stoletju.66

Ţupnijska kronika navaja kot prvo omembo gradu Pišece v letu 1339, ko se je
Viljem Pišeški odpovedal svojim zahtevam po gradu Podsreda. Viljem Pišeški je
ţelel kot sorodnik – bil je nečak Hauga s Svibnega – dedovati po izumrli veji
Svibenskih na Podsredi. Zaradi tega je prišel v spor s Friderikom Ţovneškim, ki je
1338 od Hermana s Kranichberga kupil grad Podsreda. Viljem Pišeški se je moral
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tako leta 1339 odpovedati svojim zahtevam in dediščinskim pravicam glede gradu
Podsreda. Friderik je naslednje leto dobil od krškega škofa gospostvo Podsreda in
ga na jugu kmalu zaokroţil z ozemljem, ki ga je s sodstvom vred prejel v fevd od
salzburškega nadškofa. Ţovneški gospodje, od 1341 imenovani grofje Celjski, so
tako postali največji fevdniki v teh krajih.67
10. septembra leta 1339 je salzburški nadškof Henrik z Viljemom Pišeškim v
Gradcu sklenil pogodbo. Z njo je nadškof dovolil, da polovico hiš v Pišecah in
njihovi okolici, ki so salzburški fevdi, dodeli in premesti, in sicer gospodarici
Elizabeti za 300 srebrnih mark. Pogodba je še določala, da mora nadškof v
primeru, če Viljem umre brez dedičev, kupiti polovico graščine za isto ceno,
bratranci in njegovi dediči pa si jo lahko za isto ceno pridobijo nazaj. Po tem se je
Viljem odvrnil od sorodnikov Svibenskih in vezi ohranjal le še s plemiči
srednjega sloja iz Dolenjske in slovenske Štajerske. V zadnjih letih ţivljenja je
najbrţ zastavil del gradu in gospostva neznanemu upniku.68

Slika 7: Grb Viljema Pišeškega.

Po njegovi smrti leta 1345 se je rodbina čedalje bolj zadolţevala. Istega leta je
njegova vdova Elizabeta prodala salzburškemu nadškofu Ortolfu polovico
pišeškega gradu, četrtino stolpa pa zastavila; 1352 je prodala še vinograd Špegel
(Speygel); leto zatem se je s sinom odpovedala salzburškim fevdom v Perdislavcih
in Zgornjih Dramljah. 1349 se na Pišecah pojavi grajski grof Güntzel von dem
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Türen, ki mu bratje Ruepel, Ruepold in Albreht iz Kozjega prodajo salzburške
fevde okoli Breţic. Elizabeta se je preselila v Kostanjevico k sinu iz prvega
zakona Hansu (Hans von Landestrost). Leta 1345 je Hans z materjo Elizabeto in
dediči daroval za dušni blagor pokojnega Viljema Pišeškega ter vseh prednikov
samostanu in njegovemu opatu Lavrenciju hube, ki leţe dem Gehag erhalb der
Zerobitz v Ţumberku. Tudi Viljemov naslednik, nečak Rudolf, je bil skupaj z
materjo Potenciano ţe zelo zadolţen. Rod Pišeških je po moški liniji izumiral in
leta 1353 s smrtjo Rudolfa tudi ugasnil. Do dedovanja večine posesti Viljemov
pastorek Hans iz Kostanjevice ni bil upravičen, daljni sorodnik Henrik iz Pišec pa
je obdrţal le manjšo posest na Vipavskem in tam tudi ţivel.69
Istočasno z vitezi Pišeškimi naj bi na gradu ali v neposredni okolici gradu ţivelo
več viteško zmoţnih hlapcev, ki so delovali samostojno in so imeli manjše fevde.
Nadškofija je za vojaško sluţbo in gospodarsko upravo potrebovala več
sluţabnikov. Od njihovega števila sta bila odvisna tudi moč in ugled fevdalnega
seniorja. Oboroţeni hlapci so prebivali v obrobnih prizidkih ali celo lesenih
straţarnicah, lociranih okoli gradu. Leta 1309 so imeli manjše salzburške fevde
Pabo (Paeblino de Pischaets), Nikolaj (Nicolao de Pyschaets) in Heutzinger
(Haeuczingerio de Pyschaets). Slednja sta tega leta omenjana v povezavi z vaškim
ţupanom, ki jima oddaja v obdelovanje vinograde v okolici Pišec. Naslednje leto
se omenja Peter z vzdevkom "Reveţ" (Peter der ellende von Pieschaetz),
imenovan po Pišecah − imel je nekaj manjših fevdov od Kostanjeviških. Petra
Pišeškega (Peter von Pissetz) zasledimo tudi kot Petra Kostanjeviškega (Petrus de
Landestrost). Zelo verjetno je bil Peter sin Ofona Kostanjeviškega in Gertrude
Pišeške in tako nosi priimka obeh rodbin. Tako je lahko bil Peter Pišeški v sorodu
z gospodo Pišeškimi (Viljemov bratranec) in ni deloval povsem samostojno. Leta
1291 je Peter Kostanjeviški zamenjal dve svoji hubi zem Maierhove na Krškem
polju, ki ju je imel v najemu od Ofona Kostanjeviškega, za dve samostanski hubi
in vinograd v vasi Zvchodol, Suhadol, ki se nahaja v bliţini Pišec. Peter Pišeški se
omenja še leta 1318, ko je s svojo ţeno Marjeto poklonil kostanjeviškemu
samostanu dve hubi an dem Zeliesen v Ţeljeznem v Ţumberku. Pišeški so v
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skladu s prakso darovanja cerkvenim ustanovam v 14. stoletju po višini darov
spadali med niţje plemstvo. Z darovi so poskrbeli za svoj dušni blagor po smrti,
premoţnejši pa tudi za pokop v cerkveni ustanovi.70
Kostanjeviški samostan je poleg hub v Suhadolu imel v bliţini Pišec še dve hubi v
Dednji vasi (Dedowansdorf) in na Sromljah (Swaroemel, Zwaroml). Ti posesti je
samostanu potrdil salzburški nadškof Wladislaus leta 1268, poklonili pa so mu jih
moţje, ki počivajo v samostanu.71
3.1.2 Ostali oskrbniki in najemniki gospostva Pišece
Po izumrtju Pišeških leta 1353 je salzburški nadškof vzel posest Pišece v
neposredno upravo: v okvir tedanje posesti je spadalo osem vasi z 61 celimi in pet
polovičnimi hubami. Upravljanje posesti je nadškof odtlej dodeljeval oskrbnikom,
upravnikom, zastavnikom in najemnikom. Leta 1406 je nadškof za 3000
madţarskih zlatnikov zastavil to posest Ţigi Dobrnskemu. Oskrbniki posesti so za
njim bili še: Friderik Ratt (omenjen leta 1426), Ţiga Mordachs in njegovi
nasledniki (med letoma 1454 in 1536), Jurij Rajhenburški (omenjen leta 1536),
katerega vdova je to majhno vladavino leta 1542 doprinesla salzburškemu
vladnemu svetniku dr. Johannu Marschalku. Rešilni odkup za to posest je slednji
oskrbnik izvršil leta 1564 za 500 madţarskih zlatnikov. Grad so nato oddajali v
najem. Edini znani oskrbnik iz tega časa v Pišecah je bil Oţbalt Göriacher, ki se
omenja ob hrvaško-slovenskem kmečkem uporu leta 1573. Nato je bila leta 1590
posest dana v zakup Janţu Khiesslu. Nekdaj mogočna in obširna posest salzburške
nadškofije v Posavju se je tako s slabim gospodarjenjem pričela zmanjševati. Ves
ta čas, od izumrtja gospodov Pišeških, vazalov salzburške nadškofije, pa do
prihoda novih lastnikov leta 1595, so lastninska razmerja te nadškofijske posesti
zaznamovana z zmešnjavo menjav rubeţa in odkupa, prodaje z večno veljavo
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pravice in z odkupom oziroma oddajo v zakup.72

3.2 Kmečki upori v 16. in 17. stoletju na gradu Pišece
Kmetom v kotu med Savo in Sotlo so se ţivljenjske razmere od 14. stoletja naprej
nenehno slabšale. Oskrbniki salzburških posesti so svojevoljno večali stare
podloţniške dajatve, uvajali nove in si na podoben način lastili vedno nove
pravice v upravljanju. Poleg tega so tu od 14. stoletja naprej kmetije v velikem
številu propadale, hkrati pa se je zmanjševalo tudi število prebivalcev. Preostali
kmetje, ki so tu še ţiveli, pa so bili − ob čedalje večjih fevdalnih bremenih − ţrtev
madţarskih vojsk, ki so občasno plenile v obmejnih predelih, in čedalje
pogostejših turških vpadov. Ti so se po letu 1469 vrstili vsako leto, celo večkrat
na leto. Kmet je bil v teh situacijah nezaščiten in sčasoma so tudi v Posavju
kmetje postali dovolj samozavestni in se uprli obstoječim razmeram in fevdalcem.
Sočasno z ostalimi kmeti so se v prvi polovici leta 1515 dvignili tudi posavski
kmetje in zahtevali "staro pravdo". V uporu so bili napadeni močni in utrjeni
gradovi Breţice, Bizeljsko, Kunšperk, Rajhenburg, Podčetrtek in Podsreda.
Pišeški grad v tem letu najverjetneje ni bil tarča upora. Fevdalci so si upornike
kmalu pokorili in čez nekaj let so maščevanju fevdalcev svoje dodali še
obnovljeni turški vpadi. Ravno zaradi vedno slabših razmer med posavskimi
kmeti je upor zagorskih in susedgrajskih kmetov leta 1573 doţivel takšno podporo
tudi na slovenski strani.73
Kmečki upor se je pričel v noči s 27. na 28. januar, ko je Ilija Gregorić poklical
kmete k uporu. Naslednji dan je zajel ţe vrsto gospostev na obeh straneh meje.
Uporniško gibanje je bilo zelo številno, toda število neposrednih borcev v uporu
je bilo dosti manjše. Upor je bil s porazom uporniške vojske zadušen dva tedna po
Gregorićevi iniciativi. Oţbalt Göriacher, v času upora oskrbnik na Pišecah, je bil
star Gregorićev znanec. Gregorićeva ţena Katra je bila Göriacherjeva dekla in
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Gregorić naj bi ga zaradi tega klical "oče". Gregorić mu je po kmečkem porazu
celo priporočil v skrb svoje otroke. Takšnih primerov, ko so bili oskrbniki in
gospodje v dobrih odnosih z upornimi kmeti, je bilo na slovenski strani veliko.
Zato se je med uporniki razširila neutemeljena govorica, da vsi plemiči na
slovenski strani drţijo s kmeti. Dejansko pa je bilo tako, da so se nekateri
gospodje v strahu pred puntarji ob pohodu uporniške vojske pragmatično odločili,
da jih bodo raje lepo sprejeli, kot da bi se jim uprli in tvegali napad. Nad pišeški
grad so se vzdignili okoliški kmetje ţe pred prihodom Gregorićeve vojske, 1.
februarja 1573. Ko je uporniška vojska prišla do gradu, jih je Göriacherjeva ţena
oskrbela z hrano in vinom in s tem se je nehalo obleganje gradu s strani
domačinov. Ravno Gregorićevo poznanstvo z Göriacherjem je bilo krivo, da je
uporniška vojska naredila ta nenavaden ovinek na poti od Bizeljskega do Dobove,
saj se je oskrbela za nadaljnji pohod številne vojske.74
Kmetje so bili v 17. stoletju obremenjeni z vedno teţjimi bremeni, ki jih več niso
mogli mirno nositi. Do velikih povezanih uporov, kakršni so bili v 16. stoletju, ni
prišlo. Zato so se pa iz leta v leto vrstili majhni upori, vezani na posamezna
zemljiška gospostva, kakor je bilo tudi v Pišecah. Gospostvo Pišece je v tem letu
obsegalo le še 29 zasedenih in 14 pustih hub. Podloţniki so se novemu
deţelnokneţjemu davku uprli 25. decembra leta 1661 na zelo agresiven in
neusmiljen način. Pod pretvezo, da so na poti na Špiček opazili divje svinje, so šli
do graščaka in ga tako izvabili iz gradu. Janez Jakob Moscon je bil namreč
strasten lovec, zato se je odločil, da gre z njimi na lov. Nato so vdrli v grad in ga
delno opustošili, najbolj so poškodovali romanski grajski stolp, ki je bil od takrat
neprimeren za bivanje, izgubil pa je tudi celotno peto nadstropje. Iz stolpa so vrgli
graščakovo ţeno Heleno Elizabeto, ki so jo pred tem dvignili nad okno, da je
lahko gledala, kako so kmetje počasi ubijali njenega moţa. Po naključju je njun
sin Janez Krstnik preţivljal praznike pri svoji babici v Gradcu in se tako izognil
usodi svojih staršev. Janez Krstnik je usodo svojih staršev maščeval, saj je z
uporniki neusmiljeno obračunal.75
Na omenjen kmečki upor in njegove posledice se nanašajo tudi vsebine v
ţupnijski kroniki ţupnije Pišece. V delu opisovanja cerkvene notranjosti je pri
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nagrobnih kamnih rodbine Moscon detaljneje opisan omenjeni upor. En nagrobni
kamen je namreč posvečen v uporu ubitemu Janezu Jakobu in njegovi ţeni Heleni
Elizabeti. V tem delu kronike so naslednji prepisi listin: dopis deţelnega glavarja
notranjeavstrijski vladi o kmečkem uporu v Pišecah, sodba krvnega sodnika v
celjski četrti zoper upornike in namera o pokopu ubitega barona in njegove ţene.76
V dopisu, z dne 4. februarja 1662, grof Siegfried Trautmannsdorf, štajerski
deţelni glavar, poroča notranjeavstrijski vladi o umoru barona Janeza Jakoba
Moscona in njegove ţene. Navaja, da je odrejenemu skrbniku Mosconove
zapuščine ukazal, da zapre vse nevarne osebe, ki so povzročile omenjeno dejanje
na gradu Pišece, in da proti njim sproţi proces.
Sodbo zoper upornike je 29. marca 1662 izdal Jakob Vogl, krvni sodnik v celjski
četrti, na gradu Pišece. Prisedniki in sodnik so soglasno sprejeli sodbo in razsodili,
da bo vseh pet zločincev, ki so bili postavljeni pred sodišče, izročenih rablju. V
sodbi so poimensko našteti vsi uporniki in nazorno opisane njihove kazni. Urban
Rafratič se izroči v roke rablju, ki ga naj usmrti tako, da ga stre na kolesu, njegovo
glavo pa odseka in naj se jo pribije na "četrt" pristojnega višjega sodišča, njegovo
telo pa poloţi na kolo in to naj se postavi na deţelnem sodišču blizu deţelne ceste.
Štefan Planinc je imel dosojeno kazen, da ga enkrat uščipnejo z razbeljenimi
kleščami pred grajskimi vrati in drugič pred senikom, nato pa naj ga usmrtijo s
kolesom od spodaj navzgor z večjo močjo, zatem pa naj mu odsekajo glavo in telo
priveţejo na kolo ter ga izpostavijo javnosti na ogled. Matijo Zupaniča naj se
usmrti z mečem, telo naj se razčetveri in se ga nabije z ţeblji skupaj z glavo.
Blaţa Ilijaša naj se usmrti z mečem, glavo naj mu odsekajo in jo pribijejo na ogled
javnosti, telo pa pokopljejo. Jerneja Jelčnika naj se kaznuje z udarcem s palico in
izgonom iz deţelskega sodišča. Miho Roţmana in njegovo ţeno Katjo naj se
kaznuje s plačilom enega šilinga globe. S sodbo je bil seznanjen tudi krvni sodnik,
ki je to svojeročno podpisal in tudi pečatil.
Zadnji prepis v kroniki je namera, s katero podpisnik baron Reisig svojemu
nadrejenemu, štajerskemu deţelnemu glavarju, poroča o ukrepih zoper storilce
umora. Deţelni glavar je Reisigu namreč naloţil skrbniško upravo otrok
preminulih staršev in izvedbo sodbe in eksekucije upornikov, storilcev umora.
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Poleg tega se je podpisnik zavezal, da bo poskrbel za pogreb barona in njegove
ţene v ţupnijski cerkvi v Pišecah, kjer bo tudi njun grob, ter za opravljanje svetih
maš za njuno zveličanje.

3.3 Gospostvo Pišece do 20. stoletja – obdobje baronov Mosconov
Leta 1595 je salzburški nadškof Wolf Dietrich pl. Raitenau (1559–1617) posest
Pišece skupaj s posestmi v Sevnici in Reštanju za 33.000 renskih goldinarjev
prodal Inocencu Mosconu v dedno last. Inocenc je takrat imel v lasti ţe gospostvi
Šrajbarski turn (Thurn am Hart) in Krško (Gurkfeld). Posestvo Pišece je rodbina
Moscon dobila v dedno in lastniško last, fevdna ureditev oziroma suverenost pa je
ostala do leta 1803.77
Kupoprodajni pogodbi je sledil pravni spor, ki ga je pričel novi salzburški nadškof
grof Paris Lodron (1586–1653). Zaradi protipravne prodaje salzburške štajerske
posesti se je leta 1619 pritoţil pri cesarju in štajerskem deţelnem knezu
Ferdinandu II. (1578−1637). Nadškof je v toţbi uspel in Mosconi so morali
kupljena posavska gospostva vrniti nadškofiji. A niso stali kriţem rok, saj so
kupljena posestva hoteli obdrţati. V spor je znova posegel sam cesar, ki se je
menda čutil dolţnega pomagati Mosconom zaradi njihove velikodušne finančne
podpore cesarskemu dvoru. Tako so sklenili kompromis in Mosconi so morali še
enkrat plačati kupnino, ki je tokrat znašala 40.000 gld, nadškofija pa jim je
posavska gospostva vrnila oziroma podelila v dedni fevd. 30. aprila 1637 je bila
podpisana dokončna pogodba, naslednjega dne pa je bila posest vpisana v
salzburško fevdno knjigo. Z nastopom rodbine Mosconov, ki so gospostvo Pišece
obdrţali vse do leta 1938, se v Pišecah prekine skoraj tri in pol stoletja trajajoče
obdobje neurejenih lastniških razmerij.78

3.3.1 Rodbina Moscon na Slovenskem
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Mosconi (tudi Muschkan, Muscon) izvirajo iz beneškega mesta Lovre,
severovzhodno od mesta Bergama. V slovenske deţele so kot trgovci prišli v
začetku 16. stoletja. Zaradi laţjega trgovanja s suknom, ţivino in koţami na
Madţarskem se Aleksander Moscon nastani na Ptuju, kjer je imel ţe leta 1513
meščanske pravice. Pod njegovim vodstvom Mosconi tam ustanovijo druţinsko
trgovsko druţbo, ki je imela številne trgovine. Aleksander je s trgovanjem z
madţarsko ţivino in koţami v Italijo in suknom v nasprotni smeri tako obogatel,
da se je loteval tudi denarnih poslov. S posojilom je pomagal celo cesarju
Ferdinandu I. (1556–1564). Rodbina se je s trgovino uspešno ukvarjala tudi v 17.
stoletju, ko sta omenjana brata Joţef in Bernard. Joţef je bil poročen s hčerko
Matjaţa Qualandra, enega najbogatejših trgovcev 1. polovice 17. stoletja v
vojvodini Štajerski.79
Dobro desetletje po Aleksandru na Ptuju se v Ljubljani (1527) pojavi meščan
Inocenc Moscon, ki se je tja preselil iz Beljaka. Ker je bil v tistem času še
neporočen, kar je bilo za meščane načeloma prepovedano, mu je mestni svet ob
podelitvi meščanskih pravic naročil, naj se poroči v roku enega leta, sicer bo
moral v mestno blagajno plačati sto gld kazni. Inocenc se je očitno uklonil
zahtevam mesta Ljubljane, saj se nekaj desetletij kasneje v Ljubljani zopet pojavi
Moscon z enakim imenom, verjetno Inocencev potomec.80
Drugi član te rodbine, Franc Moscon, je bil nekrvni sorodnik zelo premoţnega
Janeza Krstnika Valvasorja, višjega proviantnega mojstra v Vojni krajini, saj se je
poročil z njegovo sestro, Katarino Frančiško. Rodilo se jima je pet sinov:
Aleksander, Inocenc, Peter, Mihael in Mark Anton. Ta povezava je bila za
rodbino Moscon prelomna, saj so bili po Valvasorjevi smrti glavni dediči
njegovega bogatega imetja prav nečaki Mosconi. Večji deleţ Valvasorjeve
dediščine so dobili trije mlajši bratje (Peter, Mihael in Mark Anton): posestva v
Telgatu v pokrajini Bergamo, gospostvo Šrajbarski turn, zastavno pravico nad
gospostvom Laško, patronat nad Valvasorjevim špitalom v Laškem ter veliko
79
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gotovine. Aleksander je od Valvasorjeve dediščine dobil nepremičnine na Ptuju in
gotovino.81
Mosconi so se s spretnim trgovanjem in spletanjem sorodstvenih vezi s
pomembnimi plemiškimi druţinami po druţbeni lestvici vzpenjali vedno višje.
Cesar Ferdinand II. je primogeniturni (prvorojeni) druţinski veji 5. septembra
1628 podelil grb, cesar Karel VI. (1685–1740) pa jih je 6. aprila 1715 povzdignil
v svobodne gospode. Podedovana gospostva in denar po Valvasorju so bili
gospodarska osnova nove plemiške rodbine Mosconov, ki se je torej razdelila na
več vej. Ena rodbinska veja (verjetno Petrova) je bila leta 1622 povzdignjena v
barone in leta 1709 v grofe, a je kmalu po nastanku izumrla. Druga, Inocenčeva
veja rodbine, ki je med drugim imela v lasti tudi grad Pišece, pa je bila
povzdignjena v barone ţe leta 1617. Na višku svoje moči, sredi 18. stoletja, so
Mosconi na Slovenskem poleg Pišec tako ali drugače imeli v posesti še naslednja
gospostva in dvore, ki so upodobljeni v reprezentančni sobi gradu Pišece: Jablje
pri Mengšu (Habach), Klevevţ (Klingenfels), Krško, Laško (Tifer), Leskovec pri
Krškem, Logatec (Loitsch), Majšperk (Monnsperk), Mokrice (Mokriz), Ortnek
(Ortenk), Pipanov grad v Predtrgu pri Radovljici (Brunfeld), Planina pri Sevnici
(Montpreis), Ptuj – Mali grad (Freihof Petau), Ruperčvrh (Rupertshof), Sevnica
(Liechtenwald), Slovenske Konjice (Ganowitz), Kostanjevica (Landstras) in
Višnja Gora (Weixelberg).82

Slika 8: Grb rodbine Moscon.
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3.3.2 Rodbina Moscon v Pišecah
Inocenc (1545–1618/1623) od Valvasorjeve dediščine ni dobil veliko, toda stric
mu je ţe v mladosti omogočil najboljše šolanje, ga uvedel v trgovske posle in mu
dovolil gospodarjenje na svojih gospostvih Konjice in Laško. Inocenc si je kot
trgovec pridobil v zaledju Vojne krajine ogromno bogastvo in tako postal
gospodar številnih gospostev, med drugimi tudi Pišec, Sevnice in Reštanja, hkrati
je bil tudi glavar v Postojni. Pred njim je to funkcijo opravljal Janez Khisl, močan
protestant. Od tu verjetno tudi domneva, da je bil Inocenc protestant, čeprav je
nato postal svetovalec nadvojvode Ferdinanda II., znanega po svoji močni
protireformacijski dejavnosti. Okoli leta 1570 se je Inocenc poročil z baronico
Ano Aichelburško. Rodili so se jima štirje otroci: tri hčere, Katarina, Marija in
Felicita, ter sin Janez Krstnik Moscon, ki je ime skoraj gotovo dobil po očetovem
stricu in zaščitniku Janezu Krstniku Valvasorju.83
Janez Krstnik Moscon (okoli 1575–1646) je bil očetov edini dedič in tako tudi
novi lastnik Pišec. V času njegovega gospodovanja se je rodbina Moscon zapletla
v ţe opisani posestni spor s salzburško nadškofijo. Janez Krstnik je bil poročen
dvakrat, prvič z baronico Ano Marijo Khisl, po njeni smrti pa še z baronico
Marto Gregorijanec iz Mokric. Z vsako od ţena je imel po štiri otroke, a s prvo
ţeno je domnevno imel samo enega sina, Jošta Joţefa, ki je dobil gospostvo
Sevnica. Rodbina je na Kranjskem pridobivala čedalje večjo veljavo, tudi s
spletanjem rodbinskih vezi. Joštova hčerka Ana Elizabeta se je primoţila v
rodbino Auersperg in postala grofica. Za ostale otroke je skoraj nemogoče
ugotoviti, kateri ţeni so pripadali. Od sinov je Janez Jakob (1621–1661)
podedoval Pišece. Leta 1648 se je poročil s Heleno Elizabeto Schäffer. Imela sta
dve hčerki, ki sta umrli mladi, in sina Janeza Krstnika Moscona. Janez Jakob in
njegova ţena sta v ţe opisanem kmečkem uporu leta 1661 tragično preminila.84
Janez Krstnik (1650–1674) se je leta 1672 poročil z Izabelo Petronello Marenzi
in rodila se jima je hči Laura Marija. Po njegovi zgodnji smrti se Izabela leto
zatem poroči z Janezom Pavlom Mosconom (1640–1714), nečakom Mihaela
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Moscona, četrtorojenega od petih bratov Moscon. Pavlu je podeljen naziv barona
svojega umrlega predhodnika. Izabela in Pavel sta imela dva sinova in eno hčer.
Tudi prvorojeni Janez Jakob (1676–1753) je pridobil naziv barona. Leta 1704 se
je poročil z grofico Ano Julijano Suzano Schönpichl. Janez Jakob je z oporoko
dne 9. 2. 1753 ustanovil druţinski fidejkomis, statusnopravno obliko premoţenja,
ki sluţi ohranitvi druţinskega posestva v moškem rodu. Fidejkomis Pišece je bil
tedaj ocenjen na 29.073 gld in 14.510 gld. Gospostvo je po terezijanskem štetju
hiš leta 1754 obsegalo 146 hiš. Janezu Jakobu in Ani so se rodili trije sinovi. Po
Janezovi smrti je prešel fidejkomis na prvorojenca Franca Karla (1710–1770), ki
tako postane prvi gospodar fidejkomisa v Pišecah. Prvič se poroči leta 1739 z
grofico Marijo Ano Terezijo Blagaj, drugič pa leta 1756 z baronico Marijo Ano
Barbaro Webersperg. V prvem zakonu se mu rodi dvanajst, v drugem pa sedem
otrok. Za tedanje čase veliko število otrok naredi genealoške razmere
nepregledne.85
Po smrti Franca Karla preide fidejkomis na njegovega sina Franca Karla Alojza
(1744–1820), ki postane drugi gospodar fidejkomisa. Poročil se je z grofico
Marijo Terezijo Attems, vendar nista imela otrok. Nasledstvo nad fidejkomisom je
tako zaradi številnih sorodnikov postalo zapleteno. Tretji gospodar fidejkomisa
tako leta 1820 za leto in pol postane Anton Albert (1782–1822). Čeprav je bil
gospodar fidejkomisa le leto in pol, je bil izmed vseh pripadnikov rodbine
Moscon najbolj pomemben. Ukvarjal se je z vzgojo roţ, okrasnim vrtnarjenjem in,
najpomembneje, s sadjarstvom. Proučeval je pomembno literaturo o sadjarstvu,
svoje znanje pa je razširil s potovanji po Evropi. Leta 1814 je ustanovil privatno
učno in poskusno ustanovo za vzgojo sadja in vrtnarstvo z veliko drevesnico. V
šestletni učni dobi so učence seznanjali s teorijo na področju botanike, sistemske
pomologije in umetnosti risanja, poleg tega pa so izvajali tudi praktična dela na
vrtovih in rastlinjakih. Anton Albert je nabavljal ţlahtne mladike sadnih sort iz
vseh predelov Evrope, saj jih je ţelel preskusiti, oplemenititi in razmnoţiti. Ko je
podedoval Pišece, je na 12 hektarjih posadil vinsko trto in ţlahtno sadje. Tako kot
v Gradcu je tudi v Pišecah kmete in vrtnarje poučeval o negi sadnega drevja,
oplemenitenju in rezanju dreves. Poenotil je označevanje sadnih sort. Po njem
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imenujemo tudi jabolko "Mosconova trda rumena steklena reinetta". Poučevanje
sadjarske prakse je v Pišecah prenesel tudi v splošno šolanje otrok. Z lastnimi
sredstvi je na gradu Pišece ustanovil prvo šolo za okoliške otroke, v kateri je
poučeval Franc Pleteršnik. V grajski šoli so poučevali okoli 50 otrok. Njegova
prezgodnja smrt je preprečila realizacijo skrbno začrtanega načrta, da bi Pišece
postale vzorno poljedelsko in gospodarsko območje z akademijo. Umrl je 16.
januarja 1822 v Gradcu.86
Anton Albert je ostal neporočen in ni imel naslednikov. Po njegovi smrti postane
gospodar fidejkomisa Franc Ksaver (1750–1838), ki se je tik pred smrtjo, z 87
leti, poročil s 23-letno nečakinjo Sidonijo Leopoldino Katarino Kalchberg in je
leto pozneje umrl brez tedaj ţivečih potomcev. Ker ni bilo več ţivečih moških
naslednikov, je sodišče fidejkomis Pišece razpustilo in prisodilo upravo nad
posestvom Leopoldini baronici Kavanaugh, rojeni Moscon. To odločitev je
izpodbijala vdova Sidonija, ki je 8 mesecev po smrti barona rodila sina Alfreda.
Trdila je, da je otrok baronov sin, in zanj zahtevala dediščino po očetu. Deţelno
sodišče na Dunaju je razsodilo njej v prid in določilo, da je omenjeni deček sin
umrlega Ksaverja Moscona. Sodišče je tako pišeški fidejkomis obnovilo in ga leta
1854 izročilo mladoletnemu Juliju Alfredu. Tako je domnevno usahnjen rod
Mosconov zopet oţivel.87
Novi gospodar baron Julij Alfred Moscon (1839–1927) je bil zadnji, ki je nosil ta
naziv. Grad in posestvo Pišece v njegovem času doţivita pravi razcvet. Julij
Alfred je bil zelo dejaven na političnem področju. Bil je ugleden poslanec v
štajerskem deţelnem zboru (1885–1895) in v avstrijskem drţavnem zboru (1885–
1907), načelnik okrajnega zastopstva v breţiškem okraju in ţupan Pišec. Bil je
tudi preudaren posestnik in kmetovalec. Zavzemal se je za potrebe breţiškega
okraja, zlasti za gradnjo cest in obnovo vinogradov, ki jih je po letu 1881 uničila
trtna uš. V času njegovega gospodarjenja je posestvo Pišece leta 1885 obsegalo:
690 ha in 5 katastrskih občin, in sicer 575 ha gozda, 55 ha travnikov, 9 ha
pašnikov, 13 ha vinogradov, 35 ha polj in 3 ha pozidanih in neproduktivnih tal.
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Glavni dobiček od posesti so prinašali gozdovi in obnovljeni vinogradi. Julij
Alfred je bil poročen s hrvaško baronico Ido Oţegović, s katero je imel hčer
Marijo, ki se je kasneje poročila z baronom Rihardom Buttlarjem. Njun sin Alfred
Buttlar-Moscon, pisatelj, lirik in prevajalec, je od leta 1909 nosil dvojno ime in
je 1925 tudi prevzel Pišece. Alfred ni bil gospodaren posestnik in je najemal
visoke hipoteke na fidejkomis Pišece. Ko je prišlo ţe tako daleč, da več ni mogel
plačevati visokih obresti, je bil prisiljen razprodati celotno posestvo. Leta 1938 je
posest z gradom prodal Pokojninskemu zavodu v Ljubljani in Mestni hranilnici v
Mariboru in tako prekinil stoletno lastništvo Mosconov nad Pišecami.88
Z Alfredovo smrtjo leta 1972 je dokončno ugasnilo tudi ime Mosconov. O
njihovem obstoju in pomenu v Pišecah pričajo le še nagrobniki v ţupnijski cerkvi
in rodbinska grobnica iz 19. stoletja na tamkajšnjem pokopališču. V njej so
pokopani: baron Franc Ksaver, Sidonija Kalchberg in še nekateri drugi člani
rodbine iz tistega časa. Nekaj nagrobnikov pa na razpadajoči grobnici celo
manjka. V ţupnijski cerkvi so pokopani predstavniki rodbine iz 17. in 18. stoletja.
Nagrobniki v cerkvi so vzidani v stene prezbiterija v arkadah pod oratorijema.
Prvi nagrobnik je v spomin na Janeza Jakoba Moscona in njegove ţene Helene
Elizabete, ki so ju leta 1661 umorili uporni kmetje. Pokopana sta bila v cerkvi
aprila naslednje leto. Drugi nagrobnik je v spomin na baronico Ano Julijano
Suzano Moscon, rojeno Schönpichl, ki je bila tu pokopana leta 1748. Ana Julijana
je bila ţena barona Janeza Jakoba, ki je leta 1753 ustanovil fidejkomis Pišece. Na
tretjem nagrobniku je grb rodbine Moscon v zlatih barvah: dva stoječa leva, ki s
prednjimi tacami drţita gorečo baklo. Četrti nagrobnik je v spomin na barona
Janeza Pavla, umrlega leta 1714, in njegovo ţeno Izabelo Marenzi.
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Slika 9: Rodbinsko drevo Mosconov – lastnikov gradu Pišece.
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3.4 Razvoj grajske stavbe
Grad Pišece stoji na manjšem storţastem hribu na juţnem pobočju Orlice. Grad s
treh strani varujejo strmo padajoča pobočja, dodatno pa je bil utrjen še z
obrambnim zidom, znotraj katerega se je postopoma razvilo grajsko poslopje.
Območje, na katerem grad stoji, je poraščeno z gozdovi in zakrito z okoliškimi
pobočji, tako da je lokacija nepovabljenim očem skrita. Grad je med orliškimi
gozdovi lepo viden z večje oddaljenosti, s pribliţevanjem pa se njegova lokacija
skrije.
Grad ima obliko nepravilnega mnogokotnika, kar je rezultat večstoletnega razvoja
in prezidav. Obzidna pot na zahodni strani gradu vodi do grajskega vhoda.
Notranje grajsko dvorišče je razmeroma majhno in na vseh straneh obdano z
dvonadstropnimi stanovanjskimi trakti. Najpomembnejši in najmarkantnejši del
gradu je mogočni štirinadstropni stolp, ki je prek zidanega, na mogočnem
arkadnem loku slonečega mostovţa povezan s stanovanjskimi trakti.

Slika 10: Grad Pišece med orliškimi gozdovi.

Stolpasti tip gradu – utrdba
Na Slovenskem so gradovi nastajali iz preteţno gospodarsko-strateških potreb
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zemljiških gospodov, izjema so gradovi na severovzhodni in vzhodni meji, ki so
nastajali zaradi obrambe deţele pred Madţari. Arhitekturna zasnova zgodnjih
gradov je bil strogi stolpasti princip, ki se je s tujim plemstvom prenesel iz antične
tradicije. Stolpasti grad se je na naših tleh zelo udomačil, saj se pojavlja še v zreli
in pozni gotski dobi.89
Za dobo romanike so značilne številne manjše fevdalne arhitekture, kakršna je
nastala tudi v Pišecah. Imele so poudarjen vojaški značaj, saj je njihov prvotni
namen bil, da branijo in obvladujejo okolico. Postavljali so jih na strateško
pomembnih točkah na vrhovih gričev in vzpetin, tako da je bil grad kot trdnjava
zavarovan ţe z naravno lego. Značilno zanje je, da v sklopu enega samega objekta
zdruţujejo vrsto funkcij; poleg najpomembnejših vojaških in obrambnih še
gospodarske, stanovanjske. V zgodnjem obdobju je značilna in običajna oblika
grajskega objekta stolp. Ohranili so se le izredno redki stolpasti gradovi v prvotni
obliki, večinoma so jih skozi zgodovino prezidali, tako da danes nastopajo brez
opredeljivih prvotnih obrambnih sestavin.90
Grad Pišece kot del posavskih posesti salzburške nadškofije je bil zaradi bliţine
meje z Madţarsko močno utrjen grad. Prvi znani oskrbniki vitezi Pišeški,
salzburški ministeriali, so spadali med niţje plemstvo, ki je prebivalo v enostavnih
stolpastih bivališčih (turnih), kakršen je bil tudi v Pišecah. Iz takšne stolpaste
zgradbe se je s poznosrednjeveškimi in novoveškimi prezidavami razvila prava
grajska zasnova.91
Grad Pišece je značilen primer romanske utrjene visoke hiše, ki se je uveljavila v
12. stoletju. Pozidan je na naravno dobro zavarovanem poloţaju. Poleg prvih
omemb gradu v virih v drugi polovici 13. stoletja v povezavi z njegovimi
oskrbniki Pišeškimi lahko čas nastanka gradu določimo tudi z arhitekturnimi členi
in načini zidave, značilnimi za posamezna obdobja, saj so se številne arhitekturne
značilnosti prenesle tudi v mlajšo dobo. Tako se je zidava iz pravilno obklesanih,
v ravne vrste poloţenih kamnitih kvadrov uveljavila tudi pri pomembnejših
renesančnih grajskih zasnovah in prezidavah. Zidava stolpa govori o dejanski
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starosti gradu, kar se lepo vidi v plastenju lepo obklesanih blokov trdega
debelozrnatega peščenca s sledovi površinske obdelave. Na zunanjščini juţne
stene so na posameznih kamnitih blokih vidna kamnoseška znamenja v obliki
rimskih črk D, V in I, obris peščene ure, puščica, ki kaţe v levo, enakokraki
pokončni kriţ in še nekaj manj jasnih znakov. Znaki so primerljivi s tistimi na
obdelanih kamnih samostanske cerkve v Kostanjevici in s tistimi na severnih
arkadah mariborske stolnice, kar pomeni, da jih lahko datiramo v prvo polovico
ali sredino 13. stoletja, v slogovno obdobje pozne romanike.92
Stolpasto koncipirana stavba je pozidana na kvadratni talni ploskvi z zunanjimi
merami 14,40 x 13 metrov, s 170−250 cm debelimi stenami in višino, ki meri do
napušča nad današnjim vhodom več kot 15 metrov in je, upoštevajoč streho, še
mnogo višja. Grad Pišece je največja ohranjena, še iz romanike izvirajoča grajska
stavba na Slovenskem. Poleg pritličja stolp obsega še štiri etaţe, do leta 1661 je
bilo še peto nadstropje, ki je delno ohranjeno v obeh zidanih trikotnih čelih strehe.
Pritličje je s 140 cm debelo steno predeljeno v dva prostora, v mlajši dobi
obokano s plitkima banjastima obokoma. Ta stena, ki je z obeh strani prislonjena
na obodna zidova, se je ob sondiranju izkazala kot arkadna. Sestavljajo jo dva
polslopa ob stenah in močan osrednji slop, tako da oblikuje dve polkroţni,
pribliţno tri in pol metra široki arkadni odprtini. Vogali so polkroţno zaobljeni,
strukturo zidave pa prekriva omet. Stena sega do vrha stavbe, kjer je ustrezno
stanjšana. Kljub predelavam se je ohranilo več prvotnih pravokotnih lin z značilno
lijakasto zoţujočimi se ostenji in ravnimi kamnitimi prekladami na vrhu. V juţni
steni prvega nadstropja se je ohranila na poseben način izoblikovana lina. Na vrhu
je polkroţno sklenjena in se proti zunanji steni zidu lijakasto oţi. V globini 178
cm je kamnit okvir z le 15 cm široko in 100 cm visoko reţo, ki je na vrhu ravno
zaprta in katere paralelno ostenje meri še nadaljnjih 34 cm. Kakšna je bila prvotna
funkcija s takšno lino odlikovanega prostora, zaenkrat lahko le ugibamo, saj je
lina kljub svojemu nenavadno velikemu notranjemu okvirju prepuščala le
minimalno svetlobo, ki ni zadoščala za osvetljavo normalnih bivalnih prostorov.93
Obrambni stolp je ţe od vsega začetka vpet v sistem obzidja. Polkroţno
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izoblikovan del vzhodne stene palacija na mestu današnje kapele naj bi bila
nekdanja romanska apsida, ki so jo pozneje obzidali, da je dobila obliko
prislonjenega polstolpa, kasneje pa so jo še nadzidali. Grad Pišece tako
predstavlja izjemno poznoromansko arhitekturo, v kateri stolpasto izoblikovano
jedro predstavlja prebivališče in utrdbo, hkrati pa je obramba porazdeljena tudi na
obzidje, ob katerega se kot samostojen objekt prislanja manjši stolpič s kapelo.94

Sliki 11 in 12: Romanski stolp in lina v juţnem delu stolpa.

Graščina
Pri gradovih je prvotno prevladoval vojaški moment, pozneje se mu je pridruţil še
stanovanjski, ki pa v nadaljnjem razvoju popolnoma nadvlada prvega ter
polagoma spremeni utrdbeni grad v udobno graščino s poudarjeno duhovno in
umetnostno vsebino. Gospodarska poslopja so razmestili pod grad in v bliţnjo
okolico. Obodne utrdbe so dobile tehnične izpopolnitve v obliki lin, strelnic,
obrambnih hodnikov, smolnic in dviţnih mostov.95
V gradu Pišece so se prizidane stavbe naslonile na obdajajoče obzidje, s čimer so
spremenile prvotni grajski videz. Stolp je sicer izgubil svoj dominantni videz,
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ohranil pa je svojo vlogo srednjeveškega utrdbenega jedra. Pri širjenju gradu in
pozidavi novih traktov so se prilagajali prostorskim omejitvam razgibanega
terena. Rezultat tega je razgiban in nekonvencionalen grajski tloris.
V 16. stoletju je nastopilo mirnejše obdobje in gradove, ki so bili srednjeveške
vojaške trdnjave, so spremenili v bolj udobne bivanjske graščine. Da bi gradu
Pišece povečali stanovanjsko udobnost in dosegli večjo funkcionalno praktičnost
ter poslopja prilagodili spremenjenemu stilnemu in estetskemu okusu, so ga leta
1586 temeljito predelali in dozidali. Grad je tako dobil renesančno podobo.
Navzven je še vedno deloval kot trdnjava, navznoter pa je bil bolj ali manj udobna
rezidenca, s poudarkom na stanovanjsko-udobnostnem momentu. Romanskemu
stolpu so dozidali nove dvonadstropne stanovanjske trakte, deloma naslonjene na
romansko obzidje, in nastalo je neenotno notranje dvorišče, ki strmo pada od
romanskega stolpa proti grajskemu vhodu. Dozidani trakti niso nikoli sluţili
izključno stanovanjskim namenom. Pritličje je imelo funkcijo kleti in pomoţnih
prostorov, medtem ko je nadstropje sluţilo za bivanje. Iz tega časa je tudi okrogli
obrambni stolp na jugozahodnem vogalu. Grad je ostal v hrvaško-slovenskem
kmečkem uporu leta 1573 nepoškodovan, leta 1661 ob lokalnem kmečkem uporu
pa je bil zelo razdejan.96
V času baroka se grad Pišece iz prvotno zaprtega tipa graščine razvije v
podeţelsko rezidenco. V okolici gradu sta bila zasnovana dva med seboj ločena
angleška parka. Ob juţni strani gradu so na strmem pobočju zasnovali manjši
terasni vrt, medtem ko je bil večji oblikovan na umetno zravnanem zemljišču
zahodno od gradu. V 19. stoletju sta oba baročna vrtova pričela izgubljati svojo
vlogo, saj so ju vse bolj nadomeščala v okolici zasajena drevesa, kot so sekvoje,
ginki, platane, tulipanovci in rdečelistne bukve. V pobočju pod zahodnim traktom
so za potrebe dostopne poti do grajskega vhoda zgradili mogočne podporne
zidove. Zgrajeni so bili zvonik nad kapelo, kamniti obelisk na dvorišču, ki se je
kasneje podrl, in s figurami okrašena freskirana ura na vogalu severozahodnega
stanovanjskega trakta. V tem času so v veliki meri prenovili notranjost gradu in
grajske kapele. Posebnost iz tistega časa je tudi reprezentančna soba v prvem
nadstropju, ki je bila sprva v celoti poslikana. Od te poslikave so se do danes
96

Curk, Nastanek in razvoj grajske arhitekture, str. 265; Stopar, Grad Pišece, str. 10–13; Janisch,
Topographisch Lexikon, str. 503.
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ohranile le podobe gradov iz prve polovice 18. stoletja, ki so jih Mosconi tedaj
imeli v posesti. Tak način upodobitve gradov je za slovenski prostor edinstven.
Gradovi so bili večinoma upodobljeni po bakroreznih predlogah iz Valvasorjeve
in Vischerjeve knjige gradov.97
Grad so nato v letih 1867–1884 temeljito prezidali. Dobil je sedanjo podobo v
klasicističnem in historicističnem slogu. Prevladuje neoromanska dekoracija,
najbolj razvidna v oblikah okenskih odprtin, bifor oziroma trifor. V tem času je
veliko spremembo doţivel tudi osrednji stolp, ki so mu poenostavili sedlasto
streho, baročno čelo pa so nadomestili z urnim stolpičem. Prenova gradu ob koncu
19. stoletja je malone docela zabrisala avtentično historično podobo gradu.98

Slika 13: Razvoj grajske stavbe.99

Upodobitve gradu
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Curk, Nastanek in razvoj grajske arhitekture, str. 252; Stopar, Grad Pišece, str. 13; Grad Pišece,
Programska zasnova kot izhodišče celovite prenove, Podsreda, 1999 (dalje: Grad Pišece,
Programska zasnova), str. 14.
98
Curk, Nastanek in razvoj grajske arhitekture, str. 277; Tomaţ Golob, Grad Pišece, v: Gradovi,
utrdbe in mestna obzidja: vodnik po spomenikih, Ljubljana, 2006 (dalje: Golob, Grad Pišece), str.
139.
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Razvoju grajske stavbe in njenim številnim prezidavam lahko sledimo preko
starejših upodobitev gradu, čeprav se na prve upodobitve ne moremo povsem
zanesti. Prve upodobitve gradu iz 17. stoletja so povsem netočne, saj gradu ne
prikaţejo v avtentični obliki. Georg Matthäus Vischer je v drugi polovici 17.
stoletja dvakrat upodobil grajsko stavbo. Prvič leta 1678 na zemljevidu in drugič
leta 1681 na bakrorezu v Topographii Ducatus Stiriae. Tudi slednja upodobitev je
nezanesljiva, saj manjka centralni stolp kot njegova najznačilnejša sestavina, grad
je prikazan kot dvonadstropna graščina pravokotnega tlorisa, obdana z
renesančnim obzidjem, na vogalih utrjenim z okroglimi nezastrešenimi stolpi.
Ustreza le lega gradu med gozdnatimi pobočji. Nekoliko boljšo predstavo o
izgledu gradu v tistem času dobimo iz preproste skice na zemljevidu. Moteče je
edino, da deli gradu niso prikazani v razmerju. Tako je cerkveni zvonik v
primerjavi s stolpom prikazan pretirano visoko. Nenavadno je, da je upodobitev v
Topografiji tako nerealna, saj je Vischer ostale gradove v Posavju zelo natančno
upodobil. Tako pred renesančno obnovo gradu nimamo nobene realne upodobitve,
po kateri bi lahko sklepali, kako je izgledal srednjeveški grad.

Sliki 14 in 15: Vischerjevi upodobitvi gradu Pišece iz let 1678 in 1681.

Naslednja upodobitev gradu je litografija Josa Dironecka iz leta 1894, narejena po
bakrorezu iz okoli leta 1800. Na upodobitvi je razvidno, da ima stolp ţe štiri
nadstropja, saj je eno izgubil v kmečkem uporu leta 1661. Grad so konec 16.
stoletja temeljito predelali in obzidali z novimi trakti, da je dobil značilno
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poligonalno obliko in okrogli renesančni stolp na jugozahodnem vogalu. Ta
upodobitev poleg same grajske stavbe prikazuje še gospodarska poslopja in
terasni vrt na vzhodni strani gradu. Upodobitev prikazuje izgled gradu preden je
dobil baročne prvine. Osrednji stolp ima še vedno renesančni izgled s štirikapno
šotorasto streho.100

Slika 16: Dironeckova litografija bakroreza gradu Pišece iz okoli leta 1800.

Prva upodobitev gradu Pišece, ki ga je prikazala v dejanski obliki, je iz prve
polovice 18. stoletja. Prikazana je bil v sklopu omenjene serije fresk iz
reprezentančne sobe v gradu Pišece, ki prikazujejo gradove, ki so bili v tem času v
lasti rodbine Moscon. Grad je upodobljen v ovalnem polju. Vhodna fasada je nad
portalom poudarjena z volutastim baročnim čelom, kakršno je tudi na sedlasti
strehi velikega stolpa. Na vzhodni del obzidja, izza katerega se dviga stolpič
kapele, se prislanja romanska apsida kapele, ki še ni nadzidana. Vrh njene
stoţčaste strehe je okrasni nastavek v obliki nekakšne roţe.
Wachtlerjeva upodobitev gradu iz leta 1846 je zelo podobna freski iz gradu. Gre
za olje na platnu, ki je v zasebni lasti. Zaradi dovršenosti slike gre za najbolj
natančno upodobitev, saj je slikana namensko in z vsemi detajli, ki so bili ţe na
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Stopar, Grad Pišece, str. 22.

55

freski. Poleg tega pa je upodobljena tudi sama lokacija med strmimi gozdnatimi
pobočji in okolica gradu s terasnimi vrtovi na vzhodni strani.

Sliki 17 in 18: Upodobitev gradu Pišece na freski v gradu in
Wachtlerjeva upodobitev iz leta 1846

Med najlepšimi upodobitvami pišeškega gradu je litografija Karla Reicherta iz
leta 1864. Grad je upodobljen z vzhodne strani v svoji značilni legi vrh hriba.
Grajski kompleks ima še svojo baročno podobo, saj so šele čez tri leta pričeli s
prezidavami v klasicističnem in historcističnem slogu. Veliki stolp ima še
volutasto oblikovano baročno čelo, medtem ko ga nad vhodno fasado več ni. Na
juţni strani je mogočna škarpa, ki je sluţila kot obzidje, saj sega do višine prvega
nadstropja. Na obzidju so na njegovi vzhodni strani vidne tri strelnice.
Reichertova upodobitev je zelo zanesljiva, tako kot večina njegovih upodobitev.101
Na upodobitvi gradu Hinka Kartina iz leta 1911 lahko vidimo zadnje prezidave v
drugi polovici 19. stoletja. Veliki stolp ima ţe poenostavljeno sedlasto streho,
nekdanje baročno čelo je nadomestil dekorativni strešni stolpič. Slednjega je grad
v prvi polovici prejšnjega stoletja izgubil, pri obnovi gradu pa so ga zopet
dozidali.
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Sliki 19 in 20: Reichertova upodobitev gradu Pišece iz leta 1864 in
Kartinova upodobitev gradu Pišece iz leta 1911.

Grad danes
Grad Pišece se je zahvaljujoč odročni legi izognil poškodbam med številnimi
vojnimi dogajanji, madţarskim in turškim vpadom in tudi večini kmečkih uporov.
V 19. stoletju je veljal celo za enega najlepših gradov na Slovenskem. Zaradi vse
globljega zadolţevanja Mosconov je bil leta 1938 prodan. Sočasno je na draţbah
potekala prodaja notranje opreme, pohištva in umetnin. Med 2. svetovno vojno in
po njej pa je bil izpostavljen še številnim ropanjem in opustošenjem iz vseh smeri.
Zbirko portretov druţin Moscon, Attems in Blagaj je tako leta 1939 na draţbi od
Ljubljanskega antikvariata odkupilo Muzejsko društvo v Krškem. Zbirka se je
nato leta 1949 prenesla v Posavski muzej v Breţicah, ki poleg tega hrani tudi
dokumentarno gradivo in del premične dediščine.102
Grajska stavba je del kompleksa, ki ga tvorijo še gospodarsko poslopje, angleški
vrt in grajski ribniki. Kompleks gradu Pišece je s koncem 2. svetovne vojne
izgubil svojo osnovno funkcijo, s tem ko je bil v celoti nacionaliziran in razdeljen
na dva dela. Z gozdovi je upravljalo gozdno gospodarstvo, objekti pa so bili ţe
102

Ivan Jakič, Grad Pišece, v: Rodna gruda: revija za Slovence po svetu, leto 46, št. 11, 1999, str.
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prej prepuščeni neprimerni rabi, saj so bila v gradu stanovanja. Slabo vzdrţevanje
je povzročilo zanemarjenje in vse bolj intenzivno propadanje grajske stavbe in
grajskega vrta.103
Danes je grad Pišece kulturni spomenik drţavnega pomena v lasti Republike
Slovenije. Med letoma 1997 in 2004 so na gradu potekala vzdrţevalna dela, leta
2005 pa se je začela celovita obnova gradu. Za leto 2007 je bila predvidena še
programska obnova gradu za potrebe Akademije za varstvo okolja in razvoj
podeţelja. Toda ta ideja ţal ni zaţivela in grad Pišece tako obnovljen čaka, da mu
po skoraj stoletju samevanja dodelijo novo namembnost.104

Slika 21: Obnovljen grad Pišece.
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Grad Pišece, Programska zasnova, str. 18.
Golob, Grad Pišece, str. 139.
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4.

TRANSLITERACIJA VIRO V IZ KRONIKE

Transliteracija ali prečrkovanje je zamenjava črk enega besedila iz prve pisave z
enakovrednimi črkami iz druge pisave, pri čemer se ne oziramo na slovnično
pravilnost, ampak samo na prepis črk. Pri prepisih zgodovinskih virov so
upoštevana načela ekdotike, ki je znanost oziroma tehnika, ki se ukvarja s teorijo
in prakso izdajanja zgodovinskih virov. Pomembno pravilo prepisov je zavezanost
originalnosti, kar pomeni, da mora biti vir prepisan tako, da zadrţi vse svoje
gramatične, stilistične in deloma tudi pravopisne posebnosti. Včasih prihaja do
odstopanj in ni mogoče vsega prepisati točno tako, kot je imel v mislih pisar,
lahko se uporabljajo določene okrajšave in posamezne črke.105
Vsi viri so pisani v nemškem jeziku, pisava je gotica. Posebnost proučevanih
virov je, da ne gre za originalne vire, ampak za njihove prepise iz konca 19.
stoletja. Vsi prepisani viri se nahajajo v kroniki ţupnije sv. Mihaela v Pišecah,
kamor so glede na vsebino smiselno umeščeni. Gre za pet virov, ki obdelujejo tri
teme. Darovnica mlinov govori o mašni ustanovi, s katero sta bila pišeški ţupniji
podarjena dva mlina in nekaj pripadajočega zemljišča. Obnova ţupnišča je
prikazana v reverzu. O kmečkem uporu na gradu Pišece leta 1661 govorijo tri
listine: dopis deţelnega glavarja notranjeavstrijski vladi, sodba krvnega sodnika
zoper upornike in namera o pokopu ubitega barona in njegove ţene. Vsakemu
transliteriranemu viru sledi slikovna reprodukcija izvirnega zapisa v kroniki.

4.1 Darovnica mlinov

Stüfts − Brief
Über zwey Müll − Stätt zu Pischäz

105

Miloš Miloševič, Načela izdavanja arhivske graĎe, v: Arhivist, leto 32, št. 1–2, 1982, str. 225–
275; Darja Mihelič, Razmislek o objavljanju starejših arhivskih spisov, v: Zgodovinski časopis,
leto 40, št. 1, 1986, str. 117–140.
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Nr. 34) Ich Maria Salloma, Freyin von Reyßing Wittib Frau eingebohren von
Langenmantel, vergib hiemit ….. Kraft dieses Stüfts − Briefes, dass, nahdem ich
die Zergenlikheit der Weldt und des Menschen Leibsschwachheit betrachtet, dass
Zurerhaltung der Sellen Selligkeit nichts vortreglich: Vorsichtigers undt Gott dem
Allemachtigen angenember, dan dass es sich seinem göttlichen Willen ergebe und
forderst

seinem

Gott

wollgefahligen

fürderlichen

Weg

zur

Selligkeit

praepariere, dieses alles habe icholl bedachtig, auch zur Zeit, da ich solches zu
thun fug und Macht habe, inswerkstelln wollen, solchesgestalten, dass ich für
mich und meine Erben kraft dieses Stüfts Briefs mein negst bey dem Gotts −
Haus Pischez, nach Thurn undter Reichenburg dienstg(!p)ahr gewest zwey Hoff
Statt: Mill, Akher, undt Garthen sambt allda sei und Zugehör: auch allen rechtundt Gunstig – Kheiten zum Stüft unserer Lieben Frauen Prun bey Landtstrass
angehörig fillial Khirchen daselbst zu Pischäz ganz ledig frey und aigen hingeben
und gestüftet haben will mit diesem ausdrikhlichen Beding und Vorbehaldt, dass
ein Jeder durch diesen geistliche Obrigkheith, zuverstehen Jeden Herrn Prällathen
und den löbl.(ichen) Convent daselbst depraesent und successive, es sey in der
Pfarr – Khirchen daselbst oder underwerths zwölff Heilige Messen für mich und
meine Erben und Befreundten zu verrichten obligirt sein solle, damit aber dies
mein geistliche Stüft bey desto besseren Wurden und Kräften erhalten wurde,
undter mein und Stüft Landtstrass als Patron mehr besagtes Gotts − Hauses zu
Pischäz aufgericht und jeden Theill deren ains undter des ander Fertigung
zugestellt werden und also Schlüslichen dieses Stüfts Briefes für dies mahl und
auch ewig gehalten werden solle.
Besehen in Stüft Landtstraßen 24. January 1675.
Maria Saloma
von Reyßing Freyin
Wittib gebohrnen
Langenmantel Freyin
Und Frau von R: (eyßing)
Bestatt diesen Stüfts Brief
wie oben stehet.
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4.2 Obnova ţupnišča

Revers
Nachdem von der hohen Landesstelle sowohl vermög der am 19. July sub N.
4202/796 als der am 12. Oktober dieses Jahres sub N. 5566/1071 durch das löbl.
(iche) Kreisamt erlassenen Verord. Mein endesgefertigter vorgelegter Plan und
Antrag nun vollkommen benehmiget und bestätttiget worden; n¨hmlich nicht nur
den Pfarrhof, sammt Kaplaney, sondern auch das Meßner- und respective
Schulhaus; dann einen Pferdstall und Heuschupfen für den Kaplan dauerhaft
gegen Ueberlassung aller alten Pfarrgebäuden nebst den beym Kirchenbau
erübrigten Gerüstholz und mit dem Blas zum Pfarrhofbau bewilligten Betrage ye
2170 Fl 52 Kr überhaupt ohne Legung einer Rechnung und ohne auf einen
weiteren Nachtrag aus dem Religionsfonde oder aus dem Kirchenvermögen und
der anderen KonkurentenAusspruch machen zu wollen, herzustellen.
Ich mache mich daher auf hohes Verlangen und erhaltene Weisung vom
löbl.(ichen)

Kreisamte gegen obberührte mir zugesicherte Bedingnisse

hiemiet verbindlich:
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1.) Den Pfarrhof nebst der Kaplanay aus der alten hiesigen Kirche nach meinem,
bey hoher Landesstelle eingerichten und vom Hr. Kreis-Komißär Anton Kunstl
unterschrieben zurückerhaltenen Plan (H.) gewiß, dauerhaft, vor Feuersgefahr
bestens und vorschriftsmässig im künftigen 1797. Jahre auszuführen und in
wohnbarem Stande herzustellen, wie ich mich schon unterm 9. August d. J. ganz
bestimt erklärt und vorläufig verbindlich gemacht habe, als nähmlich die bey
Durchbrechung

der

Fenster

und

Thüre

etwan

schleihtbefundene

alte

Kirchenmauer entweder mit Schlüßen oder neuer Erbauung gut machen, die 3
Keller, die Kuchel und das danebenzustehen Kommende mit Esterrich oder
Girgel(n) gelasserte Gesindezimmer gewölben, die Speiszimmer, die übrigen 4
Zimmer für Hr. Pfarrer und Kaplan, und den gemauerten, mit gratten Stockodor –
Boden versehen, alle Stiegen Stapeln von Eichholz unterm Dach über alle Zimmer
Esterrich oder Ziegpflaster machen, dieses ganze Gebäude mit Ziegeln decken, an
beyden Enden Feuermauern aufführen und die Rauchfang ganz ausführen zu
lassen.
2.) Die von der Vogteystaatsherrschaft Olimia etwo bis 12. May d. J. schon
wirklich bestellten Handwerksarbeiten nebst Bauholz solchergestalten zu
übernehmen, wie es dochmals bei der im löbl.(ichen) Kreisamte abgehaltenen
dießfälligen Comission ad Protocollum gegeben worden (:wovon ein
Abschrift zu erhalten erbittet:), und ich mit meiner nachträglichen Erklärung dd .
30. July sub N . 4324/878 auf hohe Entscheidung angewiesen worden ; ̶

wenn

nähmlich der von der hohen Landesstelle festgesezte Preis bey Abschließung des
Kontraktes

nicht

überschritten

worden;

folglich

mir

auch

alles

nach

vorschriftsmässiger Qualität und Quantität ehaft ausgewiesen (um die Gebäu
beschleinigen zu können) und die Handwerksarbeit kontraktmässig (:dies ist zur
rechten Zeit und untadelhaft:) hieher ad locum geliefert und mir allerdings nöhtig
übergeben wird.
3.) Sobald der neue Pfarrhof wird können bezogen, die alten Gebäude leer seyn,
und die Zeitumstände zulassen werden, aus dem alten Pfarrhofe mit Beyhilfe aller
meiner Willkühr vollkommen überlassenen Pfarrgebäude, ein recht gutes Meßnerund respective schulhaus mit 2 Zimmer von Holz (das eine wennigstens 2 Klafter
lang und so breit, das andere aber ebenso breit und um ½ Klafter gewiß länger)
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mit gemauerten Keller, gewölbter Kuchel, ausgeführten Rauchfang und mit guten
Strodach versehen seyn wird, dann für den Kaplan einen Pferdstall nebst der
Hauptschupfn, alles dauerhaft, mit dem bloß zum Pfarrhofbau bewilligten Betrage
ye 2170 Fl 52 Kr überhaupt ohne Legung einer Rechnung (wie es schon voraus
erwähnet und von hoher Behörde bestättiget worden) herzustellen.
4.) Endlich für alle unter dem Zeitraume von 3 Jahren etwa aus einer erweslich
schleihten Bauart an dem Pfarrhofe, Meßnerhaus und Pferdstall des Kaplans sich
ergebende Gebrechen aus eigenen Säckel wieder in guten Stan dzu bringen,
gleichwie auch den Wasserkanal oder Graben, dem Pfarrhofe gegen der Nordseite
(wenn sich nähmlich dessen Nothwendigkeit zeigen und erweisen wird) zurichten.
Den alten Pfarrhof ließ ich schon repariren, indessen wiederum wohnbar machen
und vor fernerren Einsturz sichern, so wird es auch bey dessen Gesind-, nun
Meßnerhaus und Kaplanay das etwa nöthige reparat und mein Verschrechen
bestmöglichst erfüllt werden; wozu aber auch noch erforderlich ist, dass ich den
zum Pfarrhofbau bestimmten Geldbetrag, alle Voranschläge davon nebst den Plan
und Riß des ganz neuen Pfarrhofes, dann die etwa schon wirklich dießfalls
geschlossenen Kontracte ehest erhalte, welches alles die Vogteystaatsherrschaft

Olimie meinem dahin unterm 3.d. geschikten Verwalter Franz Reputini
verweigert, bis nichtdißfälliger Auftrag durch das löbl.(iche) Kreisamt
überkommen wird, welchen zu erlassen unterthanigist erbitte, damit ich alle
nöthigen Anstalten zum Gebau zu treffen und damit in bestimmter Zeitfertig zu
werden im Stande sein werde, ansonst kann und soll dieser mein Revers keine
Wirkung haben.
Urkund dessen meine und der 2 Herren Zeugen hier unten gesllte Handschrift und
Petschatsfertigung.
Herrschaft Pischätz, den 16. November 1796.

Johann Nepomuk Jeman m.p.
Weltpriester
Aloys Freiherr v. Moscon m.(anu) p.(ropria)

Franz Reputini m.p.
Verwalter
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4.3 Dopis o kmečkem uporu v Pišecah 1661

a).
Hochlöbl.(iche) I.(nner) Ö.(sterreichische) Regierung.
Hoch und wollgeborne, Wollgeborne
wolledl gestrenge, Hochgelehrte gehorsamiste Herrn.
Auf das undter Datum von 23. Dezember 1661 Jahres wegen der an Herrn Hanß
Jacoben Freyherrn von Moschkhon und dessen Ehefrauen, durch seine
Unndterthanen in dero Gschloß Pischäz verÿbten Mordthat an mich abgangene
Decret, habe ich dem geordneten Moschkhonischen Gerhaben Herrn Johann
Baptisti Freyherrn von Reyßig anbevolchen, das er über die in gemelten Gschloß
Pischäz gefänglich verhafte Thäter den ordenlichen Process formieren lassen,
von der Sachen Verlauff förderlich relationieren solle.
So ich fahrners gehorsamist zu berichten nit undterlassen werde, mich hinebens
bevelehendt.
Graz 4. Februar 1662
Ihro Hochlöbl.(iche) Regierung
Gehorsamister
Siegfried Graff zu Trautmanstorff
Landtshaubtmann in Steyer.
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4.4 Sodba

Urtl
Durch die Herrn Assessores und Rechtsprecher ist ainhöllig geschlossen und
erkhendt worden, daß alle fünff allda vor Gericht stehende malefiz Manß
Persohnen heutiges Tags, dem Freyman in seine Handen und Standen gegeben.
Auf die dies Orths alles Fleißes dessignierte Richt Statt verwahrter geführt und
aldorten dem Vürban Rahprotitsch durch das Radtbrechen schleinig vom Leben
zum Tott hingericht, sein Khopf abgehauen, auf den Viertl des aufgesätzten
Hochgericht angenagelt, der Kherper auf das Radt gelegt, und in Landtgericht
negst bei der Ladtstraßen aufgesäzt werden solle.
Ingleichen der Stephan Planinz aber vorhero vor dem Geschloßthor mit glüneder
Zangen ainmahl und daß anders mahl beÿ der Heyschupfen gezwikht, volgents
mit dem Radt von unten an von dem Leben zum Totte durch mehrere Schärfe
hingerichtet, sodan der Khopf abgehauen, Insimilie wie oben angenagelt und der
Kherper aufs Radt gelegt und aufgesäzt werden.
Der Mathiaß Suppanitsch aber solle mit dem Schwert vom Leben zum Tott
hingerichtet, der Kherper gefiertelt und zusambt den Khopf angenagelt werden.
Der Blaschy Illyasch aber solle auch mit dem Schwert vom Leben zum Tott
hingerichtet, der Khopf insimili aufgenagelt und der Kherper gebreichlicher
massen begraben werden, Gott genad ihren armen Seelen.
Der Jerney Jeltschnigg aber solle durch ainen Schilling mit der Runtten gestraft
und dises Landtgerichts hiemit verwiesen sein.
Der Michl Roschman und dessen Weib Kathia, die seint dieser Herrschaft, in ain
billiche geltstraff hiemit condeminiert.
Zu Urkhundt dessen hat der Herr Paanrichter sein Aigenhandschrift und
Pötschaftsfertigung hierunter gestelt.
Datum in Gschloß Pischäz den 29. Marty 1662.
Jacob Vogl Röm.(ischen) Khäy.(serlichen)
May.(estät) geschworner Paanrichter
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4.5 Potrditev barona Reisiga o izvršitvi zadanih mu navodil glede storilcev
umora

Ihro Excellenz

Hoch und wohlgebohrner Herr Graff genedig
und hochgebieth.(ender) Herr, Herr Landtshaubtmann
in Steyer etc.
Auf Euer Hochgräfflich Excellenz mier genedig aufgetragen gerhabliche

Administation weillandt Herrn Hanß Jakoben Freyherrn von Moschkhon und
dessen Frauen seeligen hinterlassener Puppillen ist mir zugleich der eingebrachten
Thätter halber, welche den Tottschlag und Morth gethan, die fürderliche

Execution vollzuführen anbevolchen worden, welches ich in Gehorsamb
vollziehen lassen und darowider den vier Interessirten den Process wie auch die

Execution in Cräfft beygeschlossener Prozeß-Abschrift, waß Urtl und Recht
geben hat, vollziehen und exequieren lassen, ingleichen die zween Totten um
ermordten Kherper, so dato in der Herrschaft Cappellen depositiert gelagen, in
der Pfaar Khüerch zu Pischäz khristlich bestetten und annebenst daß heillige
Meeß Ambt und etliche heilige Möeßen verrichten lassen, obiches ich auf euer
hochgräffliche Excellenz Bevelch in Gehorsamb zu relationieren nicht
underlassen wollen, mich gehorsambst befelhend.

Euer hochgräffliche Excellenz

Gehorsamber
I.(nner) Ö.(sterreichischer) Fr.(eiherr) Reisig.
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ZAKLJUČEK

Pišece so bile v srednjem veku del posesti Rajhenburg, ki ga je grofica Ema
podarila salzburški nadškofiji. Ker je bilo ozemlje večkrat prizadeto zaradi
madţarskih vpadov, je nadškofija rajhenburško posestvo začela utrjevati. V
zameno za obrambo in vojaško pripravljenost je svojim ministerialom −
fevdnikom podeljevala posesti. Tako so v kotu med Savo in Sotlo ţe zgodaj
nastale utrjene fevdalne postojanke, med njimi tudi grad Pišece, ki je branil
vzhodne meje posavske salzburške posesti ter hkrati tedanjo mejno črto med
Rimsko-nemškim cesarstvom in Hrvaško. Grad je omenjen v zgodnjem 14.
stoletju, a je najverjetneje nastal bistveno prej, ţe vsaj v 13. stoletju. Gradovi so
poleg obrambne imeli še upravno funkcijo in so predstavljali osnovno jedro
kolonizacije. Z zmanjšanjem madţarskih vpadov v 12. in 13. stoletju so
Salzburţani pričeli z intenzivno kolonizacijo Posavja. S kolonizacijo območja
sovpada tudi nastanek številnih zaselkov in vasi v okolici Pišec. Datiranje
nastanka vasi Pišece je precej teţavno, saj se večinoma omenja v povezavi z
oskrbniki gradu – vitezi Pišeškimi. Pišece so namreč nastale dober kilometer stran
od istoimenskega gradu. Zaradi svoje lege neposredno ob potoku in z njim
povezanega mlinarstva ter bliţine gradu so se v tem času hitro razvijale. Območje
Pišec je bilo poseljeno ţe v 13. stoletju, čeprav se naselje prvič zanesljivo omenja
šele leta 1309.
Vpliv gradov se kaţe tudi v cerkvenoupravni organizaciji salzburške posesti v
Posavju. V praţupniji Videm so prvi vikariati nastali prav v Sevnici, Pišecah in
Breţicah. Vikariati so bili sprva še povsem odvisni od matične cerkve. Sčasoma
pa so se izoblikovali v samostojne ţupnije. Določitev točnega nastanka vikariata
in ţupnije v Pišecah ni mogoča, saj je v literaturi glede tega veliko nejasnosti.
Zagotovo lahko trdimo, da je vikariat v Pišecah nastal po letu 1331. Samostojna
ţupnija pa je tu zagotovo obstajala od leta 1675, čeprav se omenja ţe dva stoletja
prej. Preobseţna prvotna ţupnija se je z joţefinskimi reformami morala
preoblikovati: leta 1786 se je odcepila ţupnija Kapele, za kratek čas pa je bila v
Globokem ustanovljena lokalna kaplanija.
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Prvotna cerkev se v Pišecah omenja ţe leta 1406. Naslednja cerkev je stala na
mestu sedanjega ţupnišča. Leta 1795 so na zahodni strani zvonika prejšnje cerkve
zgradili novo – sedanjo – cerkev, posvečeno nadangelu Mihaelu. Staro cerkev pa
so leta 1837 prezidali v ţupnišče. Enoladijska cerkev je zgrajena v
poznobaročnem slogu. Notranjost je poslikal Tomaţ Fantoni, Poslednja sodba na
stropu prezbiterija sodi med njegova kvalitetnejša dela. Najkvalitetnejši kos
opreme v cerkvi je glavni oltar. Po izgradnji cerkve so obnovili in povišali še star
zvonik. Nahaja se ob zakristiji in povezuje cerkev z ţupniščem, zaradi česar je
cerkev sv. Mihaela redkost v slovenskem prostoru.
Pišece so bile znotraj salzburške posesti v Posavju zelo pomembne, predvsem
zaradi tukajšnjih oskrbnikov vitezov Pišeških. Pišeški so bili najpomembnejša
poznoveška plemiška rodbina v Posavju, saj so imeli v breţiškem okraju največ
fevdov. Svojo oblast so širili celo na škodo nadškofije. Zaradi tega so prihajali v
številne spore z nadškofijo, toda kljub temu so zaradi svoje pomembnosti v širšem
prostoru ohranjali svoj poloţaj nespremenjen. Ugled so si izboljševali s
spletanjem sorodstvenih vezi z ostalimi uglednimi plemiškimi rodbinami iz
Dolenjske. Rodbina se je v 14. stoletju čedalje bolj zadolţevala in leta 1353 tudi
izumrla. Po izumrtju Pišeških je nadškofija to posest vzela v neposredno upravo in
jo dodeljevala številnim oskrbnikom in najemnikom, ki so moč Pišec v okviru
salzburške posesti v Posavju močno zmanjšali.
Z letom 1595 se za gospostvo Pišece pričenjajo boljši časi. Novi lastnik
gospostva je namreč postala italijanska trgovska rodbina Moscon, ki je grad
obdrţala v lasti skoraj tri in pol stoletja. Mosconi so se s spretnim poslovanjem in
posledično bogatenjem ter spletanjem sorodstvenih vezi s pomembnimi rodbinami
po druţbeni lestvici vzpenjali vedno višje. Tako jim je bil leta 1628 podeljen grb,
leta 1617 pa so bili povzdignjeni v barone. V 18. stoletju, na višku svoje moči, so
poleg gradu Pišece posedovali še številne gradove na širšem slovenskem ozemlju.
Prvi gospodar v Pišecah je bil Inocenc, Janez Jakob je leta 1753 ustanovil
druţinski fidejkomis, najpomembnejši gospodar Pišec pa je bil le za kratek čas
(1820–1822) Anton Albert, pomolog in učitelj sadjarstva in vrtnarstva. Predzadnji
baron v Pišecah je bil Alfred, ki je bil zelo dejaven na političnem področju, zadnji
pa njegov vnuk Alfred Buttlar-Moscon, ki je leta 1938 gospostvo Pišece prodal.
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Grad Pišece predstavlja pomemben arhitekturni spomenik v slovenskem prostoru,
saj gre za največjo ohranjeno romansko grajsko stavbo na Slovenskem. Njegov
romanski stolp kljub kasnejši baročni in historicistični dozidavi in prenovi
prevladuje nad preostalim obzidjem. Z novimi lastniki je pričel grad propadati. Z
novim tisočletjem se je zanj prikazalo novo upanje, saj so ga v celoti obnovili, a
mu ţal niso dodelili nove namembnosti in tako grad med orliškimi gozdovi tiho
čaka na novo ţivljenje.
V diplomskem delu je podrobneje predstavljenih tudi pet prepisov novoveških
dokumentov iz kronike ţupnije Pišece, ki obravnavajo dogodke med letoma 1675
in 1796. Na podlagi teh dokumentov smo dobili jasnejšo predstavo o mašni
ustanovi Salome Ribniške iz leta 1675, ki je prvi stvarni dokaz o obstoju ţupnije,
o prenovi ţupnišča, ki je bilo predvideno leta 1837, in o posledicah kmečkega
upora leta 1661 za uporne kmete.
Delo je pregled srednjeveške in novoveške zgodovine Pišec, povzeto po obstoječi
literaturi in objavljenih virih, s souporabo ţupnijske kronike kot temeljnega vira.
Tako predstavlja delo izhodišče za poglobljeno raziskovanje zgodovine kraja, pri
katerem bi bilo potrebno proučiti še marsikateri vir iz arhivov v Sloveniji in v
Avstriji in tako pojasniti mnoge nejasnosti in domneve, ki so pri pisanju
diplomskega dela ostale zaradi omejene literature nepojasnjene.
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