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Izvleček
Demografija župnije Bizeljsko v 19. stoletju skozi župnijske matične knjige
Magistrsko delo je historičnodemografska študija, ki temelji na podatkih iz župnijskih matičnih
knjig Župnije Bizeljsko. Temelj dela je kombinacija statistične metode in analize literature. Namen
je pridobiti čim bolj objektivno sliko demografskega dogajanja v Župniji Bizeljsko v 19. stoletju.
Za primarni vir so bile izbrane cerkvene matične knjige Župnije Bizeljsko, znotraj katerih smo
podrobneje preučili vse tri dogodke, ki so v tej knjigi omenjeni. Delo ima namen razkriti
demografsko dogajanje na župnijski ravni ter poiskati zgodovinske vzroke in dejavnike, ki so
pomagali oblikovati to dogajanje. Izsledki analiz so umeščeni v širši slovenski kontekst in
primerjani s podobnimi raziskavami, ki se dotikajo slovenskega prostora.
Ključne besede: historična demografija, Bizeljsko, župnijske matične knjige, 19. stoletje

Abstract
Demography of Bizeljsko parish in 19. century through parish registers
This master's thesis is historical demography study, based on data form Bizeljsko parish registers.
The basis of this thesis is a combination of statistical methods and literature analysis. The goal is
to obtain as objective picture of demographic developments in parish of Bizeljsko throughout the
19th century. The parish registers of Bizeljsko were selected as primary source, within which we
examined in more detail all three main events recorded by these books. The goal of this thesis is
to expose demographic developments at the parish level and to find historical causes and factors
that helped to shape this development. Our findings are then placed in broader Slovenian context
and compared with similar studies that touches the Slovenian territory.
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Povzetek

Analize podatkov iz matičnih knjig Župnije Bizeljsko so pokazale, da je bilo Bizeljsko v 19.
stoletju izrazito podeželska župnija, ki je bila v večji meri odmaknjena od glavnih procesov
modernizacije.
Število rojstev je skozi celotno stoletje le malo narastlo. Do sredine stoletja se je število rojstev
celo občutno zmanjševalo, kar gre pripisati predvsem negativnim posledicam napoleonskih vojn,
ki so Habsburško monarhijo v 20. letih 19. stoletja pahnile v manjšo gospodarsko krizo. Prav tako
je mogoče zaznati tudi vpliv lakote leta 1817, ki je še dodatno zmanjšala število rojstev.
Odmaknjenost Bizeljskega od središč modernizacije lahko pri analizah rojstev opazimo v 20. in
30. letih 19. stoletja, ko se je v monarhiji začel proces modernizacije in industrializacije. V teh
letih bi namreč pričakovali porast števila rojstev, a nam podatki kažejo stagnacijo oziroma celo
upad absolutnega števila rojstev. Da je do sprememb na Bizeljskem le prihajalo, nam daje slutiti
analiza rojstev nezakonskih otrok, ki kaže na povečanje števila teh rojstev v prvih desetletjih druge
polovice stoletja. Na drugi strani nam navada o zgodnjem krstu ter sezona spočetij in rojstev daje
vedeti, da gre v bizeljskem primeru še zmeraj za tradicionalno podeželsko skupnost, ki je bila pod
močnim vplivom naravnih dejavnikov, ki jih dopolnjujeta še spoštovanje liturgičnega in agrarnega
koledarja.
Spoštovanje liturgičnega in agrarnega koledarja je še očitnejše pri analizi sezone porok. Ta je
pokazala, da je sezona s tipičnim vrhuncem porok v predpostnem in še posebej v predpustnem
času v drugi polovici stoletja še očitnejša. Zaznati je mogoče negativen vpliv gospodarstva na
število porok v prvi polovici stoletja. Podobno kot pri rojstvih gre tudi tu za posledice lakote leta
1817 in vpliva gospodarske krize, nastale po napoleonskih vojnah. Število porok v prvi polovici
stoletja so še dodatno zmanjševali posamezni izbruhi bolezni. Stanje se je z zemljiško odvezo in s
postopno vpeljavo kapitalizma sicer izboljšalo, a do občutnega porasta števila porok v drugi
polovici stoletja ni prišlo. Na neugodno gospodarsko stanje v župniji nam indicira tudi starost ob
prvi poroki, ki je sredi stoletja dosegla najvišje vrednosti, ki so primerljive celo z današnjimi. Ob
koncu prve polovice stoletja je mogoče opaziti nekatere spremembe na področju izbire partnerja.
Analize kraja neveste in ženina so pokazale, da v 30. letih pride do preobrata pri izbiri ženina.
Bizeljske neveste so se od takrat naprej vse pogosteje odločale za poroko z ženinom iz sosednjih
župnij.
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Analize mrliške matične knjige so pokazale prisotnost večjih epidemij posameznih bolezni.
Izkazalo se je, da je bila posebej kruta verjetno epidemija črnih koz, ki se je ponovno pojavila v
70. letih. Za zdaj ostaja še nepojasnjen pojav povišane smrtnosti v 30. letih. Podatki mrliške
matične knjige kažejo na postopno izboljšanje življenjskih razmer, saj se je povprečna starost
umrlih odraslih nekoliko dvignila. Tako kot na sezono rojstev je na sezono smrti najbolj vplival
sklop dejavnikov, povezanih z okoljem. Povišan delež smrti v zimskih mesecih je posledica nižjih
temperatur v tem času, ki so v kombinaciji s slabimi stanovanjskimi in z oblačilnimi standardi.
Hkrati visok delež otrok v populaciji kaže na slabe življenjske razmere, v katerih so živeli župljani
bizeljske fare.
Primerjava analiz s podobnimi analizami, opravljenimi v slovenskem prostoru, nam daje vedeti,
da Bizeljsko ne odstopa od slovenskega povprečja. Župnija je bila tako pod vplivom podobnih
demografskih dejavnikov kot druge župnije na Slovenskem. Le lega ob meji s Hrvaško je nekoliko
vplivala na proces eksogamnosti porok.
Obdelava podatkov je izpostavila tudi nekatere slabosti uporabe matičnih knjig kot vira podatkov,
na primer manjkajoči podatki in sistematično izpuščanje zapisov zapisovalcev matičnih knjig. To
nam daje vedeti, da dobljeni rezultati niso popolni odraz dejanskih razmer v župniji, so pa ob
uporabi kritičnega pristopa do tega tipa vira vsekakor prvi in najboljši približek.
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2

Uvod

To delo se ukvarja z življenjem. Pogled je usmerjen v južnoštajersko župnijo na meji z Ogrsko in
na dogodke, ki so se tu odvijali v 19. stoletju. Kot že naslov izdaja, je delo zasnovano kot
historičnodemografska študija, ki temelji na analizi cerkvenih matičnih knjig Župnije Bizeljsko.
Izbira historičnodemografskega pristopa je na eni strani povezana z izbiro cerkvenih matičnih
knjig kot primarnega vira, na katerem temelji to delo, po drugi strani pa je izbira odraz želje po
spoznanju mikroregionalnega konteksta, v katerem so se odvijala življenja in posledično
zgodovina izbranega območja. Časovni okvir 19. stoletja je bil izbran na podlagi dveh poglavitnih
faktorjev. Prvi dejavnik za izbiro tega stoletja je revolucionarno dogajanje na demografskem
področju. Industrijska revolucija je spremenila podobo svetovne družbe in s procesi modernizacije,
urbanizacije, deagrarizacije, če naštejem samo nekatere, močno spremenila demografsko podobo
sveta. 19. stoletje je tako stoletje demografskih prehodov, hitrega porasta števila prebivalstva,
povečane mobilnosti in še bi lahko naštevali. Izbira tega stoletja je tako skoraj samoumevna. Poleg
dogodkovne pestrosti tega časovnega obdobja je izbira odvisna še od dostopnosti in kakovosti
virov. Dejstvo, da je za to stoletje ohranjena skoraj popolna serija matičnih knjig Župnije
Bizeljsko, ki je poleg tega še vodena v tabelarični obliki, je izbiro 19. stoletja še dodatno
podkrepila. Tu je treba omeniti še dostopnosti podatkov, saj so zaradi zakonodaje in interne
politike ustanov, ki hranijo matične knjige, podatki večinoma dostopni šele za 19. stoletje in
starejša obdobja.1 Tudi izbira kraja oziroma župnije ni naključna. Slovensko zgodovinopisje je
svojo pozornost pri preučevanju 19. stoletja posvečalo predvsem dogodkom in procesom na
območju dežele Kranjske, zato je vsak prispevek, ki se tiče zgodovine prostora zunaj omenjene
dežele, več kot dobrodošel. Po drugi strani je zemljepisna lega župnije zanimivo raziskovalno
izhodišče, saj leži v bližini »tromeje« Štajerske, Kranjske in Hrvaške, kar poraja še raziskovalna
vprašanja glede vpliva mej na demografsko podobo območja.
Zgoraj opredeljeni dejavniki so tako sodelovali tudi pri oblikovanju raziskovalnih vprašanj.
Osrednji vprašanji naloge sta, kakšna je bila demografska slika Župnije Bizeljsko v 19. stoletju in
kateri demografski procesi so vplivali na njeno oblikovanje. Znotraj teh vprašanj smo si zadali
prikazati demografski razvoj župnije in poiskati ključne dejavnike, ki so vplivali na razvoj
demografske slike.

1

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Uradni list Republike Slovenije, 30/06, 23. 3.
2006, člen 65, str. 3133–3134.
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Pri iskanju odgovora na ti vprašanji so bile uporabljene predvsem kvantitativne metode, s katerimi
smo se lotili obdelave podatkov, ki smo jih pridobil iz župnijskih matičnih knjig. Dobljene
rezultate smo nato s pomočjo strokovne literature in virov umestili v širši kontekst in tako
poskušali odgovoriti na vprašanje, kateri dejavniki so pripeljali do tega stanja.
Jedro dela je statistična analiza podatkov matičnih knjig Župnije Bizeljsko. Uporabljeni podatki in
njihova kakovost ter reprezentativnost so predstavljeni v poglavju o uporabljenih virih. Na tem
mestu je poleg opisa uporabljenih podatkov podana tudi splošna kritika matičnih knjig kot
zgodovinskega vira. Predstavljene so tudi nekatere pasti, ki prežijo na raziskovalca, ki uporablja
tak tip virov. Zgodovinski in zemljepisni kontekst je predstavljen v orisu zgodovine Bizeljskega s
poudarkom na zgodovini župnije v 19. stoletju. Poglavje je pomembno predvsem zaradi lažjega
razumevanja interpretacije rezultatov analiz in na drugi strani zaradi razumevanja nastanka
primarnih virov, ki so temelj tega dela.
Uvodnemu delu sledi jedro, ki se ukvarja z analizo posameznega tipa matičnih knjig. Tako so
posebej obdelani vsi trije poglavitni demografski dogodki: rojstvo, poroka in smrt. Pri analizi
podatkov, pridobljenih iz matičnih knjig, se v največji meri posvečamo časovni distribuciji
posameznih dogodkov (letni in sezonski) ter spolni sestavi rojstev in smrti. Pri analizi krstnih
matičnih knjig je posebna pozornost posvečena vzrokom za sezonsko in letno variacijo rojstev.
Znotraj analize sezone rojstev je tudi analiza sezone spočetja, s katero poskušamo razkriti nekatere
vidike spolnega življenja prebivalstva župnije. Hkrati je v sklopu analize krstnih knjig zaobjeta še
analiza nezakonskih otrok. Pri analizi poročnih matičnih knjig so poleg časovne razporeditve
obdelane še: starost ob poroki, ponovne poroke in stopnja endogamnosti. Analiza smrti se
osredinja, podobno kot analiza krstov, na letno in sezonsko distribucijo ter analizo razširja še na
starost ob smrti s posebnim poudarkom na starostno in spolno sestavi smrti. Poglavja so sestavljena
tako, da je poleg predstavitve rezultatov analiz podana tudi zgodovinska interpretacija teh
rezultatov. Ta interpretacija temelji na analizi in sintezi strokovne literature ter na nekaterih
zgodovinskih virih, ki se dotikajo tega zemljepisnega in časovnega področja. Opravljena je tudi
primerjava rezultatov teh analiz z rezultati podobnih zgodovinskih študij, ki se tičejo prostora
današnje Slovenije.
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2.1

Historična demografija

Začetke historične demografije lahko postavimo v leto 1662 z izidom dela Natural and Political
Observations Mentioned in a Following Index and Made Upon the Bills of Mortality, ki ga je
podpisal Johan Graunt. Graunt je s preučevanjem londonskih matičnih knjig kot eden prvih razvil
in uporabil jasen metodološki pristop preučevanja matičnih matrik. Ta njegov pristop se je nato iz
Anglije razširil še drugod po Evropi in do konca 18. stoletja je bil njegov do takrat že nadgrajen
pristop v uporabi skoraj povsod po stari celini.2 Naslednji večji korak v demografski stroki je storil
Thomas Malthus, ki je na predvečer 19. stoletja z delom An Essay on the Principle of Population
opozoril takratno javnost na pomembnost demografije. Malthusovo delo sta nekaj let pozneje
nadgradila francoski demograf Paul Vidal de Blache (1845–1918) in Nemec Karl Bücher (1847–
1930). Ta je še posebej zaslužen za promoviranje demografije kot samostojne raziskovalne smeri.3
Historična demografija je svoj pravi polet doživela šele po 2. svetovni vojni. Začetnik tega
pospešenega razvoja je francoski zgodovinar Jean Meuvert, ki je leta 1946 v reviji Population
objavil članek z naslovom: Les crises de subsistanceset la démographie de la France d‘Ancien
Régime, v katerem je opozoril na povezavo med gibanjem cene žita in stopnjo umrljivosti. Dve
leti pozneje je Phlipp Aries prvi povezal demografsko zgodovino z zgodovino mentalitet. Razvoj
historične demografije se je nadaljeval v Franciji in Belgiji z deli Marcela Reinharda in Rogerja
Molsa. Naslednje večje zanimanje za to vejo zgodovine je nastopilo leta 1958 z objavo raziskave
matičnih knjig majhne vasice v Normandiji. V tej raziskavi je prvič uporabljena metoda
rekonstrukcije družine, ki je pripeljala do povsem novih spoznanj na področju družin, rodnosti itn.4
Študija je plod dela lokalnega zgodovinarja E. Gautierja in historičnega demografa Louisa
Henryja. O revolucionarnosti te študije govori podatek, da je v dobrih 20 letih v Franciji nastalo
več kot 500 študij matičnih registrov, ki so metodološko temeljile na študiji iz leta 1958.5 Pred tem
so bili župnijski registri uporabljeni predvsem za namene raziskovanja genealogij prebivalstva. Do
sredine 60. let 20. stoletja se je historična demografija razvijala pod vplivom francoske

2

Stipetić, Vladimir; Vekarić, Nenad. Povijestna demografija Hrvatske. Zagreb; Dubrovnik: HAZU, Zavod za
povijesne znanosti, 2004, str. 10. Več o tem glejte tudi Le Bras, Hervé. Kri in gruda: pregled migracij v XX. stoletju.
Ljubljana Studia humanitatis, 2003.
3
Verginella, Marta. Fran Zwitter in demografska zgodovina. V: Zwittrov zbornik, ur. Peter Štih, 27–34; Ljubljana:
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2006.
4
Hudales, Jože. od zibeli do groba. Ljubljana. Društvo za preučevanje zgodovine, literature in antropologije; Velenje:
Kulturni center Ivana Napotnika; 1997, str. 20–24.
5
Fajić, Meliha. Socialnodemografska slika prebivalstva koprskega komuna v 18. stoletju na podlagi župnijskih
matičnih knjig. Doktorska disertacija, Fakulteta za humanistične študije, UP, 2015, str. 25.
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histografije. Njen razvoj sovpada s popularizacijo kvantitativnih metod in z razvojem francoskega
analovskega kroga, kar se je odražalo v vse večjem prepletanju socialne, ekonomske in
demografske zgodovine.6 Leta 1964 se je v Veliki Britaniji oblikovala posebna skupina
zgodovinarjev, ki jih je zanimal kvantitativen pristop pri preučevanju zgodovine družin in
demografske zgodovine. Pod vodstvom Petra Lasletta se je oblikovala Cambridge group for the
History of Population and Social Structure. Znotraj te skupine izstopajo predvsem dela P. Lasletta,
E. A. Wrigleyja in R. Schofielda.7 Cambriška skupina je v obdobju tridesetih let obdelala matične
registre več kot 26 anglikanskih župnij in tako ustvarila veliko podatkovno bazo, ki je omogočila
raziskovalcem vpogled v demografske procese v Angliji med letoma 1580 in 1837. Fokus te
raziskovalne skupine je bil usmerjen predvsem v preučevanje družinskih struktur v preteklosti in
njihovih sprememb skozi čas.8 Če je francoska demografska šola z Louisom Henryjem na čelu
prispevala k popularizaciji matičnih registrov in razvoju metode rekonstrukcije družine, je
Cambriška skupina s svojimi raziskavami korenito vplivala na naše predstave o družini v
preteklosti. Ovrgla je napačno predstavo o velikih družinah in zgodnjih porokah ter začrtala
nadaljnjo pot preučevanja družin v zgodovinski znanosti. Neodvisno od Cambriške skupine je
Josef Hajnal razvil svoj koncept družinskega vzorca, ki razlikuje med zahodnim in
vzhodnoevropskim tipom družin, pri čemer naj bi meja potekala po liniji St. Peterburg–Trst. Ta
linija, drugače poimenovana Hajnalova linija, temelji na opazovanju razlik v starosti ob prvi
poroki, razliki v starosti med mladoporočencema in na deležu stalno neporočenih oseb. Členitev
družin s pomočjo Hajnalove linije je postala osnova poznejši Laslettovi klasifikaciji (1983) družin
v evropski zgodovini.9
Prav tako se je v 60. letih v ZDA začel drug pomemben historičnodemografski projekt z naslovom
European Fertility Project. Pod okriljem Univerze v Princetonu so ameriški in evropski
raziskovalci zbirali podrobne kvantitativne podatke za okoli 600 evropskih regij za obdobje dobrih
sto let. Zbrani podatki se nanašajo predvsem na področje rodnosti in se časovno ujemajo z
obdobjem demografskega prehoda. Znotraj projekta so si zadali, da poiščejo in identificirajo
6

Veginella, M. Fran Zwitter …”, str. 28; in Zaradič, Radoslav. Časopis Annales i povijsna demografija. Pro tempore:
časopis studenata povijesti, št. 8–9, 2010, str. 107.
7
Laslett, Peter; Wall, Richard. Houshold and Family in Past Time, Cambridge; 1972; Wall, R.; Laslett, P.; Robin, J..
Family Forms in Historic Europe, Cambridge; 1982; Vrigley, E. A.; Schofield, R. S. The Population History of
Englad: A Reconstitution, Cambridge: 1981 (povzeto po Cambridge Group for the History of Population and Social
Structure, URL: https://www.campop.geog.cam.ac.uk/about/history/ Dostopano 5. 3. 2019).
8
Zhao, Zhongwei. Historical demography. V Encyclopedia of life support systems (EOLSS).
9
Hudales, J. Od zibeli… , str. 23–24.
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socialne in ekonomske dejavnike, ki so prevladovali med zniževanjem stopnje rodnosti.
Spoznanja, ki so produkt tega projekta, so razsvetlila področje demografskega prehoda in nakazala,
da gre pri tem procesu za precej kompleksnejši potek, kot so sprva predvidevali snovalci teorije
demografskega prehoda. Hkrati pa je projekt ponudil nekaj novih spoznanj o gibanju stopnje
rodnosti v času pred demografskim prehodom.10
Čeprav je kvantitativni metodološki pristop v zgodovinopisju v 80. letih stopil nekoliko v ozadje,
se raziskave na področju historične demografije nadaljujejo. Še zmeraj potekajo projekti zbiranja
podatkov, katerih namen je ustvariti kar se da veliko serijo podatkov, ki bi lahko omogočila čim
bolj natančne analize. Tak projekt je na primer IPUMS-I, ki zbira popisne podatke na globalni
ravni.11 Nam nekoliko bližji projekt je projekt MOSAIC, ki opravlja podobno nalogo kot prej
omenjeni projekt, s tem da je usmerjen predvsem v demografske podatke za območje srednje
Evrope.12 Trend sodobne historične zgodovine je kombiniranje različnih tipov podatkov, tako kot
na primer švedska raziskava, ki v svoji analizi vpliva stresa v zgodnjem življenju na smrtnost v
odrasli dobi uporablja demografske, ekonomske in tudi nekatere meteorološke podatke.13 Splošen
trend historične demografije danes je vsekakor razvoj kompleksnejših metodoloških prijemov in
njihova implementacija v praksi z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij na eni strani, na
drugi strani pa vse večja interdisciplinarnost raziskav. Ta interdisciplinarnost je ključnega pomena,
saj nam omogoča razvoj metodoloških pristopov preučevanja prebivalstva v preteklosti in tudi
vpeljavo novih razlag za prej nepojasnjene procese.
Na Slovenskem se je s historično demografijo oziroma z demografijo prebivalstva prvi začel resno
ukvarjati Fran Zwitter. Leta 1936 je objavil delo z naslovom Prebivalstvo na Slovenskem od XVIII.
stoletja do današnjih dni, v katerem s pomočjo habsburških statističnih virov oriše demografski
razvoj ozemlja današnje Slovenije. Zwittrov prispevek je tudi na področju kritike statističnih virov
in njihove uporabe pri demografskih analizah.14 Poleg Zwittrovega dela je za slovensko historično
demografijo pomembno še delo skupine zgodovinarjev, ki so sodelovali pri nastanku publikacije
Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev. V poglavju Kolonizacija in populacija so Pavle
Blaznik, Bogo Grafenauer, Milko Kos in že prej omenjeni Fran Zwitter združili vsa do takrat

10

Zhao, Zhongwei. “Historical demography” V Encyclopedia of life support systems (EOLSS).
Projekt IPUMS International; URL: https://international.ipums.org/international/ (Dostopno 7.5.2019).
12
O projektu MOSAIC; URL:https://censusmosaic.demog.berkeley.edu/about/about (Dostopno 7.5.2019).
13
Zhao, Zhongwei. “Historical demography” V Encyclopedia of life support systems (EOLSS).
14
Verginella, M. “Fran Zwitter…”, str 31-32.
11
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znana, historičnodemografska spoznanja, vezana na slovensko ozemlje. Poglavje vsebuje obsežno
predstavitev virov in literature na to tematiko. Znotraj tega poglavja je treba poudariti prispevek
Boga Grafenauerja Populacija in agrarno prebivalstvo od srede 18. stol. do II. svetovne vojne, v
katerem pregledno povzame takratna spoznanja historične demografije na Slovenskem.15 Večjih
makroregionalnih16 študij se slovensko zgodovinopisje pozneje ni več lotevalo. Kot ugotavlja
Marta Verginella, je pomanjkanje teh študij mogoče pripisati predvsem usmeritvi slovenskega
zgodovinopisja v individualno delo ter na drugi strani slabi podpori institucij za oblikovanje in
financiranje obsežnih raziskav.17 V zadnjih letih je slovensko zgodovinopisje na makroregionalni
ravni proizvajalo predvsem kratke prispevke na temo demografije, kot je na primer delo Jasne
Fischer Slovensko narodno ozemlje in razvoj prebivalstva18, oziroma so se posamezni zgodovinarji
usmerjali predvsem k preučevanju zgodovine prebivalstva posameznih dežel. Tako delo je na
primer delo Sabine Ž. Žnidaršič Ora et labora – in molči ženska, v katerem avtorica s pomočjo
habsburške statistike oriše razvoj prebivalstva na Kranjskem v dobi moderne statistike s posebnim
ozirom na ženski del populacije.19 Aplikacijo nekaterih kompleksnejših metod, ki so uporabne tudi
za čas pred uvedbo moderne statistične službe v Habsburški monarhiji, je zaznati šele v zadnjem
času. Vodilni na tem področju so raziskovalci z Univerze na Primorskem. Tu izstopa predvsem
Aleksej Kalc, ki je na to temo objavil več del, ki se dotikajo tudi metodoloških prijemov
preučevanja prebivalstva na Slovenskem.20 Preučevanje prebivalstva v mikroregionalnem merilu
je v slovenskem zgodovinopisju bolj zastopano. Ena prvih študij, ki je obravnavala prebivalstvo v
sklopu ožje ozemeljske enote (župnije), je bila objavljena že leta 196721, a se je število tovrstnih
15

Blaznik, Pavle; Grafenauer, Bogo; Kos, Milko; Zwitter, Fran. Kolonizacija in populacija. V: Gospodarska in
družbena zgodovina Slovencev [enciklopedična obravnava po panogah]. Zgodovina agrarnih panog. Zv. 1. Agrarno
gospodarstvo, ur. Pavle Blaznik, Bogo Grafenauer, Sergij Vilfan, in Fran Zwitter, Ljubljana: Državna založba
Slovenije, 1970, str. 29–127.
16
Makroregionalna raven v slovenskem kontekstu pomeni preučevanje prebivalstva na ozemlju današnje Slovenije.
17
Ibid, str. 33.
18
Objavljeno v Fischer, Jasna et. al., ur. Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do
mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848–1992. 1. zv., str. 17–21.
19
Žnidaršič, Ž., Sabina. Ora et labora in molči ženska: pregled demografije dežele Kranjske in pridobitnosti žensk v
desetletjih 1880–1910. Ljubljana: Založba/*cf., 2000. Delo je vsebinsko usmerjeno predvsem v preučevanje ženskega
dela kranjske populacije.
20
Kalc, Aleksej. Immigration policy in eighteenth-century Trieste. V: Munck, Bert De, Winter, Anne (ur.). Gated
communities?Regulating migration in early modern cities. Farnham: Ashgate, 2012, str. 117–134; Kalc, Aleksej (ur.).
Prvi moderni popis stanovništva u Istri – Il primo censimento demografico moderno in Istria – Prvi moderni popis
prebivalstva v Istri, Koper, Pula: Histria Editiones, 2012; Kalc, Aleksej. Tržaški teritorij v luči konskripcije iz let
1777/1778: prvi izsledki. Annales, Series hisoria et. sociologia, 19/1 (2009), str. 59–88; KALC, Aleksej. Tržaško
prebivalstvo v 18. stoletju: priseljevanje kot gibalo demografske rasti in družbenih sprememb. Koper: Založba
Annales, 2008.
21
Kremenšek, Slavko. Vaščani v obmestju. Slovenski etnograf, letn. 20 (1967), str. 46–75.
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raziskav povečalo šele v letih po osamosvojitvi Republike Slovenije. Najbolj je tu poudarjeno delo
Jožeta Hudalesa Od zibeli do groba (1993), v katerem se je slovenski etnolog poglobil v župnijske
matične registre in tako širši strokovni javnosti na slovenskem primeru pokazal zanimivo
aplikacijo teh virov. Podobno raziskavo je leta 1990 izvedla že Marta Verginella22, ki je preučevala
demografsko in socialno zgodovino vasi v bližini Trsta v 19. stoletju. Raziskave, ki so nastale po
letu 1990, so vsebinsko in metodološko pestre. Prispevki obravnavajo predvsem demografsko
dogajanje v 19. stoletju, kar je v prvi vrsti odraz ohranjenosti in razpoložljivosti virov. Avtorji so
si za svoja raziskovalna obdobja izbrali različno dolge intervale in pogosto tudi niso obravnavali
celotnega demografskega razvoja župnij, ampak so se posvetili posameznemu vidiku demografije,
kot so npr. rojstva, poroke ali smrti. Razlogi za takšno pestrost raziskav so predvsem posledica
različne ohranjenosti matičnih knjig, ki ponekod ne dopuščajo dolgih in sklenjenih podatkovnih
serij. Kot sekundarni dejavniki za takšno stanje slovenske histografije na tem področju pa se
ponujajo tudi časovna zahtevnost takšnih raziskav, ki zahteva dolgo in monotono digitalizacijo
matičnih registrov, pomanjkanje standardiziranega metodološkega pristopa23 in subjektivne
odločitve posameznih avtorjev.24

3

Uporabljeni viri

Delo temelji na analizi podatkov, pridobljenih iz cerkvenih matičnih knjig Župnije Bizeljsko.
Analizirani so bili vsi trije tipi matičnih knjig za celotno 19. stoletje. Matične knjige so

22

Verginella, Marta. Družina v Dolini pri Trstu v 19. stoletju. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1900.
Predvsem je tu treba poudariti pomanjkanje metodologije, ki bi standardizirala digitalizacijo matičnih knjig.
24
Knežević Hočevar, Duška. Ali se Žumberčani večinoma poročajo med seboj? Primer župnije v Radatovićih. Dve
domovini, št. 25 (2007), str. 109–134; Šifrer, Marjeta. Prebivalstvo Besniške doline skozi matične knjige – rojstva,
poroke in smrti v 2. polovici 19. stoletja. v: Trojarjev zbornik, ur. Danijela Trškan, str. 401–416, Ljubljana: Oddelek
za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Pančur, Andrej. Celjani v krstnih knjigah od 1773 do 1857.
V: Iz zgodovine Celja, 1780–1848, ur. Marija Počivavšek, str. 185–234, Celje: Muzej novejše zgodovine, 1996; Hren,
Medved, Alenka. Družina v Laškem v predmarčni dobi. Zgodovina za vse, 18/1 (2011), str. 84–100; Lesar, Renata.
Družina v Ribnici 1848–1878. V: Mikužev zbornik, ur. Zdenko Čepič, Dušan Nečak, Miroslav Stiplovšek, str. 347–
362, Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Pacek, Klara. Ko spregovorijo
matične knjige: družbena zgodovina mesta Krško med letoma 1850 in 1918 v luči matičnih knjig. Diplomsko delo,
Filozofska fakulteta, UL, 2014; Rožman, Irena. Poročne strategije župljanov Velikih Brusnic izpod Gorjancev pri
Novem mestu. Dve domovini, št. 25 (2007), str. 135–159; Kalc, Aleksej. Prebivalstvo Kopra v 19. stoletju v luči
popisnih in župnijskih virov: nekaj novih izsledkov, Acta Histriae, letn. 20, št. 3 (2012), str. 485–504; Piškurić, Jelka.
Prebivalstvo na Ižanskem skozi matične knjige. Kronika (Ljubljana), letnik 50, številka 1 (2002) str. 1–16; Kupčič,
Petra. Prebivalstvo župnije Raka med letoma 1784 in 1800 na podlagi matičnih knjig. Diplomsko delo, Filozofska
fakulteta, UM, 2013; Škrlj, Počkaj, Sonja. Prebivalstvo župnije Trnovo v 19. stoletju skoti matične knjige in zapisnike
duš. Fakulteta za humanistične študije Koper, UP, 2011.
23
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standardizirani obrazci, ki sistematično beležijo rojstvo, poroko in smrt posameznika na območju
posamezne ozemeljske enote. Pri cerkvenih matičnih knjigah so te ozemeljske enote župnije.
Prve sezname oseb, ki bi jim lahko rekli kar protomatične knjige, je mogoče najti že za čas okoli
3. stoletja. Takšni seznam krščenih in njihovih botrov ter seznami umrlih pripadnikov občestva se
pojavljajo tudi v srednjem veku. Predtridentinski matični registri niso imeli jasno določene
strukture, saj je bila ta odvisna od odredb posameznih škofov, ki so bili pogosto tudi pobudniki
vodenja teh evidenc. Pomembnost vodenja matičnih registrov za Rimskokatoliško cerkev se
pokaže na tridentinskem koncilu. Leta 1563 je koncil določil obvezno vodenje krstnih in poročnih
knjig v vseh župnijah. Mrliške matične knjige je Rimska kurija predpisala leta 1614. Potreba po
vodenju evidenc občestva izhaja predvsem iz protireformatorskega vzgiba Katoliške cerkve, ki si
je s seznami omogočila evidenco vernega prebivalstva in podeljevanja zakramentov.25
Z oblikovanjem moderne države v zgodnjem novem veku se pomembnosti vodenja matičnih knjig
zave tudi na novo nastajajoča absolutistična država. V Habsburški monarhiji je prvo povečano
zanimanje za matične registre države opaziti v času vladavine Marije Terezije in njenega sina
Jožefa II. Marija Terezija je s svojimi reformami posegla v dostopnost matičnih knjig in njihovo
uporabo za potrebe države ter župnikom predpisala zapisovanje še nekaterih dodatnih podatkov.
Jožef II. je leta 1784 predpisal državno vodenje matičnih knjig, ki so imele naslednje obvezne
rubrike:
̶

Krstne knjige: datum, kraj rojstva, ime otroka, veroizpoved, spol, zakonskost ali
nezakonskost, starši in botri. Podatki za starše so obsegali: ime, priimek, stan, ime in
dekliški priimek matere ter prav tako ime in priimek ter stan botrov.
̶

Poročne knjige: datum poroke, hišna številka, priimek in ime ženina, vera, starost, zakonski
stan (svoboden, vdovec), ime in priimek neveste, vera, starost, ime in priimek ter poklic
oz. stan prič.
̶

Mrliške knjige: datum smrti, hišna številka, ime, veroizpoved, starost in spol. Leta 1788 je
bila dodana še rubrika vzroka smrti.

Poleg župnij so leta 1784 morali matične knjige začeti voditi tudi humanitarni zavodi, kot so
bolnišnice, najdenišnice in drugi. Prav tako je bilo predpisano vodenje matičnih knjig tudi
preostalim religijam v monarhiji.26
25

Vlahov, Dražen. Matične knjige u povijesnom arhivu u Pazinu. Vjestnik Istarskoh arhiva, 2–3/2–3 (1992-1993),
Pazin, 277–280.
26
Ibid. str. 282.
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3.1

Cerkvene matične knjige kot vir za historično demografijo

Cerkvene matične knjige so bogat zgodovinski vir za obdobja pred moderno statistiko. Z uporabo
historičnodemografskih metod nam omogočijo vpogled v demografske procese, ki so se odvijali v
preteklosti in nam posredno prikažejo tudi nekatere vidike vsakdanjega življenja prebivalstva
nekega območja. Še posebej so matični registri zanimivi za raziskovalce, ki jih zanima življenje
prebivalstva, ki ni tvorilo družbene elite. Matične knjige so namreč tisti viri, ki govorijo o treh
velikih dogodkih v življenjih teh ljudi: o njihovih rojstvih in rojstvih njihovih otrok, njihovi poroki
in o njihovem poslednjem dejanju na tem svetu, njihovi smrti.
Tako kot pri vseh drugih zgodovinskih virih je treba tudi k matičnim knjigam pristopiti kritično,
saj te niso brez napak in svojih pomanjkljivosti. Že pri vpisovanju dogodkov v knjige je pogosto
prihajalo do napak. L. Henry je leta 1967 klasificiral napake matičnih registrov na tri kategorije:
na naključne, sistematične in na selektivne.27
Naključne napake so najpogosteje posledica nedoslednosti vpisovalca. Ta tip napak obsega
napačno zapisovanje imen in priimkov, nedoslednosti pri zapisu starosti in zakonskega stanu,
napačni zapisi socialnega statusa oziroma poklica osebe.
Sistematične napake se v knjigah pojavljajo v povezavi z zapisi smrti otrok. Pogosto teh smrti
župniki niso dosledno zapisovali, zato je velika verjetnost, da bodo rezultati analize smrtnosti otrok
podcenili dejansko stanje.
Selektivne napake so pogosto posledica želje posameznikov, da se dogodka ne zabeleži. Za izpust
dogodka so krivi matičarji oz. župniki sami ali dogodka ljudje niso prijavili matičarju. Irena
Rožman navaja primer selektivnih napak na primeru izpuščanja imen neizprašanih babic28, Stjepan
Krivušić na drugi strani pa ponuja primere selektivnih napak pri izpuščanju smrti dojenčkov.29
Najpogostejše napake pri krstnih matičnih knjigah so predvsem izpuščanje otrok, ki so umrli brez
krsta. Te napake vodijo do napak pri analizah gibanja števila rojstev, spočetij, fertilnosti žensk,
med porodnih obdobji itn. Pri poročnih matičnih knjigah je najpogostejša napaka pri zapisu
datuma. Pogosto je zapisan isti datum za večje število porok, kar pa ne pomeni da so se te poroke

27

Rožman, Irena. Analiza verodostojnosti zapisov v matičnih knjigah. Acta Histriae, 19/4 (2011), str. 745–746.
Ibid, str. 746.
29
Krivošič, Stjepan. Izvori za historijsku demografiju: starije matične knjige. Arhivski vjestnik 31/32 (1988). Reka,
str. 16.
28
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dejansko odvile na omenjeni datum.30 Netočnost poročnih datumov kvari predvsem končni rezultat
analiz sezone porok.
Pri mrliških matičnih knjigah je najpogostejša oblika napak zaokroževanje starostne dobe na
desetiške vrednosti in izpuščanje mrtvorojenih otrok. Te napake pozneje vplivajo na kakovost
rezultatov analiz starosti ob smrti in števila mrtvorojenih otrok.
Na drugi strani se moramo zavedati tudi pomanjkljivosti tega tipa vira. Matične knjige so idealen
vir za preučevanje življenja na mikroravni, a hkrati je to tudi slabost tega vira. Njihova omejenost
na naselja znotraj župnije nam ne omogoča generalizacije spoznanj na širši prostor, saj se lahko
dejavniki močno razlikujejo od župnije do župnije. Za kakršno koli generalizacijo bi potrebovali
večje število takšnih študij, kar pa je časovno zamudno početje. Tudi narava vira, da beleži le tri
dogodke, vpliva na to, da dobršen delež prebivalstva ni registriran. Hkrati se moramo zavedati
navade, da so se poroke zapisovale v poročnih knjigah župnije, iz katere je izhajala nevesta, zato
prihaja do izpuščanja porok moških, ki so se ženili zunaj župnije.31
Naslednja pomanjkljivost tega vira je subjektivnost zapisovalcev. Napake župnikov in kaplanov
so predstavljene zgoraj; na tem mestu je treba izpostaviti še različne rokopise, ki jih je ponekod
izjemno težko dešifrirati, in različne pristope k reševanju pravopisnih problemov32, kar se še
stopnjuje pri menjavi jezika, v katerem so zapisovali podatke.
Poleg napak in pomanjkljivosti pestijo matične knjige še manjkajoči zapisi, uničene strani,
izgubljene knjige itn. Veliko župnij tako nima sklenjenih serij matičnih knjig oziroma znotraj knjig
samih manjkajo posamezne strani, kar je mogoče opaziti tudi pri matičnih knjigah Župnije
Bizeljsko.
Večja napaka oziroma omejitev tega tipa vira je tudi dejstvo, da cerkvene matične knjige beležijo
predvsem pripadnike rimskokatoliške vere. Pri preučevanju versko homogenega prostora to ne
predstavlja težav, a na območjih, na katerih je sobivalo prebivalstvo različnih religij, lahko prihaja
do napačnih sklepov, saj tako lahko izpustimo dobršen del populacije.

30

Krivošič, S. Izvori …, str. 16.
Kot skrajni primer si lahko predstavljamo nekoga, ki je rojen v župniji A, se preseli v župnijo B in tam živi do
trenutka tik pred smrtjo, med tem si poišče ženo iz župnije C, s katero nima otrok, ter na koncu umre na ozemlju
župnije A. V matičnih knjigah je njegova življenjska pot zabeležena le v knjigah župnij A in C, čeprav je večino
svojega življenja preživel v župniji B. O problemu neevidentiranih posameznikov glejte: Rožman, I. Analiza …, str.
746, in Kalc, Aleksej. Demografija mest pred moderno statistiko, s posebnim poudarkom na 18. stoletju in vprašanju
urbanega priseljevanja. Acta Histriae, letnik 14, številka 2, str. 364–370.
32
Na tem mestu je treba izpostaviti različne zapise imen in priimkov ter tudi imen krajev pri posameznih župnikih.
31
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Kljub vsem napakam in pomanjkljivostim so cerkvene matične knjige pomemben vir za historično
demografijo, še posebej za obdobje pred moderno statistiko. Z uporabo statističnih metod in ob
upoštevanju omejitev vira lahko dobimo dober vpogled v demografske razmere izbranih župnij;
ob kombiniranju dobljenih analiz še z drugimi zgodovinskimi viri lahko prodremo v preteklo
realnost preprostih ljudi, ki jih je zgodovina pogosto prezrla.

4

Matične knjige Župnije Bizeljsko

Matične knjige Župnije Bizeljsko hrani arhiv Mariborske nadškofije, le mrliška knjiga 1892–1935
je še zmeraj v arhivu matičnega urada Brežice. Za celotno 19. stoletje so knjige preučevane župnije
vodene v tabelarični obliki. Jezik, v katerem so knjige vodene, je večinoma nemški. Proti koncu
19. stoletja oz. po letu 1880 so posamezni zapisi že vodeni v pogovorni slovenščini. Leta 1900 je
večina zapisov že v slovenskem jeziku, nemški jezik pa je uporabljen le v posameznih primerih.
Knjige, nastale po letu 1884, imajo že dvojezične obrazce. V tabeli 1 so prikazani uporabljene
knjige in njihov podatkovni obseg.
Župnijska knjiga
Krstna knjiga I 1784–1803
Krstna knjiga II 1804–1832
Krstna knjiga III 1832–1850
Krstna knjiga III indeks za manjkajoča leta33
Krstna knjiga dvojnik l. 1835
Krstna knjiga dvojnik l. 1839
Krstna knjiga IV 1850–1863
Krstna knjiga V 1863–1877
Krstna knjiga VI 1877–1888
Krstna knjiga VII 1888–1902
Poročna knjiga I 1784–1838
Poročna knjiga II 1837–1860
Poročna knjiga III 1860–1897

33

Manjkajoča leta: 1833, 1834, 1836, 1837, 1838, 1840.
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Število let
4
29
19
8
1
1

Število zapisov
444
3.006
833
625
87
85

14
15
12
13
39
24
38

1.107
1.540
1.249
1.646
642
478
882

Župnijska knjiga
Mrliška knjiga I 1784–1817
Mrliška knjiga II 1819–1854
Mrliška knjiga dvojnik l. 1854
Mrliška knjiga dvojnik l. 1855
Mrliška knjiga dvojnik l. 1856
Mrliška knjiga dvojnik l. 1858
Mrliška knjiga III 1859–1892
Mrliška knjiga IV 1892–1935

Število let
18
36
1
1
1
1
34
9

Število zapisov
1.498
2.832
11
68
59
66
2.803
653

Tabela 1: Stanje podatkov v cerkvenih matičnih knjigah Župnije Bizeljsko za 19. stoletje

4.1

Rojstva

Iz krstnih matičnih knjig so bili izpisani naslednji podatki: datum rojstva, datum krsta, prebivališče
krščenca (hišna št. in kraj), ime očeta, priimek očeta, ime matere, dekliški priimek matere in ob
priznanju očetovstva še ime in priimek očeta, ki je otroka priznal. Datum rojstva so župniki začeli
sistematično zapisovati junija 1826. Do tega datuma se za datum rojstva razume datum krsta, torej
tisti datum, ki je zapisan v matični knjigi do leta 1826. Pri izvedenih analizah takšna zamenjava
podatka ne povzroča večjih napak, saj so analizirani le mesec in leto rojstva.
Skupno je bilo obdelanih 9.997 zapisov za obdobje 1800–1900. Za preučevano obdobje manjkajo
podatki za leta 1833, 1834, 1836, 1837, 1838, 1840 in 10 mesecev leta 1841. Podatki o številu
rojenih za manjkajoča leta so bili pridobljeni iz ohranjenega indeksa krstne knjige za obdobje
1832–1850. Preostalih podatkov razen leta rojstva ter imena in priimka indeks ne ponuja, zato so
zgoraj omenjena leta izpuščena iz večine analiz. V originalu se niso ohranili zapisi za leti 1835 in
1839. Za ti leti so bili podatki izpisani iz dvojnikov, ki jih prav tako hrani Nadškofijski arhiv
Maribor.

Rubrika
Datum rojstva
Datum krsta
Kraj
Hišna številka
Ime krščenca
Ime očeta
Priimek očeta
Ime matere
Dekliški priimek matere

Št. zapolnjenih
rubrik
10.008
6.962
10.006
9.887
10.007
8.471
8.472
10.003
9.962

Št. nezapolnjenih
rubrik
0
3.046
2
121
1
1.537
1.536
5
46

Odstotek zapolnjenih rubrik
100,00
69,56
99,98
98,79
99,99
84,64
84,65
99,95
99,54

Tabela 2: Digitalizirani podatki rojstnih cerkvenih matičnih knjig
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4.2

Poroke

Iz matičnih knjig porok so bile izpisane naslednje vrste podatkov: datum poroke, ime in priimek
ženina, kraj ženinovega prebivališča, veroizpoved ženina, stan ženina (neporočen/vdovec), starost
ženina ob poroki, datum rojstva, imeni staršev in dekliški priimek matere ženina ter na koncu še
podatek, ali so starši še živi. Isti tip podatkov je bil izpisan tudi za nevesto. Skupno sta bila za
obdobje 1800–1897 izpisana 2.002 primera porok v Župniji Bizeljsko in 148 porok iz sosednjih
župnij: Sv. Peter pod Sv. Gorami (56), Pišece (57), Kapele (22), Polje ob Sotli (3), Brežice (2),
Brestanica (2), Dobova (1).
Rubrika
Datum poroke
Kraj ženina
Hišna št. ženina
Ime ženina
Priimek ženina
Ime ženinovega očeta
Status ženinovega očeta
Ime ženinove matere
Dekliški priimek ženinove matere
Status ženinove matere
Veroizpoved ženina
Datum rojstva ženina
Starost ženina
Stan ženina
Ime neveste
Priimek neveste
Kraj neveste
Hišna št. neveste
Ime nevestinega očeta
Status nevestinega očeta
Ime nevestine matere
Dekliški priimek nevestine matere
Status nevestne matere
Datum rojstva neveste
Veroizpoved neveste
Starost neveste
Stan neveste

Št. zapolnjenih
rubrik
2.002
1.827
1.930
2.002
2.001
1.425
1.219
1.382
1.375
1.279
2.001
325
1.998
2.000
2.002
1.997
1.275
1.265
1.399
1.166
1.380
1.373
1.260
325
2.001
1.996
2.000

Št. nezapolnjenih
rubrik
0
175
72
0
1
577
783
620
627
723
1
1.677
4
2
0
5
727
737
603
836
622
629
742
1.677
1
6
2

Odstotek zapolnjenih
rubrik
100,00
91,26
96,40
100,00
99,95
71,18
60,89
69,03
68,68
63,89
99,95
16,23
99,80
99,90
100,00
99,75
63,69
63,19
69,88
58,24
68,93
68,58
62,94
16,23
99,95
99,70
99,90

Tabela 3: Digitalizirani podatki poročnih cerkvenih matičnih knjig
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4.3

Smrti

Mrliške matične knjige so bile obdelane za obdobje 1800–1900. Izpisani so bili podatki o datumu
smrti, datumu pokopa, prebivališču umrle osebe (kraj in hišna št.), ime in priimek umrlega ter
življenjska doba oz. starost umrlega. Pri datumu smrti gre poudariti, da se je ta začel sistematično
zapisovati šele junija leta 1826. Do takrat so kot datumi smrti upoštevani datumi pogreba. Takšno
interpretacijo podatka si lahko privoščimo, saj so za analize uporabljeni le podatki o letu in mesecu
smrti; tako ne prihaja do večjih napak. Podatek o vzroku smrti pri digitalizaciji zapisov zaradi
svoje nezanesljivosti ni bil upoštevan.34
Rubrika
datum smrti
datum pogreba
kraj
hišna številka
ime
priimek
življenjska doba

Št. zapolnjenih rubrik
7.982
5.963
7.954
7.824
7.981
7.957
7.978

Št. nezapolnjenih rubrik
7
2.026
35
165
8
32
11

Odstotek zapolnjenih rubrik
99,91
74,64
99,56
97,93
99,90
99,60
99,86

Tabela 4: Digitalizirano podatki mrliških cerkvenih matičnih knjig

5

Zgodovina Bizeljskega

Bizeljsko je toponim, ki se uporablja za označevanje kraja35 in pokrajine na vzhodu Slovenije. Na
severu je Bizeljsko zamejeno s slemeni hribovja Orlice, ki se postopoma spuščajo v gričevnat svet
Bizeljskih goric. Griči na vzhodu prehajajo v dolino potoka Dramlja, ki predstavlja zahodno mejo
pokrajine. Na vzhodu se postopoma spustijo do obsoteljske nižine, po kateri vijuga reka Sotla. Ta
predstavlja vzhodno mejo pokrajine pa tudi državno mejo med Republiko Hrvaško in Republiko
Slovenijo. Na jugu Bizeljsko zamejuje struga potoka Dramlja, ki v Stari vasi zavije proti vzhodu
in se nato izliva v reko Sotlo. Znotraj teh meja leži 12 naselij, ki sestavljajo današnjo krajevno
skupnost in so hkrati tudi sestavni del Župnije Bizeljsko.
Današnje meje se niso bistveno spremenile od tistih v preteklosti, tako da zgornji opis lahko brez
večjih zadržkov uporabimo tudi za opis poteka meja Bizeljskega v 19. stoletju. Omembe vredna
je le opazka, da je reka Sotla v tistem času predstavljala mejo med nekdanjo deželo Štajersko in
Hrvaško.

34
35

Verginella, M. Družina …, str. 26.
Kraja se je ime prijelo šele v drugi polovici 20. stoletja, ko sta se združili obe Sušici.
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Območje Bizeljskega naj bi bilo poseljeno že v kameni dobi, prvi pisni viri, ki neposredno govorijo
o Bizeljskem, pa so nastali v 13. stoletju. Pred tem je območje posredno omenjeno v virih, nastalih
v 11. stoletju. Območje Bizeljskega je posredno omenjeno v cesarski podelitvi posesti med Savo,
Savinjo in Sotlo krajišniku Viljemu, možu bolj znane grofice Heme Krške. Sodeč po urbarju iz 15.
stoletja, je obseg bizeljskega gospostva primerljiv današnjemu obsegu, vsaj kar se tiče naselij, saj
poleg dveh danes hrvaških vasi obsega ista naselja, ki sestavljajo današnje Bizeljsko.36 Gospostvo
Bizeljsko je bilo od leta 1043, ko ga je Hema Krška darovala samostanu Krka na Koroškem, pa
vse do 17. stoletja, ko gospostvo kupi Hans Tattenbach, v lasti krške škofije.37 Kot lastniki
bizeljskega gospostva so omenjene še rodbine Baumgarten (1749–1764), Wildenstein (1764–
1803) in Dietrichstein (1803–1818), od leta 1818 do leta 1858, ko posestvo kupi knez Hugo
Windischgrätz, pa je lastnik posestva Franc Hirschofer.38
Kot samostojna župnija se Bizeljsko vzpostavi po reformah Jožefa II., ki je v želji po zagotovitvi
dostopnosti nedeljskega bogoslužja in duhovne oskrbe preuredil meje župnij. Tako je leta 1787
nastala tudi Župnija Bizeljsko, ki je pred tem od leta 1564 že bila vikariat župnije Sv. Petra pod
Svetimi Gorami, prvotno pa je spadala pod pražupnijo Pilštanj. Z jožefinskimi reformami cerkvene
upravne ureditve je prišla tudi sprememba pripadnosti škofiji. Bizeljsko je po novem odgovarjalo
Lavantinski škofiji.39 V predjožefinski dobi je Bizeljski vikariat sestavljalo sedem davčnih občin,
ki so pozneje služile tudi kot podlaga za katastrske občine pri sestavi franciscejskega katastra.40
Na podlagi župnijskih matičnih knjig lahko sklepamo, da je v začetku 19. stoletja župnija obsegala
naselja Orešje, Bizeljska vas, Bukovje, Drenovec, Zgornja in Spodnja Sušica, Bračna vas, Nova
vas, Brezovica, Gregovce, Stara vas, Vitna vas in Dramlja.41 Tak obseg je župnija obdržala vse do
danes.
Ozemlje Župnije Bizeljsko je v 19. stoletju v upravnem smislu spadalo pod deželo Štajersko.
Predstavljal je njen jugovzhodni del, ki je mejil na kraljevino Hrvaško. Do leta 1849, ko se je
36

Koropec, Jože. Krškobizeljsko gospodstvo. Časopis za zgodovino in narodopisje, 42/1 (1971), str. 29.
Ibid., str. 34.
38
Kuret, Niko. Slovensko Štajersko pred marčno revolucijo 1848. Topografski podatki po odgovorih na vprašalnice
nadvojvode Janeza (1818) in Georga Götha (1842). 1. del, 1. snopič, Ljubljana: SAZU, 1985, str. 71; Schmutz, Carl.
Historisch Topographisches Lexikon von Steyermark.4. knjiga Si-Z., samozaložba: der Verfasser, 1822–1823, str.
380; Zadravec, Dejan. Plemiška družina Tattenbach in njihove posesti na Štajerskem. Podravina VII/14 (2008), str.
52–74.
39
Kemperl, Metoda, Šekoranja, Nataša; Leskovar, Vlado. Mejniki Bizeljskega. Bizeljsko: Župnija, 2007, str. 27.
40
Valenčič, Vlado. Štetje prebivalstva leta 1754 v predjožefinski ljubljanski škofiji in njegovi rezultati. Zgodovinski
časopis 21/1 (1962), str. 42. Te davčne občine so: Brezovica, Bukovje, Drenovec, Orešje, Stara vas, Sušica in Vitna
vas.
41
KMK, PMK in SMK.
37
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uveljavila nova upravna delitev ozemlja dežel, je Bizeljsko spadalo pod Celjsko kresijo.42 Znotraj
te kresije so bizeljska naselja skupaj še z nekaterimi okoliškimi kraji43 tvorila okraj Bizeljsko.
Sodstvo je znotraj okraja izvajala gospoščina s sedežem na bizeljskem gradu. Sodišče je bilo
pristojno tudi za nekatere skupnosti zunaj bizeljskega okraja. V sklop tega sodišča so spadali tudi
trije zapori.44
Marčna revolucija leta 1848 je s seboj prinesla spremembo tudi na upravnem področju. Leta 1850
je bila na podlagi provizoričnega zakona o lokalni samoupravi iz leta 1849 ustanovljena Občina
Bizeljsko. Če v srednjeveških urbarjih še lahko naštejemo 15 vasi na območju gospostva Bizelj,
jih je sredi 19. stoletja v Občini Bizeljsko le še zgoraj omenjenih 13. Manjkajoče vasi so z
regulacijo reke Sotle v drugi polovici 17. stoletja prešle na hrvaško stran.45 V novonastalo občino
so bila vključena vsa naselja bizeljske župnije, tako da je bizeljska občina postala ena največjih na
južnem Štajerskem.46 Predstavljala je 15 % celotne površine brežiškega sodnega okraja in ob
koncu stoletja je v njej živelo 18 % vsega prebivalstva v okraju.47 Meje občine in njeno ozemlje
se skozi preostanek 19. stoletja niso več spreminjale.

5.1

Oris demografskih procesov v 19. stoletju

Prvi zanesljiv vpogled v številčno stanje prebivalstva v bizeljski župniji imamo šele za leto 1869,
ko Habsburška monarhija opravi svoje drugo moderno štetje prebivalstva. Pred tem je enega
opravila že leta 1857, a so rezultati tega popisa predstavljeni samo na deželni ravni oziroma na
ravni kresij.48 Za obdobje pred letom 1869 obstajajo podatki raznih štetij, ki so bila narejena za

42

Grafenauer, Božo. Lokalna samouprava na Slovenskem, teritorialno-organizacijske strukture, Maribor: Pravna
fakulteta, 2000, str. 87; Holcman, Borut. Uradi na srednji stopnji, Lex localis V/4 (2007), str. 68; Golec, Boris.
Terezijanske reforme – gibalo sprememb občutka pripadnosti in povezanosti ter identitet v slovenskem prostoru. V:
Marija Terezija med razsvetljenskimi reformami in zgodovinskim spominom. Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski
inštitut Milka Kosa: Založba ZRC, 2018, str. 208.
43
To so: Črešnovec, Dednja vas, Dekmanca, Hrastje, Križan Vrh, Kunšperk, Sv. Peter, Pišece, Ples ob Sotli, Podgorje,
Polje, Srebernik, Trebče in Zagaj. Kuret, Niko. Slovensko Štajersko …, str. 70–71.
44
Ibid., str. 78.
45
Koropec, Jože. Krškobizeljsko gospodstvo, str. 31.
46
V povprečju so se na Kranjskem in Štajerskem v občino združili po dve katastrski občini. Bizeljska občina je po
letu 1850 obsegala sedem občin. Grafenauer, Bogo, Lokalna …, str. 101–107; Janisch, Josef Andreas. Topographischstatistisches Lexikon von Steiermark. Leykam-Josefstahl, 1878–1885, str. 1362.
47
Leksikon občin kraljestev in dežel, zastopanih v državnem zboru Leksikon občin za Štajersko. Izdelan po rezultatih
popisa ljudstva dne 31. grudna 1900. Dunaj: c. kr. centralna statistična komisija, 1904.
48
Zwitter, Fran. Prebivalstvo na Slovenskem od XVIII. stoletja do današnjih dni. Ljubljana: Znanstveno društvo, 1936,
str. 56; Pletikosić, Ivica. Pregled arhivskega gradiva in objav o popisu leta 1857 za Istro. V: Prvi moderni popis
prebivalstva v Istri. Koper: Histria Editiones, 2012, str. 164.
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potrebe davčnih odmer in konskripcije.49 Tako so znani podatki o številu prebivalstva v bizeljski
župniji za leto 1754, ko je bilo na slovenskih tleh izvedeno prvo štetje prebivalstva. Popis
prebivalstva je takrat opravil bizeljski vikar, ki je tega leta naštel 2.034 ljudi. To štetje je bilo
opravljeno po načelu stalno naseljenega prebivalstva in je bilo opravljeno brez določitve kritičnega
momenta. Hkrati je bilo dokazano, da so imeli popisovalci pri izvajanju popisa sorazmerno proste
roke, kar se je odražalo v večjih in manjših pomanjkljivostih. O tem govori opomba župnika iz
župnije Sv. Peter pod Svetimi Gorami, v katero je takrat spadalo tudi Bizeljsko. Župnik je takrat
zapisal: »Če ni kdo pri tem popisu izpadel, pravzaprav ne morem vedeti. Sicer sem se zelo potrudil
in pozval s sedemkratnim oznanilom vse župljane k popisovanju. Ker se velik del vernikov
udeležuje božje službe v oddaljenem samostanu Olimje ali pa v neki hrvatski župniji, ne morem
vedeti, če jih ni nekaj pri tem popisu izostalo. Iz tega razloga tudi nisem mogel prej dovršiti
zaukazanega popisa.«50 Prav tako je bizeljski duhovnik takrat opozoril na to, da ni popisal 58 oseb
iz naselja na drugi strani Sotle, ker jih je že popisal drug župnik.51 Naslednje podatke o številu
prebivalstva za območje župnije nam podaja šele Carl Schmutz v svojem leksikonu Štajerske iz
20. let 19. stoletja.52 Po njegovih izračunih naj bi na območju župnije, ki jo sestavljajo že prej
omenjena naselja, živele 2.203 osebe, pri čemer Schmutz ni navedel podatka za naselji Bukovje in
Drenovec. Če primerjamo Schmutzove podatke s podatki iz leta 1754, vidimo, da se je prebivalstvo
Bizeljskega v nekaj manj kot 70 letih povečalo za 8 %.53 Tolikšno povečanje je nekoliko
vprašljivo, saj je bil porast števila prebivalstva v družbi pred demografskim prehodom zelo
počasen, kar se je odražalo v sorazmerno konstantnem številu prebivalstva. Podatki za današnje
slovensko ozemlje kažejo, da sta se stopnji rodnosti in smrtnosti gibali okoli 35 ‰, hkrati pa
migracije bistveno niso vplivale na gibanje števila prebivalstva.54 Razlog za nekoliko previsok
49

Zwitter, F. Prebivalstvo …, str. 19.
Valenčič, Vlado. Štetje prebivalstva leta 1754 v predjožefinski ljubljanski škofiji in njegovi rezultati. Zgodovinski
časopis, 16 (1962), str. 34; o zanesljivosti štetja leta 1754 glejte še Zwitter, F. Prebivalstvo …, str. 23–25.
51
Valenčič, V. Štetje …, str. 35. Pojavlja se vprašanje, katero naselje je to, saj je, kot je znano, reka Sotla predstavlja
mejo med avstrijskimi in ogrskimi deželami ter med drugim tudi vzhodno mejo župnije.
52
Carl Schmutz podatke o številu prebivalstva v večni povzema kot rezultate štetja po nabornih okrajih iz leta 1812,
ki jim je dodal še manjše popravke. Več o izvoru Schmutzovih podatkov glejte: Curk, Jože. Poročilo. Časopis za
zgodovino in narodopisje, 49/1 (1978), str. 184.
53
Delež je dejansko še nekoliko višji, saj pri izračunu niso upoštevani podatki za vasi Drenovec in Bukovje, ki jih
Schmutz ne navaja.
54
Grafenauer, Bogo. Populacija in agrarno prebivalstvo od srede 18. stol. do 2 svetovne vojne. V: Gospodarska in
družbena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih panog, I. zvezek, str. 99. Hkrati Vlado Valenčič na primeru
kamniškega okraja dokaže izjemno nizek letni naravni prirastek, ki je za obdobje od 1780 do 1817 znašal le 0,4 %
oziroma le 4 osebe na 1.000 prebivalcev. Valenčič, Vlado. Prebivalstvo kamniškega področja skozi tri stoletja. V:
Kamniški zbornik Kamnik: Občina Kamnik, 1958, str. 56.
50
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delež rasti lahko pripišemo napakam popisa iz leta 1754, ki je po prepričanju zgodovinske stroke
nekoliko podcenil skupno število prebivalstva, čeprav tudi poznejše popise pestijo podobne
napake.55 Če pogledamo trend gibanja števila prebivalstva na ravni dežele Štajerske, je mogoče
opaziti celo upad števila prebivalstva v prvih desetletjih 19. stoletja, ki je posledica epidemij in
hude lakote leta 1817.56 To nam potrjujejo tudi podatki za okraj Bizeljsko57, pri katerem je porast
števila prebivalstva med letoma 1812 in 1826 znašal le 8 %.58 Trend rasti, ki se začne z nastopom
procesa demografskega prehoda, v okraju zaostaja za trendom Celjske kresije, ki je v
tridesetletnem obdobju zaznavala skokovit porast števila prebivalstva. V obdobju 1816–1846 se je
prebivalstvo kresije namreč povečalo za 36,1 %.59 Na drugi strani pa se je prebivalstvo okrožja
Bizeljsko med letoma 1812 in 1846 povečalo le za 23 %.60 Takšno stopnjo rasti števila prebivalstva
potrjujejo tudi podatki iz Göthove zbirke iz leta 1843.61 Migracije v času prve faze demografskega
prehoda, ki naj bi po študiji Boga Grafenauerja potekala med letoma 1818 in 1846, ni igrala
pomembne vloge. Migracijski saldo na Štajerskem se je v tem obdobju gibal okoli 0.62
Migracije postanejo pomemben dejavnik gibanja števila prebivalstva šele v drugi polovici 19.
stoletja. Takrat naj bi na ravni dežele migracije povzročile, da se je število povečalo le za

27,6

%, kar je v primerjavi z obdobjem 1818–1846 za 8,4 % manj. V povprečju je slovenski del
Štajerske v zadnjih treh desetletjih na račun migracij izgubil v povprečju 47 % svojega naravnega
prirastka. Z letom 1869 imamo tudi zanesljive podatke o številu prebivalstva na Bizeljskem.
Rezultati popisa iz omenjenega leta so pokazali, da v župniji živi 3.147 ljudi.63 Vpliv odseljevanja
na gibanje števila prebivalcev Bizeljskega je viden že ob primerjavi rezultatov popisa za leti 1880
in 1890. V desetletju po letu 1869 se je namreč število ljudi povečalo za 5 %, v naslednjem
desetletju pa je število stagniralo oziroma se je povečalo le za pet oseb. Šele v devetdesetih letih
19. stoletja pride spet do 10-odstotnega porasta števila prebivalstva v primerjavi z letom 1969.

55

Glejte opombo 50.
Grafenauer, Bogo. Populacija …«, str. 101; Šircelj, Milivoja. Rodnost v Sloveniji od 18. do 21. stoletja. Ljubljana:
Statistični urad Republike Slovenije, 2006, str. 95.
57
Okraj je presegal meje Župnije Bizeljsko in je vključeval še okoliške župnije.
58
Straka, Manfred. Verwaltungsgrenzen und Bevölkerungsentwicklung in der Steiermark 1770–1850. Gradec:
Historische Landeskommission für Steiermark, 1978, str. 329.
59
Grafenauer, Bogo. Populacija …, str. 103.
60
Stanka, M. Verwaltungsgrenzen …, str. 329.
61
Kuret, Niko. Slovensko Štajersko …, str. 71.
62
Grafenauer, Bogo. Populacija …, str. 102–103.
63
Orts-Repertorium des Herzogthumes Steiermark Auf Grundlage der Volkszählung vom 31. December 1869
Bearbeitet von der K. K. statistichen Central-Commission, Dunaj, 1872, str. 120.
56

20

Kraj/Leto
Bizeljska vas
Bračna vas
Brezovica
Bukovje
Dramlja
Drenovec
Gregovce
Nova vas
Orešje
Sp. Sušica
Stara vas
Vitna vas
Zg. Sušica
Župnija

1822/1823
200
106
275
/
128
/
135
82
300
106
349
132
390
2.203

1843
/
/
341
214
108
235
165
103
335
128
471
159
452
2.711

1869
166
103
328
223
190
260
159
89
367
177
461
177
447
3.147

1880
172
108
329
221
181
259
187
94
425
176
456
163
542
3.313

1890
149
106
336
220
168
278
176
94
417
173
471
171
559
3.318

1900
166
117
340
242
214
373
195
94
393
229
471
213
581
3.628

Tabela 5: Gibanje št. prebivalstva Bizeljskega v 19. stoletju64
Poleg gibanja števila prebivalstva si je vredno ogledati še podatke o poklicni sestavi prebivalstva.
Prva uradna statistika o poklicni sestavi je vezana na popis iz leta 1869. Ti podatki razkrivajo, da
je še v drugi polovici 19. stoletja delež prebivalstva, ki se preživlja s kmetijstvom, visok. V
brežiškem okraju se je leta 1869 s kmetijstvom preživljalo 93,3 % delovno aktivnih ljudi. Tak
delež lahko kljub pomanjkanju uradne statistike pripišemo celotni populaciji in brez večjih
zadržkov celo trdimo, da je takšno razmerje veljalo tudi v prvi polovici stoletja. Razlog za to je
dejstvo, da okraj in znotraj njega tudi Župnija Bizeljsko v 19. stoletju nista bila središči procesa
industrializacije na Slovenskem. To potrjuje še zmeraj izjemno visok delež okrajnega prebivalstva,
aktivnega v kmetijstvu, skozi celotno drugo polovico stoletja, ki nikoli ne pade pod 85 %.65

5.2

Gospodarski oris stoletja

Skozi celotno 19. stoletje je imelo Bizeljsko izrazit agrarni značaj. Prebivalstvo se je v večini
ukvarjalo s kmetijstvom, nekaj malega je bilo obrti. Usmeritev in trend kmetijske proizvodnje v
19. stoletju sta predstavljena v naslednji tabeli. To je treba jemati z zadržkom, saj so podatki zaradi
drugačnega pojmovanja posameznih kategorij med obema letoma slabše primerljivi, a kljub temu
64
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je mogoče razbrati nekatere grobe poteze kmečkega gospodarstva v župniji. Opazimo lahko, da v
prvih dveh kategorijah ni prišlo do konkretnejših sprememb, torej so ostale površine, namenjene
poljedelstvu in spravilu krme, primerljive skozi celotno stoletje. Občutno se je zmanjšal delež
vinogradov, najverjetneje zaradi pojava trtne uši leta 1880. Razlike v kategorijah pašniki in gozd
so nastale predvsem zaradi različnega pojmovanja v posameznem obdobju. Predvidevamo lahko,
da je Schmutz v rubriki pašniki pogosto združeval še kategorijo gozd, kar povzroči tako visok
delež pašnikov za leto 1822. Če združimo obe omenjeni kategoriji, lahko opazimo, da se je skupna
kategorija pašnikov in gozdov skozi stoletje zmanjšala le za 2,5 %.
Raba tal

Njive

Travniki

Vrtovi

Vinogradi

Pašniki

Gozd

Drugo

1822

30,89 %

17,24 %

0,37 %

7,73 %

31,23 %

12,54 %

0,00 %

1900

33,41 %

17,15 %

0,91 %

3,46 %

13,89 %

27,64 %

4,01 %

Tabela 6: Spremembe rabe tal v 19. stoletju
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Poljedelstvo je bila tista panoga, ki je omogočala preživetje večine prebivalstva v župniji. V
uporabi je bil triletni kolobar pšenice, rži in ajde. Po podatkih Göthove ankete iz let 1841 in 1843
so Bizeljani gojili vse vrste žit. A kot je ocenil takratni okrajni komisar, je bilo prebivalstvo zaradi
neugodnega razmerja med orno zemljo in številom prebivalstva ob slabih letinah podvrženo
zadolževanju in siromašenju.67 Po ocenah okrajnega komisarja je bilo prebivalstvo sredi 19.
stoletja zadržano do novosti, ki jih je drugje uveljavlja Kmetijska družba.68
Živinoreja je bila skozi celotno 19. stoletje sekundarnega pomena za bizeljsko kmetijstvo. Na
podlagi uradne statistike in podatkov, ki jih ponuja Schmuzov Historisch Topographisches
Lexikon von Steyermark, je mogoče opaziti očiten porast števila goveda, saj iz 277 glav, kolikor
jih je naštel Schmuz leta 1822, število zraste na približno 1.200 glav goveda na koncu stoletja.69
A kljub temu je bila še sredi stoletja živinoreja namenjena predvsem samooskrbi in potrebi
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obdelave zemlje. Razlog za to je treba iskati v spremenljivi naravi cene živine. Prevladovali sta
predvsem živinoreja in prašičereja, preostale oblike živinoreje so bile zanemarljive.70
Ekonomsko zanimivejša panoga od živinoreje je bilo vinogradništvo. Zaradi lege v subpanonskem
pasu in ugodnih talnih razmer ima Bizeljsko dobre pogoje za vzgojo vinske trte. Kmetje so vino
najpogosteje prodajali na Kranjsko.71 Pomen panoge je mogoče opaziti v porastu vinogradniških
površin sredi 19. stoletja, ko naj bi se te po nekaterih ocenah povečale za 15 %, in to kljub pojavu
novih bolezni, kot sta peronospora (1878) in oidij (1845).72 Občuten napredek vinogradniške
panoge je – ironično – prinesel pojav trtne uši leta 1880. Ta nadloga je uničila vse vinorodne
površine v župniji in prisilila ljudi, da so uvedli gojenje cepljenih trt. Ker je bilo Bizeljsko prvo
žarišče trtne uši na južnem Štajerskem, je država leta 1884 na Bizeljskem ustanovila poskusno
trsnico za gojenje ameriških podlag, s katerimi so nato obnovili tukajšnje vinograde. Obnova je
potekala pod strokovnim vodstvom mariborske kmetijske šole in pod nadzorom deželnega
vinarskega nadzornika, kar je omogočilo strokovno obnovo vinogradov in vpeljalo novitete, kot
so: rigolanje, cepljenje in gnojenje v večino vinogradov na Bizeljskem.73 Pred pojavom trtne uši
so poskusi izboljšav na tem področju dosegali pičel uspeh, o čemer govori tudi poročilo okrajnega
komisarja iz leta 1848. Le bizeljsko gospostvo je takrat uspešno vpeljevalo nove metode
kletarjenja in žlahtilo vinograde.74
O drugih gospodarskih panogah na Bizeljskem lahko govorimo le v samooskrbnem oziroma
lokalno usmerjenem obrtnem udejstvovanju. To so bili razni krojači, kovači, mlinarji, gostilničarji
in drugi, ki so po večini oskrbovali lokalno prebivalstvo z najnujnejšim. Tudi kamnolomi in
peskokopi so bili namenjeni predvsem lokalnim potrebam. Večjih obrtnih in tovarniških obratov
skozi 19. stoletje v župniji ni bilo.75
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6

Rojstva

V obdobju med letoma 1800 in 1900 je bilo v bizeljski župniji krščenih 10.623 otrok. Od tega se
je v župnijskih matičnih knjigah ohranilo 9.998 zapisov76 o njihovih krstih. 625 otrok je ostalo
zapisanih samo v indeksu matične knjige, saj so se strani, na katerih so bili zapisani, izgubile.
Povprečno je bilo krščenih 10577 otrok letno.
Število rojstev je skozi stoletje nihalo. Če pogledamo graf gibanja absolutnega števila krščenih v
bizeljski župniji, opazimo nekatere očitne padce števila rojstev. Prvi večji padec je leta 1803, ko
število rojstev pade s 140 leta 1802 na 90 leta 1803. Podobno amplitudo padca števila rojstev je
zaznati še za leti 1806 in 1810. Nihanja v teh letih bi lahko pripisali napoleonskim vojnam, ki so s
povečano odsotnostjo moškega prebivalstva in zaradi splošnega pomanjkanja, ki je posledica
vojnega dogajanja v relativni bližini župnije, občutno zmanjšalo število rojstev v opazovanih
letih.78

Grafikon 1: Gibanje absolutnega števila rojstev v obdobju 1800–1900

Kljub upadu rojstev v prej omenjenih letih se pri opazovanju desetletnih povprečij za župnijo
vpliva vojn ne da razbrati. Letno povprečje v prvem desetletju (1800–1809) je namreč eno izmed
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najvišjih v opazovani stoletni dobi. Župnija spet doseže primerljiva povprečja šele med letoma
1880 in 1889. Tako lahko nihanja števila rojstev pripišemo tudi drugim dejavnikom oziroma so ta
lahko povsem naključna, saj pri upadu števila rojstev ni šlo za večletni pojav, ampak za enoletno
epizodo, ki ji naslednje leto spet sledi močen porast rojstev. Najverjetneje pa gre visoko povprečno
število krstov v tem času pripisati predvsem dejstvu, da se vojaško dogajanje bizeljske župnije ni
bistveno dotaknilo.

Grafikon 2: Gibanje desetletnega povprečja števila rojstev v obdobju 1800–1899
Opaznejši upad rojstev nastopi v obdobju med letoma 1810 in 1819. Upad povprečnega števila
rojstev gre pripisati predvsem slabim razmeram v letih 1816 in 1817. Prav v teh letih je bila v
habsburških deželah prisotna lakota, ki je bila posledica treh zaporednih slabih letin.79 Vzrok za
slabe letine je bil izbruh vulkana Tambore leta 1815, ki je naslednje leto poleti povzročil več valov
zimskega vremena, ki so uničili večino pridelka.80 Lakota je bila leta 1817 že tako huda, da je
absolutno število rojstev doseglo najnižjo vrednost v celotnem preučevanem obdobju.81 Sočasno
je na znižanje števila rojstev vplivala tudi vse opaznejša gospodarska kriza, ki je zajela monarhijo
po koncu napoleonskih vojn. Vpliv krize je mogoče zaznati tudi v prihodnjih letih. V 20. letih 19.
stoletja število rojstev bistveno ne presega številke, ki jo je doseglo v desetletju prej. Tudi procesi
79
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modernizacije in gospodarska konjunktura, ki se v monarhiji začnejo okoli leta 1825, ne izboljšajo
slike rojstev.82 Potem je mogoče sklepati, da napredki, ki jih je ponujala industrializacija, niso
bistveno vplivali na življenjske razmere na območju župnije.83 Ravno nasprotno, če opazujemo
graf gibanja, povprečnega števila rojstev letno v posameznih desetletjih, je mogoče opaziti
negativen trend števila rojstev, ki doseže svoj vrhunec v 50. letih 19. stoletja. Podoben vzorec
gibanja števila rojstev opazimo tudi drugod na Slovenskem. Zelo primerljiv trend z Bizeljskim
imajo preostala podeželska naselja na Štajerskem in Kranjskem, v katerih do 50. let število rojstev
bistveno ne narašča oziroma je porast zelo majhen. Stagnacijo oziroma rahel upad števila rojstev
na Bizeljskem lahko pojasnimo z odsotnostjo procesov modernizacije, ki jih doživljajo večja
urbana središča v monarhiji. V slovenskem prostoru je mogoče opaziti vpliv modernizacije in
znotraj tega industrializacije, predvsem v krajih ob južni železnici. Tako na primer Celje v 40. letih
19. stoletja doživlja močen porast števila rojstev na račun gradnje južne železnice, podoben proces
pa se zgodi tudi v Laškem, kjer se število rojstev poveča zaradi dotoka večjega števila delavcev.84
Oddaljenost Bizeljskega od žarišč industrializacije lahko torej pojasni rahel upad števila rojstev,
saj je priložnost za boljši zaslužek vabila ljudi v rodni dobi k odseljevanju. Dejavnik odseljevanja
je mogoče občutneje zaznati šele v drugi polovici stoletja.
Razloge za manjše število rojstev v prvi polovici stoletja moramo pripisati tudi manjšemu številu
porok v obdobju 1810–1850. Obdobja z manjšim številom porok so v tradicionalnih družbah
pomenila zmanjšanje spolne aktivnosti družbe in posledično manj rojstev. Tradicionalna kmečka
družba je dopuščala spolno aktivnost posameznika znotraj zakonske zveze, kar ob zmanjšanju
števila porok na ravni župnije pripelje do zmanjšanja števila rojstev.85 Zunajzakonska rojstva na
drugi strani pa kljub nekoliko tolerantnejšemu odnosu niso bistveno izboljšala številčnega stanja
rojstev. V obdobju znižanja števila porok namreč ni bilo občutnega porasta števila nezakonskih
otrok, ki bi lahko nadomestil izgubo zaradi zmanjšanja števila zakonskih skupnosti.
Zmanjševanje števila rojstev lahko pojasnimo tudi z zmanjšanjem števila umrlih otrok. V obdobju
upada oziroma stagnacije števila rojstev na drugi strani opažamo tudi zmanjšanje števila smrti v
starostni skupini od 0 do 15 let. V prvem desetletju je v povprečju letno umrlo 50 otrok, v letih
82
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1810–1850 pa se je povprečno število smrti zmanjšalo na 34 otrok letno. Potem lahko sklepamo,
da se je število rojstev zmanjšalo zaradi preživetja večjega števila otrok. Na podlagi takšne razlage
lahko trdimo, da je bizeljska župnija do neke stopnje sledila splošnemu razvoju na Slovenskem.
Med letoma 1818 in 1846 naj bi se po izračunih Dolfa Vogelnika prebivalstvo na ozemlju današnje
Slovenije povečalo za okoli 28,5 %.86 Podatki za bizeljsko župnijo kažejo na nekoliko manjši trend
naraščanja števila prebivalstva, saj se poleg padanja smrtnosti otrok, ki je posledica odsotnosti
večjih epidemij, vojn in lakot v teh letih, hkrati zmanjšuje tudi število rojstev.

Grafikon 3: Desetletno povprečje števila smrti otrok v obdobju 1800–189987

Število rojstev začne spet naraščati šele v 60. letih, kar gre pripisati stabilizaciji razmer po
zemljiški odvezi leta 1848. Trend naraščanja se nato nadaljuje skozi preostanek stoletja, kar
pripelje do tega, da v 80. letih župnija doseže povprečno število rojstev primerljivo tistemu iz
začetka stoletja ter v naslednjem stoletju to število tudi rahlo preseže. O visoki rodnosti govori tudi
podatek, da se je povprečna rodnost na 1.000 prebivalcev v drugi polovici stoletja gibala okoli
36 ‰.88 Porast števila rojstev lahko pripišemo vsesplošnemu napredku, ki ga je doživljala
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monarhija v drugi polovici stoletja; za agrarna območja, kot je Bizeljsko, je bila še posebej
pomembna modernizacija kmetijske proizvodnje.89
Zanimivo je, da na gibanje števila rojstev niso vplivala krizna obdobja, kot je na primer zlom
dunajske borze leta 1873 ali pa – bolj lokalno gledano – pojav trtne uši, ki je dodobra zamajal
ekonomsko osnovo veliko družinam. Delno si to lahko pojasnimo z dejstvom, da kmetje kljub
poskusom države večinoma niso pridelovali za trg.90 Zato vpliva gospodarske krize niso čutili. Kar
se pojava trtne uši tiče, lahko poiščemo razlago predvsem v tem, da trtna uš ni pokončala vseh
vinogradov naenkrat, ampak se je širila postopoma. To je omogočilo ljudem, da so se lahko v tem
času pripravili na obnovo vinograda oziroma so dobiček iz vinogradništva nadomestili z viri iz
drugih dejavnosti. Na tem mestu ne smemo pozabiti, da je država tem ljudem pomagala z odpisom
davkov in materialno pomočjo pri obnovi vinogradov.91 Vpliv trtne uši na demografsko dogajanje
v župniji je pogojen tudi z lastniško sestavo bizeljskih vinogradov.

6.1

Sezona rojstev in spočetij

Dolge vrste podatkov o datumu rojstva nam poleg vpogleda v letno gibanje števila rojstev
omogočajo tudi vpogled v letni cikel rojstev. Letni cikel rojstev oziroma sezona rojstev nam sprva
poda le informacijo o tem, v katerem mesecu je največ faranov praznovalo rojstni dan. A z
vizualizacijo teh podatkov dobimo vpogled v mesečno razporeditev rojstev, iz katere je mogoče
izpeljati nekatere dejavnike, ki so vplivali na razporeditev rojstev tekom leta, in tako posledično
razkriti nekatere vidike vsakdanjika, ki so ga živeli prebivalci Župnije Bizeljsko.
Sezona porodov oziroma rojstev je zanimiv demografski pojav, saj se tu prepletajo naravni in
kulturni dejavniki. Osnovno obliko letne krivulje rojstev pogojujejo okolijski dejavniki, ki bolj kot
na rojstva vplivajo na sezono spočetij. Tako na sezono spočetij vplivajo letni časi, ki pogojujejo
količino razpoložljive hrane. Rast zarodka je za žensko telo energetsko zahteven proces, zato
demografi pogosto pripisujejo presežek spočetij v mesecih po žetvi, ko je na voljo največ hrane.92
To se odraža v vrhuncu rojstev v spomladanskih mesecih, kar se kaže tudi pri sezoni rojstev v
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bizeljski župniji, v kateri se sekundarni vrhunec rojstev pojavi v marcu in aprilu. Prav tako je
mogoče zaznati vpliv vremenskih ekstremov. Nizke zimske temperature so zmanjševale število
spočetij, kar je opazno v manjšem številu rojstev v poletnih mesecih.93 Zanimivo je, da vpliva
visokih temperatur poleti ni mogoče zaznati, saj je videti, da te niso motile spolne aktivnosti
župljanov Bizeljskega. A razlik med posameznimi meseci ne moremo preprosto pojasniti samo z
okolijskimi vplivi. Vpliv kulturnih dejavnikov je prav tako opazen. Če podrobneje opazujemo
potek grafa spočetij po posameznem mesecu, lahko opazimo nižke v mesecih februar, marec in
november. Manjše število spočetij v teh mesecih je mogoče pripisati spoštovanju verskih
predpisov, ki so v predprazničnem času, torej med postom, poleg zmernosti pri hrani predpisovali
tudi zmernost pri drugih telesnih užitkih.94 A zmernost je bila dosežena le do določene stopnje, saj
– kot je že iz samega grafa mogoče razbrati – spolno občevanje med postnim časom ni prenehalo,
le nekoliko manj ga je bilo. To dokazuje tudi 16 % otrok, ki so bili spočeti v marcu in decembru,
ki predstavljata poglavitna postna meseca. Vpliv kmečkega koledarja na sezono rojevanja je
nekoliko vprašljiv. Sezona intenzivnega dela sicer zanimivo sovpada z najnižjimi stopnjami
rojstev v letu, kar bi nas lahko napeljalo k razmisleku o načrtnem izogibanju rojevanja v poletnih
in zgodnjejesenskih mesecih. A že Jože Hudales podvomi o načrtnem izogibanju porodom v
poletnih mesecih.95 Prav tako v to tezo ne verjame Andrej Pančur, ki zapiše: »Težko pa govorimo
o kakšnem zelo razširjenem načrtovanju družine, pri katerem ne bi le načrtovali števila zaželenih
otrok oziroma starosti poročencev ob poroki in razmakov med posameznimi porodi, temveč tudi
za rojstvo otroka najbolj zaželenega meseca.«96 Argument, ki prav tako spodbija trditev o
kakršnem koli načrtovanju poroda, podaja tudi ena izmed informatork Irene Rožman: »Ja, kaj češ!
Ja, kaj, sem mirkala, kaj sem pa tla?! On je biu mojster ne, je bi po ceu kedn akul, pondelk je šou,
sobota je pršu, no, in evo ti, in takrat sem mela z njim, pa če bi vrag biu! Sila kola lom … Sem mu
lepo rekla: 'Dej, mirki, da ne bom spet puna!' Pa mi je odgovoru: 'Viska so nebesa, širok je svet,
dost je še placa za kakšno barabo na tem svet'.«97 Ta zgodba, ki izvira z novomeškega območja,
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govori ne samo o odsotnosti načrtovanja sezone poroda, ampak dokazuje, da vsaj z moške strani
ni bilo velike skrbi o načrtovanju spočetja, kaj šele sezone poroda.
Razloge za zmanjšanje števila rojstev je treba iskati v sezoni spočetja, saj je vpliv človeka in
kulture na sezono rojevanja mogoč le na tem mestu. Nižja stopnja spočetij v jesenskih mesecih je
lahko posledica večje koncentracije kmečkih del, povezanih s spravilom pridelka v kombinaciji z
vse krajšimi dnevi, kar posledično vpliva na nekoliko manjši libido pri ljudeh in posledično manj
spočetij v mesecih od septembra do februarja. Hkrati pa to obdobje sovpada z obema postnima
časoma.98 Vrhunec spočetij v spomladanskih in poletnih mesecih pa lahko povezujemo z vrhunci
hrane ter z izboljšanjem pestrosti prehrane, kar omogoči boljše pogoje za uspešno zaploditev.

Grafikon 4: Sezona spočetij in rojstev v 19. stoletju99
Tekom stoletja je prišlo do spremembe v letni distribuciji rojstev. Če primerjamo prvo polovico
stoletja z drugo, opazimo zamik vrhunca rojstev z januarja na tri spomladanske mesece. V drugi
polovici stoletja pride tudi do razpršitve rojstev med letom. Rojstva, ki tvorijo očitne vrhunce v
januarju in oktobru ter novembru, se v drugi polovici stoletja prerazporedijo. Jesenski vrhunec se
porazdeli čez zadnje tri mesece v letu z največjim deležem rojstev v mesecu decembru. Opazen je
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tudi upad deleža rojstev v mesecu januarju, ki ga nadomesti prej omenjena sprememba v povečanju
deleža rojstev v spomladanskih mesecih.

Grafikon 5: Primerjava sezone rojstev prve in druge polovice 19. stoletja
Razlago za opisane spremembe je nekoliko težje izpeljati. Na prvi pogled deluje, da sta v drugi
polovici stoletja pomlad in prebujanje »ljubezni« izgubila svoj primat in so se vrhunci spočetij
premaknili v poletne mesece, kar povzroči več rojstev spomladi. Kot odgovor za spremembe se
ponujajo spremembe, nastale po zemljiški odvezi, kar vsaj v teoriji nekoliko razbremeni moški del
populacije v delovno intenzivnejših mesecih, saj jim zdaj ni treba opravljati del še za zemljiškega
gospoda. To bi lahko pojasnilo dvig moškega libida. Kaj pa ženske? Razbremenitev ženske
populacije v poletnih mesecih je mogoče iskati v napredkih v kmetijski tehnologiji, ki je
razbremenila tudi njih. Obe trditvi sta za zdaj le špekulaciji, ki bi ju bilo treba še potrditi. Dokazano
je, da se je tekom časa vpliv zemljepisnih dejavnikov in kmečkega načina življenja na sezono
rojstev zmanjševal.100
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Grafikon 6: Primerjava sezone spočetja prve in druge polovice 19. stoletja

6.2

Nezakonska rojstva

Matične knjige rojstev vsebujejo tudi podatke o nezakonskih otrocih. V bizeljski fari se je v sto
enem letu rodilo 1.565 nezakonskih otrok, kar predstavlja 14,73 %101 vseh otrok v župniji. Če
umestimo bizeljsko župnijo v širši deželni kontekst, opazimo, da je delež nezakonskih otrok nižji
od štajerskega povprečja, ki se je v drugi polovici 19. stoletja gibal med 23 in 30 %.102 Največji
delež nezakonskih otrok je imela župnija v 60. letih, ko so nezakonski otroci predstavljali dobrih
20 % vseh rojstev, kar je v primerjavi s štajersko statistiko za slabih 10 % manj.103 Delež rojstev
nezakonskih otrok v fari ni bil stalen in se je tekom let spreminjal. Po podatkih je bil delež teh
otrok najnižji v prvih letih 19. stoletja. Takrat so nezakonski otroci predstavljali dobrih 5 % vseh
rojenih otrok v župniji, kar je občutno pod povprečjem Štajerske.104 Če nadaljujemo primerjavo s
Štajersko, je opaziti primerljiv trend naraščanja in padanja deleža nezakonskih rojstev. Bizeljska
župnija sledi štajerskemu trendu, a s to razliko, da je delež nezakonskih rojstev zmeraj nekoliko
nižji od štajerskega povprečja. Edino odstopanje v gibanju deleža nezakonskih rojstev je mogoče
opaziti na koncu stoletja. Takrat se na Bizeljskem delež nezakonskih rojstev občutno zmanjša in
pade za več kot 5 %, pri čemer pa se štajerski delež zmanjša le za par odstotkov. Pri primerjavi je
101

Delež je verjetno nekoliko višji, saj za sedem let nimamo podatka o nezakonskih otrocih.
Makarovič, Marija. Kmečki posli. Slovenski etnograf 33/34 (1988–1990), str. 449.
103
Ramšak, Mojca. Mama me je s policijo gnala nazaj, ko sem dobila sina ali O nezakonskih otrocih in njihovih starših
na Koroškem v 19. in prvi polovici 20. stoletja. Etnolog. Nova vrsta 7 = 58/1 (1997), str. 289–312.
104
Pančur, A. Celjani …, str. 199.
102

32

treba poudariti, da pri podatkih za Bizeljsko manjkajo vrednosti za nekatera leta.105 Iz te primerjave
je torej mogoče sklepati, da so na gibanje deleža nezakonskih otrok v fari vplivali podobni, če ne
že kar enaki dejavniki kot na deželni ravni. Kot dejavnike za gibanje števila nezakonske populacije
Mojca Ramšak navaja: razpoložljivost in dostopnost osnovnih pogojev za snovanje družine, način
prenosa posestva na naslednika in znotraj tega predvsem čas predaje posestva, pogoje dela in vlogo
kmečkih poslov, sorodstvena razmerja in obliko družine, snubitev in pomen devištva ter splošno
zdravstveno in spolno razgledanost.106 Povedano drugače, v prvi vrsti je sposobnost oblikovanja
nove družine pogojevala otrokovo zakonsko oziroma nezakonsko rojstvo. Tako so se v primerih,
v katerih ni bilo pogojev za sklenitev zakonske zveze, ki je bila pogoj za snovanje legitimne
družine v tradicionalni družbi, rojevali predvsem nezakonski otroci. Na sposobnost oblikovanja
nove družine je vplival način prenosa posestva na naslednika. Prenos posestva je omogočil družini
preživetje in je hkrati predstavljal enega izmed pogojev za sklenitev poroke, o čemer govorijo tudi
zakoni o izdaji poročnih dovoljenj na Štajerskem za pare, ki so se sposobni sami preživljati. Če je
do prenosa posestva prihajalo pozno, se je to pogosto odražalo v povišanju števila nezakonskih
otrok. Število dekel in hlapcev, ki so bili vključeni v kmetijsko proizvodnjo določenega območja,
je še dodatno vplivalo na število nezakonskih otrok, saj ljudje iz tega sloja pogosto niso
zadovoljevali pogojev za sklenitev zakonske zveze, kar je pomenilo, da se je sad hlapčevske
ljubezni pogosto rodil s stigmo nezakonskosti. O tem govorijo razne omejitve, ki so preprečevale
snovanje družin najrevnejšim slojem in jih tako silile v zunajzakonska razmerja. Takšna omejitev
je na primer Zakon o obvezni izdaji ženitnih dovoljenj, ki je bil na Štajerskem v veljavi od leta
1820 do leta 1868.107 Andrej Pančur je na podlagi celjskih podatkov prišel do sklepa, da ponovna
uvedba ženitvenih dovoljenj bistveno ne vpliva na dvig nezakonskih rojstev, saj njihova vpeljava
ne sovpada z največjim porastom nezakonskih otrok v drugi polovici 40. let 19. stoletja. Vsekakor
pa naj bi vplivale na ohranjanje doseženega stanja relativno visokega deleža nezakonskih otrok.108
A če pogledamo dogajanje po odpravi ženitvenih dovoljenj, se delež nezakonskih otrok bistveno
ne spremeni. Prav tako kot na Štajerskem je tudi na Bizeljskem mogoče opaziti rahel upad po letu
1869. A delež nezakonskih otrok do konca stoletja ne doseže ravni izpred leta 1820, kar pomeni,
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da zakonska omejitev ni bila tista, ki bi izključno pogojevala stopnjo nezakonskih otrok v deželi
in posledično tudi v fari.
Na tem mestu bi lahko izpostavili vpliv spreminjanja vrednot, s katerimi lahko pojasnimo vzpone
in padce na grafu gibanja deleža nezakonskih otrok v župniji.109 Etnološka literatura, ki obravnava
predvsem drugo polovico 19. stoletja, tradicionalni družbi pripisuje negativen odnos do
nezakonskih otrok, kar se odraža v nižjem povprečnem deležu nezakonskih otrok v populaciji vseh
otrok v primerjavi z območjem, na katerem je bil odnos do nezakonskih otrok tolerantnejši.110
A uporaba etnološke argumentacije nam ne pojasni postopnega dviga deleža nezakonskih otrok v
drugi polovici stoletja, uporabljeni viri na drugi strani pa nam ne omogočajo jasnega vpogleda v
sistem vrednot kmečkega prebivalstva in v njihovo spreminjanje tekom časa. Graf gibanja
povprečnega deleža nezakonskih otrok nam daje slutiti, da je v drugi polovici 19. stoletja v župniji
prihajalo do počasne spremembe odnosa do nezakonskih otrok, ki pa ni kazala na popolno odpravo
starih, nezakonskim otrokom naklonjenih vrednot.
Eden izmed odgovorov na vprašanje, zakaj delež nezakonskih otrok tekom let niha, se ponuja v
ekonomskih in socialnih spremembah, ki so se odvijale v 19. stoletju. Andrej Pančur izpostavlja
argument Michaela Mitterauerja, ki vidi razlog za vsesplošni porast nezakonskih otrok v 19.
stoletju v spremembah v kmetijstvu. Te naj bi nastale z vpeljavo novih kmetijskih kultur, kar se je
odražalo v vse večji potrebi po delovni sili. Nezakonski otroci so zapolnili vrste hlapcev in dekel;
tako je njihov ekonomski pomen zmanjšal stigmo nezakonskega spočetja, kar je vodilo do vse
večje tolerance nezakonskih potomcev.111 Upad nezakonskih otrok na Bizeljskem v zadnjem
desetletju 19. stoletja bi lahko pripisali postopnemu odseljevanju nižjih slojev v urbana središča,
kot je na primer Zagreb in delno tudi Brežice, kjer so dekle začele opravljati službo služkinj, peric,
varušk in pomočnic. Tako se je z zmanjšanjem populacije mladih žensk iz nižjih slojev kmečke
družbe, iz katerih je tudi na Bizeljskem izhajalo največ nezakonskih mater, zmanjšalo tudi število
nezakonskih otrok. Temu lahko dodamo še večjo ozaveščenost o kontracepciji in abortivnih
sredstvih, ki je postopoma zmanjšala število nezaželenih spočetij.
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Grafikon 7: Desetletno povprečje deleža nezakonskih otrok v 19. stoletju112

6.3

Krst otroka

Bizeljski župniki so začeli ločeno zapisovati datuma rojstva in krsta z junijem 1826, torej dobrih
14 let po dvornem dekretu, ki je določal obvezno vodenje obeh datumov.113 Analiza primerjave
datuma krsta in datuma rojstva pokaže, da so ljudje skozi celotno stoletje krstili otroka še v istem
dnevu oziroma takoj naslednji dan.114 Od 6.954 otrok, za katere nam je znan datum krsta in rojstva,
je bilo samo osem otrok krščenih deset ali več dni po njihovem rojstvu. Večina teh otrok je bila
rojena v elitnejših družinah, kot je na primer družina oficirja Alexandra von Neupauerja, ki je
svojega sina krstila šele dober mesec po rojstvu.115
Št. dni po rojstvu
Delež otrok

0

1

2

3

4

5 in več

64,73 %

32,77 %

1,61 %

0,43 %

0,17 %

0,29 %

Tabela 7: Dan krsta glede na rojstvo otroka 1800–1899
Na podlagi te analize lahko z gotovostjo sklepamo, da v odnosu do preživetja otrok v
družbi, ki je tvorila bizeljsko župnijo, ni prišlo do bistvenih sprememb. Ljudje ob koncu stoletja
so bili enako negotovi glede preživetja svojih otrok kot na začetku stoletja.116 Zgodnji krsti, ki se
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pojavljajo skozi celotno stoletje, so tako na eni strani rezultat nuje in potrebe po zagotovitvi
ugodnega razpleta posmrtnega življenja otrokom, ki so s krstom dobili možnost vstopa v nebesa,
na drugi strani pa so zgodnji krsti rezultat navade in tradicije. Povedano drugače, nespremenjene
navede pri krščevanju otrok nam govorijo o slabem napredku medicine in poporodne nege otroka
ter o ukoreninjenosti tradicionalnih vrednot in praks.

7

Poroke

Posebno mesto pri analizi župnijskih matičnih knjig ima analiza poročnih matrik. Zanimiva je
zaradi dejstva, ker nam v prvi vrsti ne razkriva veliko o demografskih razmerah in procesih, ampak
nam omogoča vpogled v kulturno ozadje demografskega dogajanja. Poroka namreč ni biološki
dogodek, tako kot sta rojstvo in smrt, ampak je ritual, skozi katerega se odražata kultura in duh
časa.
Analiza porok je narejena na podlagi podatkov iz matičnih knjig Župnije Bizeljsko, zato ne
zaobjema vseh porok Bizeljanov. Razlog za to tiči v uporabi pravila o zapisovanju podatkov o
poroki, ki je zahtevalo, da se poroka zabeleži v nevestini župniji, kar pomeni, da se je naši analizi
izmuznil določen delež moškega prebivalstva, ki se je ženil z nevestami iz drugih župnij. Del teh
ženinov bo predstavljen v poglavju o endogamnosti porok.
V župniji sta se v obdobju 1800–1897 poročila 2.002 para, kar v povprečju znaša 20 parov letno.
Graf povprečnega letnega števila porok za posamezno desetletje nam razkriva zmanjšanje števila
porok v prvi polovici stoletja. Gre za leta med 1810 in 1850, ko je bilo v povprečju sklenjenih 16
zakonov letno. Absolutno najmanj porok je bilo leta 1812, ko se je poročilo samo sedem parov.
Največ porok je bilo zabeleženih leta 1850, ko se je poročilo 44 parov. Upad števila porok v
obdobju 1810–1850 gre po vsej verjetnosti pripisati ekonomskim vzrokom. Ti za zdaj ostajajo še
nepojasnjeni, so pa vsekakor prisotni, saj je poslabšanje razmer v tem obdobju mogoče potrditi
tudi z upadom povprečnega števila rojstev.117 Nižje povprečno število porok v letih med 1810 in
1820 je povezano tudi s splošnim demografskim stanjem v župniji. V tem obdobju so namreč
župnije posredno oziroma neposredno prizadele vojne, lakote in epidemije. Podobno sliko je
zaznala tudi Marta Veginella v vasi Dolina.118 Tudi dvig števila porok v 50. letih je tako odraz
izboljšanja življenjskih razmer oziroma ekonomskega stanja družbe v primerjavi s preteklim
117
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desetletjem, a nam stagnacija števila porok v drugi polovici stoletja daje slutiti, da se življenjske
razmere v bizeljski župniji niso bistveno izboljšale. Stagniranje povprečnega števila porok v drugi
polovici stoletja je povezano z odseljevanjem predvsem moškega dela populacije.119 O povečanju
števila porok zaradi moralnega vzgiba, ki bi bil lahko posledica delovanja Katoliške cerkve prek
pridige in Marijinih družb, pa ne moremo govoriti, saj je na drugi strani obdobje druge polovice
stoletja zaznamovano z enim največjih deležev nezakonskih otrok.120 Če že na tem mestu ne
moremo ovreči vpliva cerkvene morale na gibanje števila porok, pa lahko zato vsaj močno
podvomimo o uspešnosti cerkvenega prizadevanja. Tudi odprava ženitvenih dovoljenj leta 1868
ni pustila vidnega vpliva na gibanje števila porok.121 Število porok se ni povečalo na ravni
desetletnega povprečja, prav tako ni prišlo do bistvenega porasta števila porok v letih po odpravi.

Grafikon 8: Gibanje desetletnega povprečja števila porok v 19. stoletju

7.1

Sezona porok

Podatek o datumu poroke nam omogoča vpogled v sezono pojava oziroma letni distribuciji porok.
Rezultati analize porok po posameznem mesecu so predstavljeni na spodnjem grafu. Opaziti je
mogoče dva izrazita vrhunca: primarnega v prvih dveh mesecih v letu in sekundarnega v mesecu
119

Walsh, M, B. Marriage …, str. 154–155. O migraciji spolov glejte Žnidaršič, Ž. Sabina. Ora et labora in molči
ženska. Ljubljana: Založba/*cf., 2000.
120
Walsh, M., B. Marriage …, str. 155–158.
121
O minimalni spremembi števila porok glejte tudi: Valenčič, V. O ženitni svobodi …, str. 258–259.

37

novembru. Pogojno lahko dodamo še terciarni vrhunec v mesecu juniji. Razloge za takšno
razporeditev je treba iskati v kmečkem načinu življenja in spoštovanju krščanskega koledarja, še
posebej upoštevanju postnega časa. Spodnji graf nam tako pove, da imamo pred seboj agrarno
skupnost, kar je lepo vidno v primanjkljaju porok v poletnih in zgodnjejesenskih mesecih. Ti
meseci so namreč v kmečkih skupnostih delovno najintenzivnejši. Poletje je bilo rezervirano za
spravilo krme in žetev, v jesenskih mesecih pa sta potekala spravilo preostalega pridelka in trgatev.
Posledično je bila poroka prestavljena na mesece, ki so bili z delom nekoliko manj obremenjeni.
Po drugi strani je povečano število porok v februarju in novembru indikator predvsem
tradicionalne skupnosti, ki upošteva liturgični koledar. Krščanska vera je namreč prepovedovala
poroke v postnem času, torej obdobju od pepelnične srede do velike noči, ter v adventnem času.122
Tako so se poroke vrstile v predpostnem času v februarju in prvih treh tednih novembra. Sezona
sklepanja porok nam potrjuje prevlado tradicionalne kmečke ekonomije in odsotnost vpliva
procesa industrializacije, saj so se ljudje skozi celotno 19. stoletje ravnali po zapovedih verskega
in kmečkega koledarja.123 Hkrati lahko trdimo tudi, da je imel na sezono sklepanja porok velik
vpliv župnik, saj se je v mesecih marec, april in december, ki v cerkvenem koledarju sovpadajo s
postnim obdobjem, poročilo le 83 parov oziroma 4 % vseh poročenih v obdobju 1800–1897.
Primerjava letne razporeditve porok z rezultati Irene Rožman in rezultati podobnih raziskav nam
pokaže, da vzorec poročanja ne odstopa od drugih župnij oziroma od deželnega vzorca, torej tudi
drugod prevladuje izrazit zimski vrhunec z nekoliko manjšim sekundarnim vrhuncem jeseni.124
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Grafikon 9: Letna razporeditev porok v 19. stoletju
Primerjava sezon porok prve in druge polovice 19. stoletja nam pokaže zvišanje deleža porok v
predpostnem času. Povečanje števila porok februarja v drugi polovici stoletja gre na račun upada
števila porok v januarju in še posebej v novembru. Razlog za februarsko povečanje lahko poiščemo
v večjem obsegu dela, kar je pomenilo, da se je poroka prestavila v del leta, v katerem je bilo na
kmetijah manj dela in posledično več časa za slavje.
Nekatere študije povezujejo spremembo sezone porok s spremembo dojemanja poročnega slavja.
tekom 19. stoletja se je poroka vse bolj spreminjala iz javnega slavja, v katero je bilo vključeno
širše vaško občestvo, v bolj zasebno praznovanje. Ta »privatizacija« porok je pripeljala do tega,
da so ljudje dajali večji pomen možnosti udeležbe izbranih gostov in so temu primerno načrtovali
slavje. To pomeni, da so se poroke skoncentrirale v delih leta, ko je dela malo, kar je omogočilo,
da so se poroke udeležili tudi svatje, ki so bili v preostalih mesecih stran od doma.125

125

Dribe, Martin; Van de Putte, Bart. Marriage seasonality and the industrius revolution: southern Sweden, 1690–
1895. Economic History Review 65/3 (2012), str. 1125–1127.

39

Grafikon 10: Primerjava sezone porok prve in druge polovice 19. stoletja
Sezona porok v drugi polovici stoletja pa vsekakor dodatno potrdi, da župnije niso zajeli procesi
industrializacije in da je bilo kmetijstvo še vedno poglavitni vir preživetja. Kljub manjšemu
porastu deleža porok v poletnih in zgodnjih jesenskih mesecih126 lahko celo trdimo, da se je vpliv
kmečkega koledarja na sezono porok povečal. Pri februarskem porastu se pojavlja tudi vprašanje,
kakšno vlogo je pri tej spremembi imel župnik.

7.2

Starost neveste in ženina

Marta Verginella v delu Družina v Dolini pri Trstu navaja dejavnike, ki so vplivali na starost obeh
mladoporočencev ob vstopu v nov zakon. Izpostavi naslednje: gmotni položaj obeh družin, na
katerega vplivajo poroka, zdravje in delovne zmožnosti gospodarja in celotne družine,
generacijsko zamenjavo pri vodenju gospodarstva, obseg posesti ter na koncu še gospodarsko
konjunkturo in demografske trende.127 Naši podatki ne omogočajo potrditve prisotnosti vseh
dejavnikov, ki jih navaja Verginella. Lahko pa poskusimo dokazati mogoč vpliv izbranih
dejavnikov na starost ob poroki.
Povprečna starost ob poroki je znašala 29,2 leta. Starost po spolu je nekoliko drugačna. Moški so
se v obdobju 1800–1897 v povprečju poročali po 31. letu (31,4), ženske v svojem 27. letu (27,0).
Izračunane vrednosti upoštevajo tudi ponovne poroke, torej tudi poroke vdovcev, ki so bili ob svoji
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drugi oziroma tretji poroki že nekoliko starejši.128 Za pridobitev realne slike je treba upoštevati
starost ob prvi poroki. Ženske so se poročale mlajše od moških. Povprečna starost neveste ob prvi
poroki je znašala 25,6 leta, ženin na drugi strani pa je prvič stopil pred oltar v 29. letu (28,9).

Grafikon 11: Primerjava povprečne starosti ženina in neveste ob prvi poroki v 19. stoletju
Gibanje povprečne starosti ob prvi poroki nam pokaže, da so se pari sprva poročali sorazmerno
mladi, proti koncu stoletja pa se je starost ob prvi poroki dvignila. Moški so se na začetku stoletja
poročali v svojem 25. letu, ženske pa v svojem 23. letu. Povprečna starost se je nato postopoma
dvigovala do sredine stoletja, ko je dosegla najvišje vrednosti. V 50. in 60. letih so se moški v
povprečju poročali v starosti nekaj čez 30 let (31,7) in ženske v svojem 28. letu.129 V drugi polovici
se je starost ob prvi poroki spet nekoliko znižala, a ni nikoli dosegla tako nizkih vrednosti, kot so
bile zaznane v prvem desetletju. Največji dvig povprečne starosti opazimo pri ženinih. Mogoče ga
je razložiti z gospodarskimi spremembami, ki jih je doživljajo takratno prebivalstvo župnije.
Visoka povprečna starost v 50. in 60. letih je po vsej verjetnosti posledica zemljiške odveze, ki je
korenito spremenila gospodarsko ureditev in vsaj v prvih desetletjih otežila življenja veliko
kmetom. Poznejše vstopanje v zakonsko skupnost je bila tako pragmatična rešitev zmanjševanja
pritiska na življenjska sredstva, saj je dvig starosti ob poroki deloval kot regulator plodnosti.130
Sorazmerno majhno znižanje starosti ob prvi poroki po 60. letih nam daje slutiti, da se preživitvene
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razmere v župniji do konca stoletja niso bistveno izboljšale. Dvig povprečne starosti v 50. letih
lahko na drugi strani pripišemo tudi izboljšanju pogojev za poroko, saj se je zdaj lahko poročilo
več ljudi. Namreč prav 50. leta beležijo največji porast števila porok po daljšem obdobju nizkega
števila porok. In tudi rahel upad povprečne starosti v 60. letih govori v prid tej razlagi.
Zanimivo je tudi, da se je v drugi polovici stoletja povečala starostna razlika med ženinom in
nevesto. Ob koncu stoletja je ta v povprečju znašala dobra štiri leta, kar prav tako lahko pripišemo
poslabšanim gospodarskim razmeram, ki so moškim omogočale snovanje družine šele nekoliko
pozneje.131
Podatek o povprečni starosti ob prvi poroki nam omogoča tudi, da bizeljsko župnijo primerjamo z
drugim evropskim prostorom s pomočjo Hajnalovega modela. Hajnal je na podlagi prevladujočega
tipa poroke evropski prostor razdelil na dva dela: na zahodnega, ki ima visoko povprečno starost
ob poroki, in na vzhodnega, ki je nasproten zahodnemu. Meja med tema dvema »poročnima
regijama« je potekala nekje po liniji Petrograd–Trst,132 torej naj bi Bizeljsko po svoji zemljepisni
legi spadalo v kategorijo, v kateri se poročajo mladi. Hajnalova kriterija zahodnega tipa poroke sta
povprečni starosti moškega in ženske, ki prvič stopata v zakon. Za moške je meja postavljena na
26, za ženske na 23 let. Vse, kar je manj, pade v vzhodnoevropski tip. Kot dodatni kriterij je
postavljeno še število starejših neporočenih oseb.133 Ker tega podatka obravnavane matične knjige
ne zajemajo, se bomo morali za umestitev zadovoljili s kriterijem povprečne starosti, ki mu bomo
dodali še delež žensk, starejših od svojih mož. Jože Hudales pripisuje deležu žensk, starejših od
svojih partnerjev, pomembno mesto indikatorja »zahodnosti« zakona. Po kriteriju povprečne
starosti ob prvi poroki bizeljska župnija spada v zahodnoevropski tip porok. To potrdi tudi analiza
relativne starosti ob prvi poroki, ki pokaže, da je bila od svojih ženinov starejša skoraj četrtina
vseh nevest. Kriterij relativne starosti mladoporočencev uporabi tudi Jože Hudales, ki predvideva
zahodni tip poroke za območja, kjer se delež nevest starejših od svojega ženina giblje med 20 in
25 %.134
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Grafikon 12: Relativna starost ob prvi poroki v 19. stoletju

7.3

Ponovne poroke

Posebno mesto pri analizi poročnih matičnih knjig ima analiza ponovnih porok. Za poroke
vdovcev in vdov veljajo spremenjeni dejavniki, ki vplivajo na njihovo ponovno poročanje. Starost
vdovcev ni bila več tako pomemben kriterij za sklenitev poroke. To lahko vidimo pri študiji dr.
Verginelle: »Starost pri ponovni poroki ni bila odločujoč element. Poročale so se tako dvajsetletne
vdove kot šestdesetletne, podobno je veljalo za vdovce.«135 Poroke vdovcev so nekoliko odstopale
tudi od tradicionalnega vzorca sezone obreda. Ponovne poroke niso bile toliko odvisne od
cerkvenega in kmečkega koledarja. Odvisne so bile predvsem od družinskih razmer, ki nastanejo
ob izpraznitvi mesta gospodarja oziroma gospodinje.136 Pogosto je čas ponovne poroke pogojevala
potreba po zapolnitvi mesta umrle matere oziroma pokojnega očeta. Takšna potreba je pogosto
prekoračila predpise cerkvenega in kmečkega koledarja. V bizeljskem primeru gre opaziti, da se
vrhunci sezone ponovnih porok ujemajo z vrhunci sezone prvih porok, kar pomeni, da so se v
grobem še zmeraj spoštovali cerkveni predpisi in kmečki koledar, a kljub temu je mogoče opaziti
povečano število porok v mesecih med marcem in septembrom, ki so pri prvih porokah meseci z
izjemno majhnim številom porok. Takšna razporeditev tako potrjuje zgornjo trditev, da je sezona
ponovnih porok v dobršni meri odvisna od potrebe po nadomestitvi izgubljenega partnerja.
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Grafikon 13: Sezona poročanja vdov in vdovcev v 19. stoletju
V preučevanem obdobju je bilo v bizeljski župniji opravljenih 492 poročnih obredov, pri katerih
je bil vsaj eden izmed prejemnikov tega zakramenta prej že poročen. To pomeni, da je bilo v
povprečju na leto dobra četrtina vseh porok ponovnih. Gibanje deleža ponovnih porok nam
razkriva trend njihovega postopnega upadanja. Najvišji delež ponovnih porok je zabeležen v
desetletju med letoma 1810 in 1819. Takrat je letno povprečje ponovnih porok znašalo 42,69 %.
Visoki delež ponovnih porok v tem desetletju je povezan predvsem s povišano smrtnostjo, ki je
bila posledica lakote leta 1817 in posameznih izbruhov bolezni. Delež ponovnih porok v
naslednjem stoletju ponovno upade, po vsej verjetnosti zaradi stabilizacije razmer, kar pomeni, da
župnij v tem desetletju ne pestijo hujše epidemije, hkrati pa so bile gospodarske razmere precej
ugodne. V 30. letih sledi ponoven porast deleža, kar sovpada s povečanjem števila smrti v tem
desetletju.137 Trend rasti se nadaljuje še v naslednje obdobje, ki sovpada s procesom zemljiške
odveze in gospodarske negotovosti, hkrati pa se še zmeraj pozna vpliv povečane smrtnosti v
prejšnjem desetletju. Do konca stoletja delež ponovnih porok konstantno upada. Le v 70. letih se
hitrost padanja nekoliko upočasni na račun povečane smrtnosti zaradi epidemije črnih koz.
Najmanj ponovnih porok je bilo kljub vinogradniški krizi zabeleženih v 80. letih. Razlogov za
upad deleža ponovnih porok je lahko več. Za upad je lahko krivo zmanjšanje števila vdovcev na
račun daljše življenjske dobe in izboljšanja življenjskih razmer ali pa gre to zmanjšanje pripisati
liberalizaciji poročnega trga, kar je omogočilo poroke ljudem iz nižjih družbenih slojev. Pred tem
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so se ti namreč lahko zaradi svojega družbenega položaja poročali le v posebnih primerih.
Najpogosteje so bile to poroke z vdovami in vdovci. O tem govori veliko porok gospodarjev z
deklami oziroma ovdovelih gospodinj s hlapci.138 Zbrani podatki in opravljene analize pa nam za
zdaj ne ponujajo jasnega odgovora, kaj je bil vzrok za upadanje deleža ponovnih porok.

Grafikon 14: Gibanje deleža ponovnih porok vdovcev v 19. stoletju
V slabih sto letih se je ponovno poročilo 327 vdovcev in 221 vdov, kar predstavlja 16 % vseh
ženinov in 11 % vseh nevest, ki so se poročili na Bizeljskem. Ti podatki razkrivajo, da se je
ponovno poročilo več moških kot žensk. Vdovci so si v večini primerov izbrali še neporočeno
nevesto. Takih zakonov je bilo 270, prav tako so si vdove v večini primerov (165) poiskale še
neporočenega ženina. Le v 56 primerih sta bila oba ob poroki že vdovca. Razmerje ponovnih
porok, ki je v prid moškemu spolu, je mogoče opaziti tudi drugod na območju današnje Slovenije.
Razlog za to je predvsem v kombinaciji pogostih smrti mater ob porodu in delitvi dela na ravni
družine, ki je za preživetje potrebovala žensko delovno silo.139
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Grafikon 15: Izbira partnerja pri ponovnih porokah v 19. stoletju
Povprečna starost vdovcev je znašala 43,26 leta in pri vdovah 37,73 leta. Novi partnerji so bili v
primeru vdovcev mlajši za 11 let, v primeru vdov pa so bile te od novih mož starejše za dobre pol
leta. Takšne številke glede starosti vdovcev in vdov ob ponovni poroki kažejo predvsem na
spremenjeno funkcijo ponovne poroke. Višja starost ob poroki kaže na manjšo pomembnost
reprodukcijske funkcije zakona in večjo potrebo po stabilizaciji gospodarske in socialne enote,
torej družine.

7.4

Geografija porok

Pozornost si zasluži tudi analiza podatka o kraju, ki ga je duhovnik zapisal pri nevesti in ženinu.
Pri interpretaciji rezultatov analize moramo imeti v mislih pravilo, da so se podatki o poroki
vpisovali v matično knjigo neveste. To nam omogoča predvsem analizo ženske lokalne
endogamije, saj so moški, ki so se ženili zunaj bizeljske fare, zapisani v tujih knjigah. Moško
lokalno endogamijo smo preverili v matičnih knjigah sosednjih župnij.140 Podatek o kraju ženina
je bil v primerjavi s podatkom o kraju neveste dobro voden, saj ta manjka le v 8,7 %. Graf izvora
ženina pokaže, da so si neveste najpogosteje našle ženina v domači župniji. Le v 15,60 % se je
nevesta možila zunaj meja župnije.

140

Pišece, Sv. Peter, Kapele, Polje ob Sotli, Dobova, Brežice, Podsreda.
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Grafikon 16: Izvor ženina141

Delež porok z ženini zunaj župnije pa ni bil skozi celotno stoletje enak. Spodnji graf nam razkriva,
da je delež eksogamnih porok bizeljskih nevest narastel šele v 30. letih. Pred tem se je delež gibal
pod 5 %. Najvišja eksogamnost je zabeležena v 60. letih, ko se je skoraj četrtina nevest poročila z
ženinom zunaj bizeljske župnije. Zaradi pomanjkanja virov in literature, ki bi govorili o poročnih
izbirah na Slovenskem, ne moremo z gotovostjo navesti dejavnikov, ki so vplivali na gibanje tega
deleža. Če primerjamo porast deleža tujih ženinov s porastom števila smrti, opazimo, da sta se oba
porasta zgodila v približno istem času, kar bi lahko pomenilo, da so neveste zaradi visoke smrtnosti
v domači župniji iskale ženina zunaj meja župnije. Občuten porast deleža eksogamnosti, kljub
zgornji povezavi med smrtnostjo in eksogamnostjo, za zdaj ostaja še nepojasnjen, saj to ne pojasni
tega, zakaj je ta naraščal vse do konca 60. let. Prav tako ta argument zamaja dejstvo, da je drug
večji porast števila smrti v župniji pripeljal do ravno nasprotnega rezultata, namreč v 70. letih, ko
se je smrtnost povečala na račun epidemije črnih koz, se je delež eksogamnih porok občutno
zmanjšal.

141

Analiza je upoštevala vse ženine, za katere je zapisan podatek o kraju.
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Grafikon 17: Gibanje deleža tujih ženinov v 19. stoletju
Na izbiro ženina iz tuje župnije je vplivala tudi geografija. Analiza kraja neveste nam pokaže, da
so se za tuje ženine najpogosteje odločale neveste iz obrobnih krajev, torej krajev, ki so mejili na
sosednje župnije. Najvišji delež tujih ženinov je v vaseh Stara vas in Vitna vas, v katerih je bilo
tujih ženinov nekaj več kot četrtina. Sledijo še Zgornja Sušica, Gregovce, Dramlja in Bizeljska
vas, ki imajo vse delež tujih ženinov nad 20 %. Vsa zgoraj našteta naselja razen Zg. Sušice so
obrobna naselja, ki so od središča župnije najbolj oddaljena. Razlog za večji delež porok s tujci v
teh krajih gre pripisati predvsem zemljepisni razdalji, saj imajo kraji z bolj osrednjo lego nižjo
stopnjo eksogamnosti. Večji delež tujih ženinov v Zg. Sušici gre pripisati vlogi Zg. Sušice kot
gravitacijskega središča župnije. Posledično se je tu oblikovala največja koncentracija
premožnejših in na splošno nekoliko bolj mobilnih slojev ljudi.142
Tudi krajevni izvor ženinov nam govori, da je bila izbira partnerja močno pogojena z razdaljo.
Spodnji graf strukture izvora ženinov nam daje vedeti, da so se po večini poročali na kratke
razdalje, saj je le 18 % porok takih, pri katerih so se ljudje ženili dlje kot samo v sosednjo
župnijo.143 A kljub temu je teh 51 ženinov prihajalo iz župnij, kot so: Podčetrtek, Podsreda, Sv.
Hema, Videm, Dobova, Sromlje in Brežice, torej župnij, ki so sorazmerno blizu Bizeljskega.

142

O mobilnosti oz. premagovanju večjih zemljepisnih razdalj pri izbiri zakonskega partnerja pri premožnejših slojih
glejte: Rožman, Irena. Poročne strategije župljanov Velikih Brusnic izpod Gorjancev pri Novem mestu. Dve domovini,
številka 25 (2007), str. 150.
143
Delež ženinov iz bolj oddaljenih župnij je po vsej verjetnosti nekoliko višji, ker so bile pri klasifikaciji vse župnije
na Hrvaškem združene v eno kategorijo, zato točnega podatka ni mogoče podati.
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Zanimiv je tudi odstotek ženinov, ki so prihajali s hrvaške strani Sotle. Sorazmerno visok delež
porok s hrvaškimi ženini nam daje vedeti, da jezik in morebitna pripadnost hrvaškemu narodu nista
predstavljala prevelikih ovir za sklepanje porok.144

Grafikon 18: Župnijska pripadnost tujih ženinov
Bizeljski ženini so svoje neveste izbirali v istih župnijah kot so to storile neveste. Od 148 porok,
ki smo jih uspel najti v poročnih knjigah sosednjih župnij, se jih je največ poročilo z nevesto iz
Pišec (57) in Sv. Petra pod Svetimi Gorami (56). Pol manj se jih je poročilo z nevesto iz župnije
Kapele, ki leži južno od Bizeljskega. Na podlagi pregledanih145 poročnih knjig sosednjih župnij
lahko trdimo, da je na izbiro neveste, prav tako kot je to dokazano za bizeljske neveste, vplival
dejavnik bližine.

144

O nacionalni pripadnosti in vplivu na poročni trg glejte Čapo, Žmegač, Vesna. Hrvatsko-slovenski brakovi uz
rijeku Sutlu. V: Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije – [5]: Dolenjske Toplice, 3.–5. 11. 1987,
str. 114–135.
145
Poleg omenjenih župnij so bile pregledane še poročne knjige župnij, Koprivnica, Sromlje, Artiče, Zdole,
Podsreda, Polje ob Sotli in Brestanica. Poroke na Hrvaško tu niso vključene.
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Zemljevid 1: Delež tujih ženinov v 19. stoletju po posameznem kraju146

146

Zemljevid ne predstavlja dejanskega stanja mej naselij v 19. st., saj je narejen na podlagi sloja naselij iz leta 1995,
ki ga hrani Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS). Tudi meja med Sp. in Zg. Sušico je potegnjena le za
potrebe prikaza in ne odraža dejanske meje. Karta služi kot informativni prikaz prostorske razporeditve stopnje
eksogamnosti posameznih naselij.
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7.5

Starši

Jože Hudales za velenjsko župnijo ugotavlja povezavo med visokim deležem pokojnih staršev in
gospodarskimi razmerami. Za velenjsko župnijo je bilo ugotovljeno, da visok delež poročenih s
pokojnimi starši v kombinaciji s sorazmerno visoko povprečno starostjo ob poroki govori v prid
argumentu o slabih gospodarskih razmerah v župniji. Do rezultatov, podobnim tistim za Velenje,
nas pripelje tudi naša analiza.147 Rezultati nam pokažejo, da je prav tako kot v Velenju tudi na
Bizeljskem veljalo pravilo »Ko bo luč, bo pa ključ«, kar pomeni, da so mladoporočenci pogosto
čakali s poroko, dokler se mesto gospodarja ni sprostilo. Primerjava rezultatov z grafom gibanja
povprečnega števila smrti v župniji nam potrjuje zgornjo tezo o »ključu« v prvih dveh opazovanih
desetletjih. V 60. letih je po rezultatih analize prišlo do izboljšanja stanja, saj je delež ženinov s
pokojnim očetom padel pod 50 %. Analiza pokaže dvig deleža ženinov z mrtvim očetom v 70.
letih, česar pa verjetno ne moremo pripisati samo poslabšanju ekonomskih razmer v župniji, saj so
70. leta zaznamovana z velikim številom smrti. Zanimivo je tudi dejstvo, da v 80. letih kljub
vinogradniški krizi ni prišlo do bistvene spremembe; delež je v primerjavi s prejšnjim desetletjem
celo upadel, hkrati se je zmanjšala tudi povprečna starost ženina ob prvi poroki.
[ŽENIN] leto
1840–1849
1850–1859
1860–1869
1870–1879
1880–1889
1890–1897

Odstotek s pokojnim Odstotek s pokojno Povp. starost ob prvi
očetom
materjo
poroki
66,67
46,83
29,94
69,71
44,57
31,69
47,25
45,05
30,93
62,23
44,15
30,92
50,73
44,88
29,94
54,36
59,06
29,22
Tabela 8: Delež prvoporočenih ženinov s pokojnimi starši

147

Pri analizi so bila upoštevana vsa leta od 1840, ko se v poročnih matičnih knjigah začne voditi podatek o statusu
staršev.
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8

Smrti

Konec življenjske poti predstavlja smrt. Ta lahko nastopi zaradi širokega spektra dejavnikov, kot
so: bolezni, lakota, nasilje, vojne, slabe življenjske razmere itn. V demografskem smislu je
fenomen smrti preučevan predvsem v letni in sezonski distribuciji smrti. Pozornost pritegne
odstopanje od povprečja, kar nam indicira mogoč pojav epidemij, katastrof oziroma ekstremnih
oblik nasilja. V nasprotnem primeru je zmanjšanje števila smrti v primerjavi z dolgoletnim
povprečjem indikator ugodnih razmer, kot so: dobre letine, ugodne vremenske razmere in
odsotnost večjih katastrof. Preučevanje fenomena smrti nam omogočajo mrliške matične knjige, v
katere je župnik ob pogrebu vpisal podatke umrle osebe.
V bizeljski fari so v stotih letih pokopali 7.905 oseb, kar je pomenilo, da so v povprečju pokopali
80 oseb letno. Najvišja umrljivost je bila zabeležena v 70. letih 19. stoletja. V tem desetletju je
namreč umrlo 14 oseb več od stoletnega povprečja. Podobno število smrti je imela bizeljska
župnija v 30. letih obravnavanega stoletja.

Grafikon 19: Gibanje desetletnega povprečnega števila smrti v 19. stoletju
Pogled na graf gibanja absolutnega števila smrti nam razkrije več kriznih let.148 Leta z največ
pogrebi so bila zabeležena v prvi polovici stoletja. Najhuje je bilo leta 1801, ko je v župniji umrlo
prek 230 ljudi, kar predstavlja 196-odstotno povečanje napram dolgoletno povprečje. Na podlagi

148

To so 1801, 1806, 1814, 1817, 1831, 1832, 1853, 1869, 1873, 1875, 1879, 1884, 1888, 1890, 1891. Gre za leta, v
katerih št. smrti preseže 100.
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tako velike številke lahko predpostavljamo, da je v tistem letu v župniji razsajala huda bolezen.149
Primerjava s podatki zahodnega dela današnje Slovenije nam mogoče ponudi odgovor na
vprašanje, kaj je povzročilo toliko smrti. Tudi v župnijah Trnovo in Koper je bilo leto 1801 leto z
visokim številom smrti. Vzrok je bila epidemija črnih koz.150 Velika verjetnost je, da je bil vzrok
za povečano število smrti v letih 1806 in 1814 prav tako epidemija koz.151 Naslednji vrhunec smrti
je nastopil leta 1817. Vzrok je lakota, ki je nastopila po večjih zaporednih slabih letinah. Povečana
smrtnost v 30. letih ostaja za zdaj nepojasnjena. Število smrti spet naraste v 70. letih. Takrat namreč
v monarhiji divja epidemija črnih koz. Epidemija je v monarhiji razsajala med letoma 1871 in 1875
in je po nekaterih ocenah samo na Štajerskem terjala prek 6.000 življenj.152

Grafikon 20: Gibanje absolutnega števila smrti na Bizeljskem v letih med 1800 in 1900153

149

Župnijske knjige v tem letu še niso imele rubrike o vzroku smrti, zato lahko le predpostavljamo, katera bolezen bi
to lahko bila.
150
Škrilj, Počkaj, Sonja. Prebivalstvo …, str. 172; Kalc, Aleksej. Prebivalstvo Kopra ..., str. 494; Čuček, Filip;
Polajnar, Janez, Zajc, Marko. Slovenska zgodovina v preglednicah. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011, str. 181.
151
Kalc, Aleksej. Prebivalstvo Kopra ..., str. 494.
152
Cvirn, Janez, ur. Slovenska kronika XIX. stoletja. 2. zv. 1863–1888. Ljubljana: Nova revija, 2005, str. 258, Čuček,
F.; Polajnar, J.; Zajc, M. Slovenska …, str. 221.
153
Manjkajo podatki za leti 1818 in 1857.
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8.1

Povprečna starost ob smrti

Izračuni, ki so bili narejeni na podlagi podatkov o starosti ob smrti, po vsej verjetnosti ne
prikazujejo dejanskega stanja povprečne starosti ob smrti, saj so vpisovalci pogosto zaokroževali
leta. Tako je veliko vpisov z okroglimi številkami 30, 40, 50 itn., kar dodobra pokvari končno
sliko. Podobno zaokroževanje se je pojavljalo pri zapisu starosti umrlega otroka, pri čemer so
pogosto starost otroka umrlega v prvem letu starosti zapisali kot 1 leto.154
Starostna in spolna sestava smrti nam prikaže tipično sliko, ki jo lahko opazujemo tudi drugod po
ozemlju današnje Slovenije. Največ ljudi je umrlo v otroški dobi. Umrli v dobi med 0 in 5 let so
predstavljali 38,6 % vseh umrlih. Večje število umrlih je nato opaziti šele v skupinah, starejših od
50 let. Pri spolni sestavi umrlih je opaziti večje število moških v starostni skupini otrok in večje
število žensk v starostni skupini starostnikov. Podobne podatke zasledimo tudi v župnijah Velenje,
Besnica, Batuje, Ribnica, Ilirska Bistrica in v hrvaški župniji Samobor.155 Povečano število otrok
moškega spola, ki so umrli v prvem letu starosti, gre v večini pripisati dejstvu, da je razmerje med
spoloma že ob rojstvu nagnjeno v prid moškim.156 Hkrati je moški del novorojenčkov biološko
bolj podvržen obolenjem v poporodni dobi.157

154

Rožman, I. Analiza …, str. 745–746.
Hudales, J. Od zibeli …, str. 114; Luetić, T. Demografska …, str. 225; Batič, Matic. Prebivalstvo Župnije Batuje
skozi matične knjige v zadnji četrtini 19. stoletja. Kronika (Ljubljana) 62/2 (2014), str. 11; Lesar, R. Družina …, str.
359; Škrilj, Počkar, S. Prebivalstvo …, str. 190; Šifrer, M. Prebivalstvo …, str. 416.
156
Health situation and trend assessment: Sex ratio.
http://www.searo.who.int/entity/health_situation_trends/data/chi/sex-ratio/en/ (dostop: 17. 7. 2019). V svetovnem
povprečju se rodi na 100 deklic 105 dečkov. Glejte tudi: Hudales, J. Od zibeli …, str. 115.
157
Pongou, Roland. Why Is Infant Mortality Higher in Boys Than in Girls? A New Hypothesis Based on Preconception
Environment and Evidence From a Large Sample of Twins. Demography 50/2 (2013), str. 436.
155
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Grafikon 21: Starostna in spolna sestava umrlih v 19. stoletju
Več informacij o stanju družbe in mogočih spremembah razkriva analiza smrti dojenčkov.
Analizirani so podatki o smrtih otrok, starih med 0 in 365 dni. V bizeljskih matičnih knjigah je
zabeleženih 1.618 otrok, ki so umrli v omenjeni starosti. Velik delež158 teh smrti je nastopil kmalu
po porodu, kar je povezano predvsem z dejavniki poteka nosečnosti, z genetskimi dejavniki in
vrsto drugih dejavnikov, ki so povezani z razvojem ploda v materinem telesu. Visoko število smrti
v prvem mesecu življenja gre po raziskavah Irene Rožman pripisati tudi slabi in nepravilni prehrani
nosečnic in njihovi veliki delovni obremenjenosti v času visoke nosečnosti, kar je povzročilo, da
je bilo veliko otrok ob porodu mrtvih oziroma so se rodili slabotni in so kmalu umrli.159 V bizeljski
mrliških knjigah je za obdobje 1800–1900 zapisanih 271 mrtvorojenih otrok in 420 otrok, ki so
umrli v prvem mesecu starosti. Pred dopolnitvijo prvega leta je umrlo še 926 otrok. Tako je od
živorojenih otrok v prvem letu umrlo vsega skupaj 1.346 dojenčkov oziroma 13 % vseh
živorojenih otrok. Predstavljen delež je treba jemati z rezervo, saj izračun ne upošteva let z
manjkajočimi zapisi160 Hkrati je pri podatku o številu mrtvorojenih opaziti potencialno napako v
podatkih, saj je stopnja umrljivosti dojenčkov, torej otrok, starih med 0 dni in 1 letom v letih med
1800 in 1900, v povprečju znašala 137 ‰, kar je občutno manj, kot kažejo izračuni za druge

158

V prvem mesecu oziroma v neonatalni dobi je po podatkih iz mrliške matične knjige umrlo 420 otrok oziroma 31%
vseh živorojenih otrok, ki so umrli v prvem letu starosti.
159
Rožman, Irena. Peč se ..., str. 136–137.
160
Manjkajo zapisi za rojstno knjigo za leta: 1833, 1834, 1836, 1837, 1838, 1840 in zapisi za mrliško knjigo 1818 in
1857.
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župnije.161 Prav tako je izračun občutno manjši od avstrijskega povprečja, ki se je v obdobju med
1820 in 1870 gibalo med 250 ‰ in 310 ‰.162

Grafikon 22: Desetletno povprečje umrlih otrok do prvega leta starosti163

O verjetni pomanjkljivosti podatkov govori tudi letna razporeditev povprečnega deleža umrlih
dojenčkov. Predvsem izjemno nizek delež umrlih otrok v prvem in drugem desetletju stoletja
govori, da duhovniki niso dosledno zapisovali otrok, ki so umrli v prvem letu starosti. Večjo
doslednost zapisovanja je mogoče opaziti v zadnjih desetletjih stoletja, ko se hkrati izboljša tudi
doslednost pri zapisovanju mrtvorojenih.
Vendar ti podatki kljub svoji pomanjkljivosti razkrivajo nekatere vidike otroške umrljivosti. Večje
število smrti v postneonatalni dobi nam razkriva dejstvo, da so bili otroci rojeni v slabe razmere,
saj so vzroki za postneonatalno smrtnost predvsem eksogene narave in so le redko povezani z
dejavniki endogenega izvora, ki po večini vplivajo na smrtnost v prvem mesecu življenja. Smrt v
postneonatalni dobi je po izsledkih Irene Rožman nastopila zaradi bolezni dihal, prebavil ali
infekcij, ki so bili pogosto posledica nepravilnega hranjenja, pomanjkljive nege in higiene ter slabe
161

Slovenska Bistrica na primer ima povprečno stopnjo smrtnosti dojenčkov 219 ‰. Glejte: Plajh, Višnjar, Katja.
Zgodovinska demografija fare sv. Jernej v Slovenski Bistrici. Diplomsko delo, Biotehnična fakulteta, UL, 2009, str.
31.
162
Kytir, Josef; Köck, Christian; Münz, Rainer. Historical Regional Patterns of Infant Mortality in Austria. European
Jurnal of Population 11/3 (1995), str. 243–244.
163
Graf prikazuje desetletna povprečja deleža populacije umrlih dojenčkov v populaciji rojenih.
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oziroma odsotne zdravniške oskrbe. Najpogosteje so umirali otroci, ki so bili že prej nekoliko
slabotnejši in so ob pomanjkljivi skrbi kmalu umrli. Pomanjkljiva skrb je bila posledica delovne
preobremenjenosti žensk, ki so kmalu po porodu spet prevzele svoje delovne obveznosti. Poleg
tega so matere zaradi slabe prehrane kmalu začele izgubljati mleko, ki so ga nadomeščale s
kravjim. To mleko je bilo premočno, saj ga niso dovolj redčili z vodo, ter se je pogosto skisalo,
kar je povzročalo prebavne motnje. Največ otrok je umrlo v poletnih in zgodnjih spomladanskih
mesecih, kar je povezano s pogosto izgubo mleka poleti, ki je posledica slabe prehrane v
spomladanskih mesecih in velike delovne obremenjenosti v poletnih mesecih.164
Visok delež otrok v populaciji umrlih je zniževal povprečno starost ob smrti. Ta je za celotno
stoletje znašala 30,6 leta. Med obema spoloma prihaja do razlik v povprečni starosti. Moški so
imeli v povprečju za leto in pol nižjo povprečno starost od povprečne splošne. Ta je znašala 29 let.
Ženske na drugi strani so v povprečju dočakale 32,3 leta. Nižja povprečna starost moške populacije
je na račun večjega deleža moških smrti v starostni skupini otrok starih od 0 do 5 let, večja
povprečna starost v primerjavi z moškimi pa je posledica nekoliko večjega deleža žensk, ki so
umrle v starejši dobi.
Graf gibanja povprečne starosti umrlih nam razkriva, da je v župniji prišlo do nekolikšnega
izboljšanja razmer v 60. in 70. letih stoletja, saj povprečna starost ob smrti preseže 35 let. Za
naslednja desetletja graf kaže drastično poslabšanje razmer, saj povprečna starost doseže tisto, ki
jo je Bizeljsko beležilo v prvem desetletju.

164

Rožman, I. Peč se …, str. 136–141.
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Grafikon 23: Gibanje povprečne starosti umrlih v 19. stoletju
Starost populacije, ki je dočakala 15. leto starosti, je v povprečju znašala 54,7 leta. Zanimivo je,
da se povprečna starost med obema spoloma v odrasli dobi skoraj ne razlikuje, saj je razlika v
povprečni starosti le dobra dva meseca v prid moških. Pričakovali bi večjo starostno razliko v prid
žensk, vendar do te razlike ni prišlo, verjetno zaradi težkih življenjskih razmer, v katerih so živele.
Za nekatere župnije je dokazana povišana smrtnost žensk v rodni dobi, kar nekoliko znižuje
povprečno starost žensk ob smrti, a za Bizeljsko tega ne moremo trditi, saj v starostni skupini od
15 do 49 let ni opaziti povečanega deleža umrlih žensk.165 Tudi gibanje povprečne starosti glede
na spol skozi opazovano obdobje nam razkrije, da je bila povprečna dočakana starost skozi celotno
stoletje zmeraj zelo podobna. Opazna razlika je le v prvem desetletju, v katerem so odrasli moški
v povprečju živeli skoraj pet let dlje od odraslih žensk, ter v 60. in 80. letih, ko povprečna starost
žensk preseže moško za dobri dve leti.
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Grafikon 24: Povprečna dočakana starost odraslih glede na spol

8.2

Sezona smrti

Število smrti po posameznem mesecu nam pove, kakšen je bil vzorec sezonskega gibanja smrti na
Bizeljskem skozi stoletje. Sezona povišane smrtnosti je bila v zimskih in prvih spomladanskih
mesecih. Smrti, ki so se zgodile v mesecih med decembrom in aprilom, predstavljajo več kot
polovico vseh smrti v župniji za obravnavano obdobje. Največji delež smrti celotne populacije
pade na mesec marec. Pri populaciji odraslih, ki so starejši od 15 let, pa ima najvišji delež smrti
mesec januar.
Primerjava sezone smrti celotne populacije in populacije odraslih nam razkrije nekatere razlike v
sezoni smrti. Opaziti je mogoče, da se sezona umiranja pri odraslih bistveno ne razlikuje od sezone
celotne populacije, saj so prav tako najvišji deleži smrti zabeleženi v mesecih od decembra do
marca oziroma aprila. A v nasprotju s sezono umiranja celotne populacije je najvišji delež smrti
pri odraslih zabeležen v mesecih decembru in januarju. Pravzaprav je zimski vrhunec smrti pri
odrasli populaciji precej bolj dominanten kot pri celotni populaciji. Na drugi strani pa je delež
smrti v poletnih mesecih nekoliko nižji od deleža celotne populacije. Razlog za večjo smrtnost
celotne populacije v poletnih mesecih v primerjavi s populacijo odraslih je v starostni sestavi
umrlih. Poleti so zaradi razlogov, ki so navedeni v prejšnjem poglavju, najbolj umirali otroci, ki
so predstavljali občuten delež vseh umrlih.166
166

V celotnem stoletju je starostna skupina 0–5 let predstavljala 39 % vseh umrlih.
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Grafikon 25: Primerjava letne razporeditve smrti celotne in odrasle populacije v 19. stoletju
Povečana zimska umrljivost je povezana z nizkimi temperaturami v zimskih mesecih.
Demografske študije so pokazale, da znižanje temperatur povzroči splošno povečanje števila smrti,
ki so posledica raznih bolezni dihal ter bolezni srca in ožilja. Hladen zimski zrak omogoča ugodne
razmere za bakterije, ki se širijo s pomočjo kapljic, hkrati pa vdihavanje mrzlega zraka zvišuje
verjetnost za razvoj okužb dihal. Poleg človeške biologije so na smrtnost v 19. stoletju vplivali
tudi nekateri antropogeni dejavniki, kot so: ogrevanje, topla oblačila in izpostavljenost mrazu.167
Tako lahko visoko smrtnost pozimi pripišemo slabemu ogrevanju domovanj in pomanjkljivi
obleki.168
Podatek o vzroku smrti, ki so ga zapisovali duhovniki v mrliško matično knjigo, zaradi splošne
pomanjkljivosti tega podatka ni bil vključen v analize. Duhovniki, tudi bizeljski, so zaradi
pomanjkanja medicinskega znanja pogosto navajali simptome posameznih bolezni, kar otežuje
kakovostno analizo vzroka smrti. Kakovost podatkov slabša tudi dejstvo, da se pojmovanje
posamezne bolezni med dvema zapisovalcema pogosto razlikuje. Bizeljski župniki so v rubriko
vzroka smrti pogosto zapisovali vzroke, kot so: oslabelost, astma, griža, pljučnica, vročina itn. O
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Rau, Roland. Seasonality in human mortality: a demographic approach. Berlin: Springer, 2007, str. 11–14.
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nezanesljivosti podatkov o vzrokih smrti in boleznih, ki so pestile tukajšnje prebivalstvo, govori
tudi poročilo okrajnega komisarja, ki je v odgovor na Göthovo vprašalnico leta 1843 zapisal:
»Poleg pogosteje nastopajoče malarije in pljučnice je v okraju najpogostejša griža … Večji del
smrti nastopi zaradi pljučnih bolezni.«169 Nabor bolezni, ki jih komisar navede v odgovoru, nam
razkriva slabo poznavanje dejanskega zdravstvenega stanja v njegovem okraju pa tudi dejstvo, da
gre za osebo, ki ni bila medicinsko izobražena.
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9

Sklep

Raziskovalni cilj tega dela je bil prikazati in razložiti demografsko dogajanje v bizeljski župniji
skozi 19. stoletje. S pomočjo podatkov, ki so zabeleženi v matičnih knjigah bizeljske župnije, je
bila opravljena rekonstrukcija demografskih procesov, ki so se odvijali v župniji. Z uporabo
historično demografskih metod so bili analizirani splošni kazalniki demografskega razvoja
župnije.
Analiza rojstne matične knjige nam v prvi vrsti razkriva velikostni razred župnije. Bizeljska
župnija s svojimi 105 rojstvi letno in trinajstimi naselji spada med ene večjih podeželskih župnij.
Podobne raziskave, ki so bile opravljene za nekatere slovenske župnije v 19. stoletju, so pokazale,
da je večje povprečno število rojstev značilno predvsem za urbane naselbine oziroma župnije z
velikim ozemeljskim obsegom.170 Tako kot drugod po ozemlju današnje Slovenije se je število
rojstev skozi čas spreminjalo. Za prvo polovico stoletja je značilen upad števila rojstev, ki doseže
svojo najnižjo točko v 50. letih stoletja. Upad števila rojstev je na eni strani povezan z negativnimi
dejavniki, kot so: gospodarsko zaostajanje območja, povezano z oddaljenostjo od središč
modernizacije, upad števila porok v obdobju 1810–1850 ter krizno obdobje, povezano z
neugodnimi vremenskimi razmerami med letoma 1815 in 1817. Na drugi strani je zmanjšanje
števila rojstev povezano z izboljšanjem verjetnosti preživetja rojenih otrok, saj se v obdobju po
veliki lakoti leta 1817 povprečno število umrlih v starosti od 0 do 15 zmanjša, kar se je odrazilo v
znižanju povprečnega števila rojstev. Na drugi strani je analiza pokazala, da na gibanje števila
rojstev določeni dogodki niso imeli dolgotrajnega vpliva. Tako na primer napoleonske vojne niso
imele dolgotrajnega negativnega vpliva na število rojenih. Kot ugotavlja Andrej Pančur za celjsko
župnijo, je v letih 1805 in 1809 prišlo celo do porasta števila rojstev. Isto lahko trdimo tudi za
Bizeljsko, saj sta ravno ti dve leti med enimi z najvišjim številom rojstev. Naslednji dogodek, za
katerega bi lahko predvidevali, da bi vplival na gibanje prebivalstva, je zlom dunajske borze leta
1873. A kot kažejo podatki, gospodarska kriza, ki je bila posledica tega zloma, ni imela občutnega
negativnega učinka. Število rojstev je v drugi polovici stoletja postopoma naraščalo in ni beležilo
upada. Tudi nekoliko bolj lokalno pogojena gospodarska kriza, ki je nastopila s pojavom trtne uši
v zadnjih 20. letih stoletja, na gibanje števila rojstev bistveno ni vplivala.
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Letna distribucija rojstev nam je razkrila, da je bila družba, ki je tvorila občestvo bizeljske fare,
pod vplivom kombinacije okolijskih, bioloških in kulturnih faktorjev, ki so diktirali sezono
rojevanja. Analiza je pokazala, da so se rojstva pojavljala skozi celotno leto, pri čemer pa je bil
vrhunec rojstev zabeležen v zimskih mesecih. Ker so rojstva rezultat spolne aktivnosti
prebivalstva, so bila pod drobnogled vzeta spočetja in njihova letna distribucija. Rezultat analize
je potrdil obstoj nekaterih bioloških in okolijskih faktorjev, kot so na primer: razpoložljivost hrane,
nizke temperature in dolžina dneva. Dodatno so sezono spočetij modificirali še dejavniki
kulturnega izvora. Velik vpliv na sezono spočetja so imeli cerkveni nauk in z njim povezani
obdobji posta, ki sta nekoliko znižali število spočetij v teh mesecih. Vrhunec spočetij je zabeležen
v topli polovici leta, s primarnim vrhuncem spomladi in sekundarnim vrhuncem sredi poletja. Oba
vrhunca sta povezana s splošno povečano aktivnostjo ljudi, ki nastopi v toplih mesecih. Vpliv
kmečkega koledarja na sezono rojevanja je nekoliko vprašljiv. Teza, da so ljudje sezono rojstva
prilagajali poteku del na kmetiji, je bila s pomočjo literature ovržena, saj ni dokazov o kakršnem
koli sezonskem načrtovanju porodov. Ugotovljeno je, da je na nižek rojstev v poletnih mesecih
vplival jesenski minimum v sezoni spočetij, ki je povezan z intenzivnejšim delovnim ciklom na
kmetiji, ki se nato nadaljuje v postno obdobje in hladnejši del leta. Primerjava sezone rojstev za
prvo in drugo polovico stoletja nam razkrije, da je prišlo do rahle razpršitve vrhuncev v drugi
polovici stoletja. Do razporeditve je po vsej verjetnosti prišlo zaradi postopnih sprememb v
kmetijski proizvodnji, kar je vplivalo na spremembe načina življenja in posledično tudi na sezono
rojstev.
Matične knjige ponujajo tudi vpogled v problematiko nezakonskih otrok. Po podatkih, ki so jih
vodili bizeljski duhovniki, je populacija nezakonskih otrok predstavljala 14,73 % vseh rojenih v
župniji. V primerjavi z deželnim povprečjem je bizeljska župnija nekoliko zaostajala, kar pa gre
pripisati njeni legi na skrajnem jugu dežele. Trend gibanja deleža nezakonskih otrok sledi
štajerskemu trendu, tako da lahko trdimo, da so na gibanje števila nezakonskih otrok vplivali
podobni dejavniki kot drugod na Štajerskem. Postopno večanje deleža nezakonskih otrok je tako
povezano s spremembami v kmetijstvu, ki je ob vpeljevanju novih kultur in novih tehnik obdelave
potrebovalo delovno silo. Ta delovna mesta so kot hlapci in dekle zapolnili nezakonski otroci.
Tradicionalno naravnanost družbe bizeljske župnije in pomanjkanje zdravstvenega znanja nam
razkriva analiza datuma krsta. Ta je pokazala, da so večino otrok krstili v roku enega dneva po
porodu. Tako hiter krst je značilen za okolja z visoko stopnjo umrljivosti otrok, pri čemer so starši
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z zgodnjim krstom zagotovili ugoden razplet posmrtnega življenja ob smrti otroka. Hkrati pa
odsotnost sprememb skozi stoletje kaže na družbo, ki je ukoreninjena v tradiciji.
Naslednji sklop analiz se nanaša na poročno matično knjigo. Podatki za leta med 1800 in 1897 so
pokazali, da se je letno v povprečju poročilo 20 parov. Letna razporeditev je pokazala razliko med
prvo in drugo polovico stoletja. Od leta 1810 do 50. let je povprečno število porok padlo pod 20
in je naraslo šele v drugi polovici stoletja. Upad števila porok v tem obdobju gre povezati z
neugodnimi gospodarskimi razmerami, ki se odražajo tudi v upadu števila rojstev. Gospodarskega
dogajanja v tem času pa zaradi pomanjkanja zgodovinskih virov in študij na drugi strani ni mogoče
bolj jasno opredeliti. Na gibanje števila porok niso bistveno vplivale spremembe zakonodaje niti
ni dokazanega vpliva cerkvenega moralnega prizadevanja.
Tradicionalno naravnanost skupnosti dokazuje sezona sklepanja porok. Ljudje so se v večini
prilagajali tradicionalnemu vzorcu porok v predpostnem času, z izrazitim vrhuncem v prvih dveh
mesecih leta. Sezona porok se je v tradicionalnih družbah prilagajala kmečkemu koledarju opravil
na eni strani in na drugi strani cerkvenim zapovedim, ki so prepovedovale slavja v postnem času.
Vse to se odraža tudi v sliki bizeljskih porok. Primerjava sezon porok prve in druge polovice
stoletja nam razkriva, da je družba po letu 1850 ohranila tradicionalni vzorec porok ter ga celo še
nekoliko utrdila.
Podatek o starosti neveste in ženina nam razkriva, da so se ljudje v povprečju poročali sorazmerno
pozno. V primerjavi z današnjim časom, ko je povprečen slovenski ženin ob svoji prvi poroki star
32,6 leta, je bila povprečna starost ženina v 19. stoletju 28,9 leta. Neveste so se nekoč poročale
nekoliko mlajše, v povprečju so bile ob svoji prvi poroki stare 25,6 leta.171 Gibanje povprečne
starosti ob prvi poroki je pokazalo, da je ta bila najvišja v sredini stoletja, kjer so se moški poročali
v svojem 32. letu, ženske pa v svojem 28. letu. Obe povprečni starosti sta se do konca stoletja
nekoliko zmanjšali. Spreminjanje povprečne starosti ob prvi poroki je bilo povezano z
gospodarskimi razmerami v župniji. Ob povečevanju števila prebivalstva in neugodnih
gospodarskih razmerah so se ljudje s poznimi porokami poskušali izogniti prevelikemu številu
otrok. Znižanje povprečne starosti v drugi polovici stoletja nam daje slutiti, da so se razmere
nekoliko izboljšale. Na podlagi starosti ob prvi poroki se bizeljsko uvršča v zahodnoevropski
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model porok po Hanjalu, kar potrjuje da je današnje slovensko ozemlje prehodno območje med
obema Hanjalovima modeloma.
Na poročni trg so skozi celotno stoletje vstopali tudi vdovci in vdove. Poroke, pri katerih je bil
vsaj eden izmed poročencev prej že poročen, so predstavljale 24,5 % vseh porok v preučevanem
obdobju. Zanimivo pri deležu ponovnih porok je gibanje odstotka teh porok skozi stoletje. Podatki
so pokazali, da so bile ponovne poroke najaktualnejše v prvi polovici stoletja. Izkazalo se je, da so
na aktualnost vdovcev oziroma na visok delež ponovnih porok najbolj vplivale epizode visoke
smrtnosti. Upad deleža ponovnih porok v drugi polovici stoletja ostaja ob pomanjkanju literature
in oprijemljivih virov za zdaj še nepojasnjen. Kar se sestave ponovnih porok tiče, nam podatki
razkrivajo, da so se vdovci in vdove poročali najraje še z neporočenimi partnerji, le dobrih 11 %
si je za svojega novega partnerja izbralo vdovca oziroma vdovo. Izkazalo se je, da se ponovne
poroke v svoji letni distribuciji bistveno ne razlikujejo od porok prvič poročenih. Razlika se pojavi
le v tem, da je delež ponovnih porok v obdobju med obema pred postnima časoma rahlo višji v
primerjavi s prvimi porokami. Analiza starosti vdovcev ob ponovni poroki nam na drugi strani
razkriva, da so najverjetneje poročali iz nekoliko drugačnih vzgibov kot prvo poročenci.
Reproduktivna funkcija zakona je bila postavljena na stran, saj visoka starost, 43 let pri moških in
37 let pri ženskah, kaže na potrebo po delovni sili, ki je nastala ob smrti prejšnjega partnerja.
Posebej zanimiv podatek je podatek o kraju obeh poročencev. Ta nam razkriva prostorsko
orientiranost župnije oziroma nam daje nekakšen vpogled v prostorsko obnašanje župljanov.
Zaradi navade opravljanja porok v župniji neveste so analize nekoliko pomanjkljive, a kljub temu
nam razkrivajo nekatere vzorce obnašanja. Analiza je pokazala, da se je s tujim ženinom, torej
ženinom, ki je bil doma iz druge župnije, poročilo 15,6 % bizeljskih nevest. Nizka stopnja
eksogamnosti ne preseneča, saj gre tu v prvi vrsti za podeželsko župnijo, ki je poleg tega še
oddaljena od večjih urbanih središč. Pri časovni razporeditvi eksogamnosti skozi stoletje preseneča
občuten porast eksogamnosti v 30. letih. Kot razlog za porast deleža eksogamnih porok se ponuja
povečanje števila smrti, ki bi lahko prisilil ljudi k iskanju partnerja zunaj meja domačih župnij, a
je ta argument nekoliko pomanjkljiv. Pregled krajev izvora ženinov nam je pokazal, da so ti po
večini prihajali iz okoliških župnij in so se večinoma tudi poročali z nevestami, ki živele v naseljih
ob meji z njihovimi župnijami. Ker je vzhodno mejo bizeljska župnija delila s hrvaškimi
župnijami, je dobršen delež ženinov prišlo tudi iz hrvaške strani Sotle.
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Podatek o statusu staršev ženina ob prvi poroki nam je razkril, da so se razmere za snovanje družine
v drugi polovici stoletja spreminjale na boljše. Delež ženinov s pokojnimi starši se je zmanjšal, kar
kaže na nekoliko ugodnejše razmere in nekoliko bolj sproščen poročni trg.
Na koncu so bile obdelane še mrliške matične knjige. V povprečju je v župniji letno umrlo 80 ljudi.
Najvišje število umrlih je bilo zabeleženo v 30. in 70. letih stoletja, kar gre pripisati razsajanju
nalezljivih bolezni. Zanimivo je, da na povprečno število smrti v desetletju 1810–1819 ni bistveno
vplivala lakota leta 1817. To gre pripisati močnemu upadu števila umrlih po lakoti, kar je nekoliko
izničilo učinke lakote na povprečno število smrti tega desetletja. Trenutno stanje raziskav o smrtih
na Slovenskem nam kot vzrok povečane smrtnosti za 70. leta navaja epidemijo črnih koz, prav
tako naj bi po nekaterih raziskavah obsežna epidemija pestila to območje tudi leta 1802, ko je na
bizeljskem zabeležena največja smrtnost v 19. stoletju. Tako kot pri drugih analizah za zdaj ostaja
nepojasnjeno dogajanje v 30. letih. Nikjer v strokovni literaturi in virih, ki so bili uporabljeni v
tem delu, namreč ni najti podatka oziroma informacije, ki bi lahko pojasnila povečano smrtnost v
tem obdobju.
Sestava umrlih oseb, zabeleženih v matičnih knjigah bizeljske župnije, je pokazala, da je bilo med
mrtvimi največ otrok. Starostna skupina otrok med 0 in 15 let je v celotnem številu vseh umrlih
predstavljala 47 %. Znotraj te skupine je najvišji odstotek dosegla skupina dojenčkov. V celotni
populaciji umrlih je skupina dojenčkov skupaj z mrtvorojenimi predstavljala 39 %. Tako visoka
stopnja umrlih otrok nam daje vedeti, da so bili pogoji za preživetje otrok na Bizeljskem v 19.
stoletju zelo slabi. Mrtvorojenost in smrt v prvem mesecu je bila povezana z razlogi endogene
narave, ki so lahko posledica genetskega materiala in razvoja ploda v materinem telesu. Vsekakor
pa je stopnjo umrljivosti v neonatalni dobi zviševalo dejstvo, da so ženske opravljale težka dela
vse do ure poroda. Pomanjkljiva prehrana nosečnic je že tako slabe možnosti za preživetje še
dodatno zmanjševala. Največja smrtnost dojenčkov je bila zabeležena v postneonatalni dobi, torej
v starosti od enega meseca do enega leta. Razlogi za te smrti so večinoma eksogeni in so povezani
z življenjskimi razmerami v katere je otrok rojen.
Sezona smrtnosti nam je razkrila, da je največ smrti nastopilo pozimi in zgodaj spomladi. Ker je
mesec smrti dojenčkov kljub povečani smrtnosti v poletnih mesecih odvisen od datuma rojstva,
smo za sezono smrti posebej pogledali še sezono smrti odraslih, torej starejših od 15 let. Zimski
maksimum je bil med to populacijo še nekoliko izrazitejši. Na povečano smrtnost v hladni polovici
leta najbolj vpliva znižanje temperatur, ki ustvari idealne pogoje za širjenje bakterij in virusov.
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Tako to obdobje sovpada z obdobjem razhajanja gripe in tudi povečane smrtnosti zaradi krvno
žilnih bolezni. Idealni pogoji za širjenje bolezni so v kombinaciji s pomanjkljivo obleko in z
neefektivnim načinom ogrevanja privedla do večjega števila mrtvih.
Starostna sestava umrlih je pokazala, da se Bizeljsko v 19. stoletju ni razlikovalo od preostalih
župnij na Slovenskem. Tako je tudi na Bizeljskem prevladovala visoka smrtnost v otroški dobi, še
posebej v starosti 0–5 let, ki predstavlja 40 % vseh umrlih. Tudi povprečna starost umrlih priča o
visokem deležu otrok med umrlimi. V povprečju so farani Bizeljskega dočakali dobrih 30 let. Tisti
ki so preživeli svojo otroško dobo, so v povprečju živeli nekaj manj kot 55 let. Trend gibanja
povprečne starosti ob smrti je pokazal, da se ta skozi stoletje ni bistveno izboljšala in je ob koncu
stoletja na ravni celotne populacije skoraj dosegla stanje iz začetka stoletja. Na ravni populacije
odraslih je v drugi polovici stoletja prišlo do dviga povprečne starosti. Primerjava med spoloma je
pokazala, da do bistvenih razlik v starosti ob smrti ni prihajalo.
Analiza mrliške matične knjige je pokazala na pomanjkljivost podatkov oziroma na dejstvo, da so
duhovniki pomanjkljivo zapisovali smrti. Kot najbolj pomanjkljivi so se izkazali zapisi o smrtih
otrok, saj so primerjave z drugimi župnijami pokazale, da je delež umrlih otrok v bizeljskih
matičnih knjigah občutno prenizek. Prav tako so manj kakovostni podatki o starosti ob smrti, saj
je pri zapisu prihajalo do zaokroževanj in posploševanj.
V magistrskem delu smo torej prikazali demografsko dogajanje župnije Bizeljsko v 19. stoletju.
Primarni vir, na katerem slonijo opravljene analize, so župnijske matične knjige, ki jih v večini
hrani Nadškofijski arhiv Maribor. Rezultati analiz so nam omogočili vpogled v demografsko
podobo takratnega bizeljskega in njegovega razvoja ter s tem prispevali k nekoliko boljšemu
razumevanju demografskega dogajanja v 19. stoletju na lokalni ravni. Na koncu je treba še enkrat
poudariti, da so župnijske matične knjige pomanjkljivi viri, ki ne prikazujejo celotne demografske
slike, vendar je njihov pomen za historično demografijo neprecenljiv, saj nam omogočajo
spremljanje dogajanja na lokalni ravni.
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PMK Podsreda 1838 – 1876

̶

KMK 1877–1888

̶

PMK Polje ob Sotli 1768-1842

̶

KMK 1888–1902

̶

PMK Polje ob Sotli 1841 - 1906

Poročne matične knjige župnije Bizeljsko

Mrliške

(PMK)

Bizeljsko (MMK)

matične

knjige

̶

PMK 1784–1838

̶

MMK 1784–1817

̶

PMK 1837–1860

̶

MMK 1819–1854

̶

PMK 1860–1897

̶

MMK dvojnik 1854
̶

MMK dvojnik 1855
̶

MMK dvojnik 1856
̶

MMK 1856–1892
̶

MMK 1892–1935

Poročne knjige drugih župnij
̶

PMK Brežice 1831 – 1894
̶

PMK Sv. Peter pod Sv. Gorami
̶

1784 – 1852
PMK Sv. Peter pod Sv. Gorami
1853 – 1889
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Župnije

Objavljeni viri
Leksikoni in statistične publikacije
̶

Janisch, Josef Andreas. Topographisch-statistisches Lexikon von Steiermark. LeykamJosefstahl, 1878–1885, str. 1362.
̶

Leksikon občin kraljestev in dežel zastopanih v državnem zboru Leksikon občin za
Štajersko. Izdelan po rezultatih popisa ljudstva dne 31.grudna 1900. Dunaj: c. kr. centralna
statistična komisija, 1904.
̶

Orts-Repertorium des Herzogthumes Steiermark Auf Grundlage der Volkszählung vom
31. December 1869 Bearbeitet von der K. K. statistichen Central-Commission, Dunaj:
1872, str. 120.
̶

Schmutz, Carl. Historisch Topographisches Lexikon von Steyermark. knjiga 1- 4,
samozaložba: der Verfasser, 1822–1823.

̶

Special Orts-Repertorien der im Österreichischen Reichsrathe vertretenen Königsreiche
und Länder Spezial-orts-repertorium von Steiermark, Wien: Alfred Hölder, 1883.

̶

Special Orts-Repertorien der im Österreichischen Reichsrathe vertretenen Königsreiche
und Länder.Special Orts-Repertorium von Steiermark. Neubearbeitung auf Grund der
Ergebnisse der Volkszählung vom 31. December 1890. Wien: Alfred Hölder, 1894.

Objavljeni zgodovinski viri
̶

Kuret, Niko. Slovensko Štajersko pred marčno revolucijo 1848. Topografski podatki po
odgovorih na vprašalnice nadvojvode Janeza (1818) in Georga Götha (1842). 1. del, 1.
snopič, Ljubljana: SAZU, 1985.

77

12

Priloge

Tabela s podatki za grafikon 1: Gibanje absolutnega števila rojstev v obdobju 1800-1900
leto
št. smrti
leto
št. smrti
leto
št. smrti
72
67
83
1800
1838
1876
237
70
78
1801
1839
1877
51
61
79
1802
1840
1878
52
97
107
1803
1841
1879
83
69
72
1804
1842
1880
49
88
69
1805
1843
1881
141
81
68
1806
1844
1882
58
57
83
1807
1845
1883
68
83
114
1808
1846
1884
39
81
78
1809
1847
1885
58
94
80
1810
1848
1886
39
98
68
1811
1849
1887
67
80
107
1812
1850
1888
70
80
69
1813
1851
1889
103
66
102
1814
1852
1890
85
101
102
1815
1853
1891
92
82
75
1816
1854
1892
134
67
81
1817
1855
1893
0
60
90
1818
1856
1894
26
0
73
1819
1857
1895
65
66
72
1820
1858
1896
67
76
82
1821
1859
1897
80
54
97
1822
1860
1898
67
71
68
1823
1861
1899
83
58
84
1824
1862
1900
87
74
1825
1863
55
70
1826
1864
56
68
1827
1865
69
58
1828
1866
85
87
1829
1867
50
54
1830
1868
170
115
1831
1869
137
85
1832
1870
89
98
1833
1871
77
89
1834
1872
82
116
1835
1873
69
92
1836
1874
73
110
1837
1875

Tabela s podatki za grafikon 2: Gibanje desetletnega povprečja števila rojstev v obdobju
1800-1899.
181018201830184018501860187018801890Desetl 18001809
1819
1829
1839
1849
1859
1869
1879
1889
1899
etje
120,4
97
103,4
89
88,8
81,5
103,2
113,8
121,9
127
Povp.
št,
Tabela s podatki za grafikon 3: Desetletno povprečje števila smrti otrok v obdobju 1800-1899.
Deset 1800- 1810- 1820- 1830- 1840- 1850- 1860- 1870- 1880- 1890letje
1809
1819
1829
1839
1849
1859
1869
1879
1889
1899
Povp. 51,60 28,90 36,00 35,60 37,90 26,33 26,40 45,60 44,50 47,50
št.
Tabela s podatki za grafikon 4: Sezona spočetji in rojstev v 19. stoletju.
Mesec
Št. rojstev
Št. spočetji
1018
864
jan
875
825
feb
902
862
mar
894
963
apr
807
984
maj
718
866
jun
735
919
jul
711
872
avg
733
703
sep
866
718
okt
876
687
nov
863
735
dec

Tabela s podatki za grafikon 5: Primerjava sezone rojstev prve in druge polovice 19. stoletja.
1800-1849
1850-1900
Mesec
Št. rojstev
Delež rojstev
Št. rojstev
Delež rojstev
477
10,88 %
541
9,64 %
Jan.
421
9,60 %
454
8,09 %
Feb.
381
8,69 %
521
9,28 %
Mar.
361
8,23 %
533
9,49 %
Apr.
315
7,19 %
492
8,76 %
Maj.
312
7,12 %
406
7,23 %
Jun.
312
7,12 %
423
7,53 %
Jul.
319
7,28
%
392
6,98 %
Avg.
328
7,48 %
405
7,21 %
Sep.
402
9,17 %
464
8,27 %
Okt.
395
9,01 %
481
8,57 %
Nov.
361
8,23 %
502
8,94 %
Dec.
Tabela s podatki za grafikon 6: Primerjava sezone spočetja prve in druge polovice 19. stoletja.
1800-1849
1850-1900
Mesec
Št. spočetji
Delež spočetji
Št. spočetji
Delež spočetji
399
9,10 %
465
8,28 %
Jan.
363
8,28 %
462
8,23 %
Feb.
363
8,28 %
499
8,89 %
Mar.
451
10,29 %
512
9,12 %
Apr.
469
10,70 %
515
9,17 %
Maj.
372
8,49 %
494
8,80 %
Jun.
385
8,78 %
534
9,51 %
Jul.
336
7,66 %
536
9,55 %
Avg.
304
6,93 %
399
7,11 %
Sep.
296
6,75 %
422
7,52 %
Okt
313
7,14 %
374
6,66 %
Nov.
333
7,60 %
402
7,16 %
Dec.

Tabela s podatki za grafikon 7: Desetletno povprečje deleža nezakonskih otrok v 19. stoletju.
Desetletje
Povp. delež
Štajerska
5,42 %
11,20 %
1800-1809
7,34 %
14,60 %
1810-1819
17,52 %
22,10 %
1820-1829
10,57 %
20,10 %
1830-1839
18,13 %
24,30 %
1840-1849
16,54 %
23,70 %
1850-1859
20,67 %
25,46 %
1860-1869
19,13 %
29,96 %
1870-1879
19,64
%
25,42 %
1880-1889
12,78 %
24,34 %
1890-1899
Tabela s podatki za grafikon 8: Gibanje desetletnega povprečja števila porok v 19. stoletju.
Poroke po desetletjih
Desetletna vsota
Povprečje
221
22,1
1800-1809
152
15,2
1810-1819
161
16,1
1820-1829
166
16,6
1830-1839
180
18
1840-1849
238
23,8
1850-1859
234
23,4
1860-1869
237
23,7
1870-1879
238
23,8
1880-1889
175
25
1890-1897

Tabela s podatki za grafikon 9: Letna razporeditev porok v 19. stoletju
Mesec
Povprečno št.
4,1
Januar
8,58
Februar
0,56
Marec
0,27
April
0,68
maj
0,72
Junij
0,38
Julij
0,49
Avgust
0,53
September
0,33
Oktober
3,77
November
0,02
December

Delež
20 %
42 %
3%
1%
3%
4%
2%
2%
3%
2%
18 %
0%

Tabela s podatki za grafikon 11: Primerjava povprečne starosti ženina in neveste ob prvi
poroki v 19. stoletju.
povprečna starost
Desetletje
ženin
nevesta
24,14
22,11
1800-1809
26,20
23,13
1810-1819
26,15
23,66
1820-1829
29,85
27,02
1830-1839
29,94
27,15
1840-1849
31,69
27,89
1850-1859
30,93
28,05
1860-1869
30,92
26,19
1870-1879
29,94
25,24
1880-1889
29,22
25,14
1890-1897
Tabela s podatki za grafikon 12: Relativna starost ob prvi poroki v 19. stoletju.
Relativna starost ob prvi poroki
Št. ženinov
1148
Ženin starejši
409
Ženin mlajši
116
Isto stara

Tabela s podatki za grafikon 13: Sezona poročanja vdov in vdovcev v 19. stoletju.
Mesec
Št. porok
Delež porok
83,00
16 %
Januar
177,00
35 %
Februar
21,00
4%
Marec
13,00
3%
April
20,00
4%
maj
25,00
5%
Junij
25,00
5%
Julij
19,00
4%
Avgust
23,00
5%
September
21,00
4%
Oktober
8,00
2%
November
74,00
15 %
December
0,00
0%
Januar

Delež
68,62 %
24,45 %
6,93 %

Tabela s podatki za grafikon 14: Gibanje deleža ponovnih porok vdovcev v 19. stoletju
Desetletje
Povprečni delež
30,94 %
1800-1809
42,69 %
1810-1819
24,91 %
1820-1829
29,18 %
1830-1839
30,92 %
1840-1849
28,48 %
1850-1859
20,74 %
1860-1869
19,77 %
1870-1879
13,92 %
1880-1889
15,18 %
1890-1897
Tabela s podatki za grafikon 15: Izbira partnerja pri ponovnih porokah v 19. stoletju.
Tip poroke
Delež
33,54 %
samec/vdova
54,88 %
vdovec/samica
11,59 %
oba vdovca
Tabela s podatki za grafikon 16: Poreklo ženina.
Izvor ženina
Št. ženinov
1542
domač ženin
285
tuj ženin
Tabela s podatki za grafikon 17: Gibanje deleža tujih ženinov v 19. stoletju.
Desetletje
Povprečni delež
4,03 %
1800-1809
1,59 %
1810-1819
1,83 %
1820-1829
14,89 %
1830-1839
21,30 %
1840-1849
22,59 %
1850-1859
24,04 %
1860-1869
16,34 %
1870-1879
18,40 %
1880-1889
15,07 %
1890-1897

Delež ženinov
84,40 %
15,60 %

Tabela s podatki za grafikon 18: Župnijska pripadnost tujih ženinov.
Izvor tujega ženina
Št. tujih ženinov
51
Drugo
67
Hrvaška
34
Kapele
77
Pišece
56
Sv. Peter
Tabela podatkov za karto 1: Delež tujih ženinov v 19. stoletju po posameznem kraju.
Kraj neveste
znotraj župnije
izven župnije
št. nevest po kraju
48
12
60
Bizeljska vas
35
5
40
Bračna vas
117
21
138
Brezovica
65
8
73
Bukovje
50
13
63
Dramlja
101
18
119
Drenovec
57
15
72
Gregovce
23
4
27
Izven župnije
32
6
38
Nova vas
128
24
152
Orešje
42
9
51
Sp. Sušica
119
44
163
Stara vas
48
18
66
Vitna vas
163
48
211
Zg. Sušica
681
48
729
Ni podatka
1709
293
2002
SKUPAJ

Tabela s podatki za grafikon 19: Gibanje desetletnega povprečnega števila smrti v 19. stoletju.
Desetletje
povprečje
85,00
1800-1809
73,90
1810-1819
71,40
1820-1829
88,40
1830-1839
80,90
1840-1849
73,20
1850-1859
70,90
1860-1869
93,70
1870-1879
80,80
1880-1889
84,20
1890-1900

Tabela podatkov za grafikon 20: Gibanje absolutnega števila smrti na Bizeljskem v letih med
1800 in 1900.
leto
št. smrti
leto
št. smrti
leto
št. smrti
72
73
92
1800
1837
1874
237
67
110
1801
1838
1875
51
70
83
1802
1839
1876
52
61
78
1803
1840
1877
83
97
79
1804
1841
1878
49
69
107
1805
1842
1879
141
88
72
1806
1843
1880
58
81
69
1807
1844
1881
68
57
68
1808
1845
1882
39
83
83
1809
1846
1883
58
81
114
1810
1847
1884
39
94
78
1811
1848
1885
67
98
80
1812
1849
1886
70
80
68
1813
1850
1887
103
80
107
1814
1851
1888
85
66
69
1815
1852
1889
92
101
102
1816
1853
1890
134
82
102
1817
1854
1891
0
67
75
1818
1855
1892
26
60
81
1819
1856
1893
65
0
90
1820
1857
1894
67
66
73
1821
1858
1895
80
76
72
1822
1859
1896
67
54
82
1823
1860
1897
83
71
97
1824
1861
1898
87
58
68
1825
1862
1899
55
74
84
1826
1863
1900
56
70
1827
1864
69
68
1828
1865
85
58
1829
1866
50
87
1830
1867
170
54
1831
1868
137
115
1832
1869
89
85
1833
1870
77
98
1834
1871
82
89
1835
1872
69
116
1836
1873

Tabela podatkov za grafikon 22: Desetletno povprečje umrlih otrok do prvega leta starosti.
Desetletje
Brez mrtvorojenih
Z mrtvorojenimi
10,38 %
10,71 %
1800-1809
10,77 %
11,34 %
1810-1819
11,12 %
15,67 %
1820-1829
12,13 %
15,96 %
1830-1839
14,53 %
16,78 %
1840-1849
11,72 %
12,68 %
1850-1859
11,53 %
12,40 %
1860-1869
15,47 %
18,54 %
1870-1879
14,52
%
18,29 %
1880-1889
15,20 %
19,25 %
1890-1899
Tabela s podatki za grafikon 23: Gibanje povprečne starosti umrlih v 19. stoletju.
Desetletje
Povprečna starost vse populacije umrlih
1800-1809
25,40
1810-1819
33,75
1820-1829
27,55
1830-1839
33,44
1840-1849
30,43
1850-1859
35,54
1860-1869
36,29
1870-1879
29,91
1880-1889
26,93
1890-1899
26,30
Povprečje
30,55
Tabela s podatki za grafikon 25:
Mesec
Januar
Februar
Marec
April
maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

Vsi
10,60 %
10,14 %
11,14 %
9,98 %
7,24 %
6,28 %
5,68 %
6,58 %
7,32 %
7,20 %
7,91 %
9,95 %

Odrasli
12,10 %
10,85 %
11,19 %
9,94 %
6,80 %
5,60 %
4,89 %
5,15 %
6,42 %
6,71 %
8,72 %
11,64 %

