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Redovna umetnost in njen kontekst

Pričujoča tematska številka znanstvene revije Acta historiae artis Slovenica je rezultat intenzivnih 
raziskav samostanske umetnostne dediščine, ki je v zadnjih letih postala ena osrednjih (umetnost-
no)zgodovinskih tematik. samostanski umetnosti je bila pred nekaj leti že posvečena tematska 
številka revije (Acta historiae artis Slovenica, 17/2, 2012) in takrat smo v predgovoru zapisali, da 
bi bilo smiselno, ko bi ji sledila (vsaj) še ena z isto oziroma sorodno tematiko. Gre za privlačno 
raziskovalno področje, saj so bili samostani pomembni nosilci umetnostnega razvoja tako v sred-
njem kot v novem veku. to dokazujejo tudi študije v pričujoči številki. Pokrivajo širok spekter tem 
od zgodovinskih, naročniških, arhitekturnih, kiparskih in slikarskih do spomeniškovarstvenih in 
segajo od srednjega veka do sodobnih zadreg pri obnavljanju in revitalizaciji samostanskih kom-
pleksov. Že prvi članek na primeru spodnje cerkve nekdanje Žičke kartuzije izpostavlja nujnost 
sodelovanja konservatorske in znanstvenoraziskovalne sfere pri odločitvah o posegih v spomeni-
ke in hkrati prinaša nekaj novih ugotovitev in interpretacij tako o stavbni zgodovini kot o data-
ciji spomenika (Mija oter Gorenčič). sledi prispevek o kapucinski arhitekturi, ki je bila doslej v 
raziskavah samostanske umetnosti skoraj prezrta. v njem se podrobneje seznanimo z vsebino in 
pomenom arhitekturnega traktata antonia da Pordenone, ki je odločilen vir za razumevanje arhi-
tekture kapucinov v beneškem in tirolskem prostoru v iztekajočem se 16. in 17. stoletju, njen vpliv 
pa seže tudi širše od srednjeevropskega prostora. tudi na podlagi tega traktata lahko rekonstruira-
mo prvotno zasnovo nekdanjega kapucinskega samostana na Ptuju (tanja Martelanc). Kot večina 
redov so bili tudi kapucini razdeljeni na province. vlogo redovnih pokrajin in provinc kot vmes-
nih stopenj med samostanom in vodstvom reda predstavlja naslednji prispevek. osredotoča se 
na province manjših bratov (minoritov, frančiškanov, kapucinov) na ozemlju notranjeavstrijskih 
dežel v potridentinski dobi, opozarja pa tudi na vzporednice in razhajanja z ureditvijo in vlo-
go provinc pri avguštincih, dominikancih in jezuitih (jože Škofljanec). Kiparskim delom Franca 
Krištofa reissa, nastalim za samostanske naročnike, je posvečen prispevek, v katerem so na pod-
lagi slogovne analize kamnitih skulptur za portal nekdanje Žičke kartuzije in ohranjenih arhivskih 
virov kiparju pripisana še druga dela, in sicer tumba samostanskega ustanovitelja in figure perso-
nifikacij za okras vhoda v samostan ter štiri skulpture za kalvarijo v vrtu samostana dominikank v 
Marenberku (Polona vidmar). tudi naslednji prispevek izpostavlja vlogo naročnika, in sicer loš-
kega glavarja jožefa antona evzebija haldna kot mecena in donatorja pri gradnji in opremljanju 
kapucinskega samostana in cerkve v Škofji Loki. Med njegovimi naročili izstopa doslej anonimna 
slika v velikem oltarju, ki je na podlagi slogovne in primerjalne analize atribuirana avstrijskemu 
slikarju johannu carlu reslfeldu in jo lahko uvrstimo celo med umetnikove najkvalitetnejše do-
sežke (ana Lavrič). Zadnja dva omenjena prispevka sta rezultat raziskovalnega projekta Profano v 
sakralnem: reprezentacija posvetnih interesov v cerkveni umetnosti (javna agencija za raziskovalno 
dejavnost republike slovenije, j6–6848). Dvajseto stoletje tokrat pokriva prispevek o arhitektu 
hermanu husu in njegovih raznovrstnih naročilih za jugoslovansko salezijansko provinco med 



obema vojnama. na podlagi arhivskih in časopisnih virov so predstavljene okoliščine, ki so husa 
pripeljale do naročil, hkrati pa so njegove arhitekturne stvaritve umeščene v širši umetnostni kon-
tekst (alenka Di battista). Predstavljenim izvirnim znanstvenim člankom je dodano razmišljanje 
o dosedanji obnovi stavbnega kompleksa nekdanjega cistercijanskega samostana v Kostanjevici na 
Krki. Podanih je tudi nekaj predlogov za nadaljnje stavbne posege, ki bi zagotovili nastanitvene 
zmogljivosti in s tem razbremenili vzdrževanje kompleksa (andrej smrekar). 

Prispevki izhajajo iz slovenskih spomenikov in jih umeščajo v sočasno redovno, umetnostno 
in politično dogajanje v širšem evropskem prostoru. naj služijo kot spodbuda in izhodišče za na-
daljnje raziskave samostanske umetnosti. 

Mija oter Gorenčič



Art of Religious Orders in Context 

This thematic volume of Acta historiae artis Slovenica is the result of comprehensive research 
on monastic artistic heritage, which in recent years has been one of the central focuses of (art) 
historical research. The 2012 issue of Acta historiae artis Slovenica (i.e.17/2) also focused on the 
theme of monastic art, pointing out in the preface that it would be followed by another issue ad-
dressing this significant research field. 

in the Middle ages as well as the Modern Period, monasteries were among the most impor-
tant carriers of artistic development. The authors of the hereby published articles discuss a wide 
range of research themes related to monastic history, patronage, architecture, sculpture, painting, 
and heritage protection, covering the period from the Middle ages to the present-day problems 
regarding monastery revitalisation. based on the example of the former ecclesia minor of Žiče 
charterhouse, the first article emphasises how necessary the cooperation of researchers with the 
heritage protection service is when decisions on how to maintain or renovate monuments are 
made. Moreover, this article presents fresh interpretations of the history and erection date of this 
architectural monument (Mija oter Gorenčič). The second article deals with the architecture of 
the capuchin Friars, which has hitherto received little attention in monastic research. it discusses 
the contents and significance of the architectural treatise of antonio da Pordenone, which is the 
fundamental source for the understanding of capuchin architecture in the venetian republic 
and the tirol region at the end of the 16th and 17th centuries. its influence was seen throughout 
central european architecture; based on this treatise, the original scheme of the former capuchin 
monastery in Ptuj was reconstructed (tanja Martelanc). similarly as most religious orders, the 
capuchin Friar order was divided into provinces. The next article discusses the role of provinces 
as mediators between the monastery and the leading bodies of order by closely studying the prov-
inces of the minor friars (Minorites, Franciscans and capuchins) in post-tridentine inner austria. 
Moreover, it emphasises the parallels and differences in the function and role of provinces in the 
orders of augustinians, Dominicans and jesuits (jože Škofljanec). The paper discussing the sculp-
tures by Franz christoph reiss includes new attributions to this sculptor based on archival sources 
and the stylistic analysis of the stone sculptures made for the portal of the former Žiče charter-
house. These attributions include the tomb of the founder of the charterhouse, the sculptures of 
the personifications made for the entrance of the monastery and four sculptures for the Way of the 
cross in the garden of Marenberk monastery of the Dominican nuns (Polona vidmar). artistic 
patronage is discussed in the article on the provincial governor joseph anton eusebius halden. 
as Maecenas and donor, halden significantly contributed to the building and furnishing of the 
capuchin monastery and church in Škofja Loka. his commissions for the monastery include the 
painting in the main altar of the church. The work, hereby attributed to austrian painter johann 
carl reslfeld, can be considered one of the artist’s most outstanding paintings (ana Lavrič). The 
latter two articles are the results of the research project the Profane in Sacral Spaces: Representing 



Secular Interests in Church Art (slovenian research agency, j6–6848).  20th century architecture 
is dealt with in the article on architect herman hus and his diverse projects for the Yugoslav prov-
ince of the salesian order in the period between the two world wars. based on archival sources and 
newspaper texts, the author presents the circumstances which contributed to the final selection of 
the architect and analyses his architecture in the wider architectural context (alenka Di battista). 
Finally, this volume comprises reflections on the renovation of the former cistercian Monastery 
in Kostanjevica na Krki, and includes several suggestions for the revitalisation of this monument, 
including new residential capacities which would provide additional means for its maintenance 
(andrej smrekar). 

 slovenian art and architecture presented in this issue are discussed in the wider euro-
pean context of religious orders, monastic art and political history. May they serve as inspiration 
for further research into monastic art.

Mija oter Gorenčič
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Južni portal spodnje cerkve nekdanje 
Žičke kartuzije in situ ali ne

Mija Oter Gorenčič

Žički kartuzijanski samostan, najstarejši tega reda v srednjeevropskem prostoru, je leta 1151 usta-
novil štajerski mejni grof otokar iii. (1129–1164) iz rodbine traungau.1 tako kot v drugih zgodnjih 
kartuzijah sta tudi tu samostan sestavljala domus superior, zgornja hiša, namenjena menihom, in 
domus inferior, spodnja hiša, namenjena konverzom.2 edina ohranjena stavba žičke spodnje hiše 
je njena cerkev. 

Župnijska cerkev Marijinega obiskanja v Špitaliču pri slovenskih Konjicah, nekdanja ecclesia 
minor žičkega kartuzijanskega samostana, je enoladijska romansko-zgodnjegotska stavba z dve-
ma skoraj kvadratnima ladijskima travejama in z nekoliko ožjim ravno zaključenim kvadratnim 
prezbiterijem. njeno zunanjščino (sl. 1) obdajajo nestopnjevani oporniki z enokapnimi (na obeh 
vzhodnih in na severozahodnem oporniku pa z dvokapnimi) kamnitimi strešicami, v spodnjem 
delu pa stene obteka atiško profiliran talni zidec. Med letoma 1834 in 1838 je bil na zahodni strani 
postavljen zvonik,3 v katerega so vzidali polkrožni romansko-zgodnjegotski portal s po tremi stebri 
v obeh ostenjih (sl. 2). v južnem ostenju kronajo stebre trije brstni kapiteli, v severnem so kapite-
li okrašeni z rastlinsko ornamentiko, baze vseh stebrov imajo potlačen atiški profil. Pravokotne 
kapitelne naklade so spodaj konkavno profilirane. Luneto, ki jo obdaja žlebasto-paličasto profi-
lirana polkrožna arhivolta, krasi motiv jagnjeta s križem, na katerega sečišču je izklesana rozeta. 
Zadnji lok arhivoltnega ostenja ima vodoraven iztek, kar velja tudi za polkrožni portal, ki v cerkev 
vodi z južne strani. ta ima v levem in desnem ostenju po en steber z brstnim kapitelom in bazo s 
potlačenim atiškim profilom, lunete pa nima. obodne stene cerkve so bile tekom stoletij dvakrat 
povišane.4 Prvotni zidovi z v plasteh vgrajenimi kamnitimi bloki so zdaj neometani, nadzidani 
del je ometan in zaključen s profiliranim maltnim venčnim zidcem, na vogalih pa so v ometu 

1 o letu ustanovitve gl. Friedrich hausMann, Die »Gründungsurkunde« und weitere urkunden für die aus-
stattung der Kartause seitz. eine wissenschaftsgeschichtliche und kritische untersuchung, Archiv für Diplomatik, 
Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde, 53, 2007, str. 156–157 (z nadaljnjo literaturo). 

2 Za pregled temeljne literature o Žički kartuziji gl. Mija oter GorenČiČ, Deformis formositas ac formosa defor-
mitas. Samostanska stavbna plastika 12. in 13. stoletja v Sloveniji, Ljubljana 2009, str. 327–328. o delih, ki so izšla 
po tem letu, gl. nadaljevanje tega prispevka. 

3 ivan ZeLKo, Špitalič. Zgodovina župnije Špitalič pri Konjicah, Špitalič 1978, str. 16; ivan ZeLKo, Žička kartuzija, 
Ljubljana 1984, str. 91.

4 bogdan baDovinac, Špitalič pri slovenskih Konjicah. cerkev Marijinega obiskanja, Varstvo spomenikov. Po-
ročila, 44/2007, 2008, str. 274, 275; prim. avguštin steGenŠeK, Konjiška dekanija, Maribor 1909 (umetnost-
ni spomeniki lavantinske škofije, 2), str. 173, op. 2; jože curK, Topografsko gradivo IV. Sakralni spomeniki na 
območju občine Slovenske Konjice, celje 1967, str. 56; ZeLKo 1978 (op. 3), str. 24; ZeLKo 1984 (op. 3), str. 91; 
ivan ZeLKo, Žička kartuzija, Benediktinci, kartuzijani, cistercijani (ur. France Martin Dolinar), Ljubljana 1984 
(redovništvo na slovenskem, 1), str. 143.
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vrezani šivani robovi. na vzhodni steni je v ce-
loti ohranjeno prvotno polkrožno zaključeno 
romansko okno, severni steni ladje in prezbi-
terija sta brez oken, južno stran pa členita pra-
vokotno okno iz 17. stoletja v vzhodni ladijski 
traveji, ki je nadomestilo prvotno romansko, in 
polkrožno okno iz prve polovice 19. stoletja, ki 
prekriva desni del romanskega okna v zahodni 
ladijski traveji.5 ob severno steno prezbiterija 
je prizidana zakristija.6 nad streho ladje se dvi-
ga strešni stolpič. 7 Zvonico, ki se odpira v lad-
jo, pokriva potlačena banja s parom sosvodnic. 
v notranjščini je cerkev v celoti križnorebrasto 
obokana. obočna rebra s paličasto-hruškastim 
profilom v ladji slonijo na tridelnih konzolah, 
ob rahlo šilasto zaključenem slavoloku pa se 
iztekajo na služnike z brstnimi kapiteli, potla-
čenimi bazami in vmesnimi prstani. ostenje 
slavoloka podpirata polstebra z brstnima kapi-
teloma in potlačenima bazama. v prezbiteriju 
sloni obok z rebri kvadratnega profila na do tal 
segajočih služnikih z vmesnimi prstani, potla-
čenimi bazami in brstnimi kapiteli. v južno 
steno prezbiterija so vzidane nekoliko šilasto zaključene sedilije s sedmimi stebrički s potlačenimi 
bazami in brstnimi kapiteli. vrhnji lok arhivolte se tako kot na obeh portalih vodoravno izteka. 
Pevski kor v zahodnem delu ladje sloni na dveh slopih in treh kapastih obokih. v nadaljevanju se 
želim osredotočiti na vprašanje, ali je stranski portal cerkve ohranjen in situ ali ne. 

južni portal je začel buriti duhove v letu 1994, ko se je po odstranitvi ometa na zunanjščini 
pokazalo, da z levim zgornjim delom sega prek zazidanega romanskega okna, tega pa v desni po-
lovici prekriva mlajše, prav tako polkrožno zaključeno okno (sl. 3). bogdan badovinac je v kon-
servatorskem poročilu o tem, da so nad južnim vhodom v cerkev skušali ugotoviti, na kakšen 
način je bila zunanjščina ometana oz. fugirana in kako visoko so segali romanski ometi, to najdbo 
opisal in komentiral z naslednjimi besedami: »/.../ Pri tem smo nad vrati v južni steni ladje naleteli 

5 Datacije neromanskih oken so povzete po: Špitalič pri Slovenskih Konjicah. Konservatorska izhodišča za celovitejšo 
in delno prezentacijo romanske cerkve Marijinega obiskanja, celje 2005 (tipkopis), str. 10. Za posredovanje elabo-
rata se zahvaljujem gospodu bogdanu badovincu.

6 Leta 1843 so na mestu stare zakristije na severni strani prezbiterija pozidali novo z oratorijem v nadstropju in ob 
severni steni ladje postavili zunanje stopnice na prižnico, na katero so dostop omogočili s preureditvijo cerkvene-
ga okna v vrata, gl. ZeLKo 1978 (op. 3), str. 15, 18–19, 49; ZeLKo 1984 (op. 3), str. 93, 96; ZeLKo 1984 (op. 4), 
str. 143. Zakristija je bila podrta 1991, leta 1992 pa je bila na starejših temeljih pozidana manjša s pultno streho, 
katere nastavek je bil najden v ometih severne stene prezbiterija, gl. bogdan baDovinac, Poročila o konserva-
torskih delih na posameznih objektih kulturne dediščine. Špitalič, Varstvo spomenikov, 34, 1992, str. 311; Špitalič 
2005 (op. 5), str. 8. 

7 na osnovi česa so konservatorji določili višino in obliko »rekonstruiranega« dela strešnega stolpiča, iz poročila 
ni jasno. ivan stoPar, Hrami tišine. Življenje v srednjeveških samostanih na Slovenskem, Ljubljana 2009, str. 51, 
piše, da stavbo vrh strehe »poudarja leseni, med zadnjo obnovo po starejši predlogi rekonstruirani zvoniček«.

1. Špitalič, nekdanja spodnja cerkev Žičke kartuzije, 
sedanja župnijska cerkev, zunanjščina s severne strani
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2. Špitalič, župnijska cerkev, zahodni portal

3. Špitalič, župnijska cerkev, zunanjščina ob južnem portalu
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na ostanek romanskega okna, ki je bil deloma uničen z zidavo novega okna nad vrati in deloma 
ob prestavitvi portala, ki se je prvotno verjetno nahajal v severni steni ladje, kjer je še ohranjen 
njegov prag.«8 njegova omemba je v strokovni literaturi ostala tako rekoč neopažena in jo je pred 
menoj na kratko komentiral le Marijan Zadnikar, ki je zapisal, da »je moral biti romanski portal na 
tem mestu vzidan naknadno, morda šele v 19. stoletju«, in dodal, da za zdaj še ne vemo odgovora 
na vprašanje, »od kod so prenesli portal in ga vzidali na tem mestu, nad njim pa uredili manjše 
romanizirajoče okno«.9 Deloma je bilo tudi odkritje te gradbene situacije nad južnim portalom 
povod za odločitev o obsežnih konservatorsko-restavratorskih delih, ki so donedavna potekala 
v notranjščini in na zunanjščini cerkve in so sledila vsebinskemu načrtu prenove, začrtanemu z 
odločitvijo komisije (Marjan slabe, ivan stopar, robert Peskar, janez Mikuž) leta 2003, »da se ce-
lovito in enovito prezentira tako notranjost kot zunanjost romanske cerkve. vsi konservatorski in 
restavratorski posegi se torej podrejajo opredeljenemu cilju – prezentaciji romanike – tako v celoti 
kot v detajlih.«10 Čeprav konservatorji niso predvideli obeh najradikalnejših odločitev, torej rušitve 
zvonika in znižanja obodnih sten, so pri realizaciji svojih načrtov naleteli na nasprotovanje lastni-
ka in župnijskega občestva ter pomanjkanje finančnih sredstev, zaradi česar (še) ni prišlo do na-
meravanega preoblikovanja pevskega kora v pevsko emporo, celovite prezentacije romanskih oken 
in prestavitve južnega portala na severno stran.11 stavbni posegi so zato sledili konservatorskim 

8 bogdan baDovinac, Poročila. Špitalič pri slovenskih Konjicah, Varstvo spomenikov, 37/1996, 1998, str. 122; 
prim. baDovinac 2008 (op. 4), str. 276. Da je bil južni portal nekdaj severni, navaja tudi stoPar 2009 (op. 7), 
str. 52. 

9 Marijan ZaDniKar, slovenska romanika po romaniki 1982, Razprave iz evropske umetnosti za Ksenijo Rozman 
(ur. barbara jaki), Ljubljana 1999, str. 23. v slovenskih strokovnih krogih so se pojavila razmišljanja, da je bil za-
hodni portal cerkve v Špitaliču prvotno zahodni portal žičke ecclesie maior, kar pa izpodbija pridiga špitališkega 
župnika Matije voduška ob posvetitvi novega zvonika, ki je poetično omenil prestavitev zahodnega portala z bese-
dami, da je cerkev novemu zvoniku dala, »kar je imela, svoje podvoje njemu sa snoshje«, gl. Mnemosynon slavicum 
suis quondam auditoribus ac amicis carissimis dicat Antonius Slomshek, celje 1840, str. 113; Marijan ZaDniKar, 
Srednjeveška arhitektura kartuzijanov in slovenske kartuzije, Ljubljana 1972, str. 243, 262–263; ZeLKo 1978 (op. 
3), str. 16; prim. Karl haas, Kunstdenkmale des Mittelalters in Steiermark, Wien 1857, str. 12; steGenŠeK 1909 
(op. 4), str. 174; izidor canKar, Zgodovina likovne umetnosti v zahodni Evropi. 2: Od leta 1000 do leta 1400. 
Razvoj stila v visokem in poznem srednjem veku, Ljubljana 1931, str. 107; jože GreGoriČ, srednjeveška cerkvena 
arhitektura v sloveniji do leta 1430, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. 1, 1951, str. 12; Marijan ZaDniKar, 
Romanska arhitektura na Slovenskem, Ljubljana 1959, str. 81; Marijan ZaDniKar, Konservatorska poročila. Špi-
talič, Varstvo spomenikov, 8, 1962, str. 166; emilijan cevc, Slovenska umetnost, Ljubljana 1966, str. 18; curK 1967 
(op. 4), str. 54. tudi ivan stopar je na podlagi meritev zavrnil možnost, da bi bil zahodni portal kdaj na zgornji 
cerkvi (ivan stoPar, Paralipomena k ecclesii maior Žičke kartuzije. Prispevek k romanski podobi Žičke kartuzije 
ob njeni predvideni predstavitvi, Raziskovanje kulturne ustvarjalnosti na Slovenskem. Šumijev zbornik (ur. jadranka 
Šumi), Ljubljana 1999, str. 501; ivan stoPar, arhitektura je knjiga, ki jo je treba brati!, 50 let Gorenjskega muzeja. 
Avguštinov zbornik (ur. beba jenčič idr.), Kranj 2003, str. 98, 99; prim. stoPar 2009 (op. 7), str. 51–52). Kljub 
temu pa janez höfler še vedno omenja možnost, da bi špitališki zahodni portal »lahko izviral iz zgornjega samos-
tanskega kompleksa«, in meni, da »si je kot prvotni zahodni portal te male zgradbe [cerkve v Špitaliču, op. a.] še 
najlaže predstavljati današnji južni portal« (janez hÖFLer, Mija oter Gorenčič. Deformis formositas ac formosa 
deformitas. samostanska stavbna plastika 12. in 13. stoletja v sloveniji, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. 46, 
2010, str. 353–354).

10 baDovinac 2008 (op. 4), str. 275. bogdan baDovinac, Konservatorjev pogled na stavbne faze romanske 
cerkve Marijinega obiskanja v Špitaliču pri slovenskih Konjicah, Varstvo spomenikov, 46, 2011, str. 167, tudi piše, 
da so pri historični prezentaciji izhajali iz valorizacije cerkve in konservatorskega izhodišča, ki ga je leta 1966 v 
svojem programu podal Marijan Zadnikar, in pri tem podaja risbo njegove rekonstrukcije srednjeveške cerkve iz 
leta 1972, na kateri ni ne zvonika ne povišanih obodnih sten, stranski vhod pa je na južni strani. 

11 o doslej izvedenih obnovitvenih delih gl. steGenŠeK 1909 (op. 4), str. 177; ZaDniKar 1962 (op. 9), str. 166–
167; Marijan ZaDniKar, Konservatorska poročila. Špitalič pri slovenskih Konjicah, Varstvo spomenikov, 11, 
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izhodiščem za izvedbo okrnjene prezentacije romanske cerkve, sprejetim na tretji seji komisije 10. 
novembra 2005, »s pojasnilom, da se pri realizaciji tega programa ne zapira poti za morebitno ka-
snejšo celovitejšo prezentacijo«.12 Pri tej je poleg prestavitve južnega portala, o katerem bo govor v 
nadaljevanju, problematična tudi nameravana postavitev pevske empore, s katero ne bi sledili pre-
zentaciji romanike,13 saj, po mojem poznavanju, zgodnjekartuzijanske spodnje cerkve niso imele 
nikakršnih empor.

Ker so bila dognanja o stavbni zgodovini cerkve, do katerih je bilo mogoče priti zgolj s kon-
servatorskimi metodami, v celoti objavljena leta 2011,14 so moje teze v dosedanjih študijah, ki so 
bile vse objavljene pred tem, temeljile na rezultatih slogovno-primerjalne analize, v skladu s katero 
sem predstavila konservatorjem nasprotno mnenje, da je južni portal ohranjen in situ.15 Poleg tega 
sem postavila tezo, da so bili v Špitaliču – tako kot v visokem srednjem veku praviloma – najprej 
zgrajeni obodni zidovi, nato strešna konstrukcija in nato obok,16 le da je obokanje sledilo s krajšim 
časovnim zamikom,17 tedaj pa naj bi bila izklesana tudi stavbna plastika z izjemo atiškega talnega 
zidca.18 to sem sklepala na podlagi pozicije južnega portala glede na zazidano romansko okno nad 
njim, neusklajenosti baznih profilov portalnih stebrov in atiškega talnega zidca19 in pa dejstva, 
da je na severni strani talni zidec na novo vzidan le v dolžini 105 centimetrov, kolikor meri tudi 
tamkaj ohranjeni prag, medtem ko je južni portal v višini talnega zidca širok 185 centimetrov 
(sl. 4). 105 centimetrov znaša namreč svetla odprtina portala, talni zidec pa ima na vsaki strani 

1967, str. 164; ivan ZeLKo, sledovi srednjeveškega Špitaliča pri Konjicah, Kronika, 18, 1970, str. 71–75; ZeLKo 
1978 (op. 3), str. 47–49; ZeLKo 1984 (op. 3), str. 69–89; baDovinac 1992 (op. 6), str. 311; bogdan baDovi-
nac, Poročila o konservatorskih delih na posameznih objektih kulturne dediščine. Špitalič pri slovenskih Kon-
jicah, Varstvo spomenikov, 35/1993, 1995, str. 163; baDovinac 1998 (op. 8), str. 122; Špitalič 2005 (op. 5), str. 
5–9; bogdan baDovinac, Špitalič pri slovenskih Konjicah. cerkev Marijinega obiskanja, Varstvo spomenikov. 
Poročila, 39–41/00–04, 2006, str. 213; baDovinac 2008 (op. 4), str. 274–277; bogdan baDovinac, Špitalič 
pri slovenskih Konjicah. cerkev Marijinega obiskanja, Varstvo spomenikov. Poročila, 45/08, 2009, str. 197–198; 
bogdan baDovinac, Špitalič pri slovenskih Konjicah, Varstvo spomenikov. Poročila, 46/09, 2010, str. 368–369; 
bogdan baDovinac, Špitalič pri slovenskih Konjicah, Varstvo spomenikov. Poročila, 48/11, 2013, str. 272–274. 

12 sporočilo bogdana badovinca po elektronski pošti, 14. 9. 2010; prim. Špitalič 2005 (op. 5), str. 13; baDovinac 
2008 (op. 4), str. 276. 

13 Gl. baDovinac 2008 (op. 4), str. 275: »Za dosego cilja prezentacije romanske cerkve se sedanji pevski kor 
oblikovno spremeni v pevsko emporo /…/.« Kot piše ZeLKo 1978 (op. 3), str. 15, 18, je bilo konec 18. stoletja v 
zahodnem delu cerkvene ladje leseno ogrodje, na katerem so bile postavljene majhne orgle.

14 baDovinac 2011 (op. 10), str. 166–194. 
15 Mija oter GorenČiČ, anmerkungen zur architekturgeschichte der Kartause seitz (Žiče), Liber amicorum 

James Hogg. Kartäuserforschung 1970–2006 (ur. Meta niederkorn-bruck), salzburg 2007, str. 10 (analecta cartu-
siana, 210); Mija oter GorenČiČ, Žička ecclesia minor v 12. in zgodnjem 13. stoletju, Arhitekturna zgodovina 
(ur. renata novak Klemenčič, Martina Malešič, Matej Klemenčič), Ljubljana 2008, str. 41–48; oter GorenČiČ 
2009 (op. 2), str. 298–299. 

16 Prim. npr. Manfred schuLLer, bauforschung, Der Dom zu Regensburg. Ausgrabung, Restaurierung, Forschung 
(ur. Peter Morsbach), München-Zürich 1989, str. 206; norbert nussbauM, sabine LePsKY, Das gotische Ge-
wölbe. Eine Geschichte seiner Form und Konstruktion, Darmstadt 1999, str. 58; Günther binDinG, susanne Lin-
scheiD-burDich, Planen und Bauen im frühen und hohen Mittelalter nach den Schriftquellen bis 1250, Darm-
stadt 2002, str. 383. 

17 Prim. john jaMes, In Search of the Unknown in Medieval Architecture, London 2007, str. 292–293.
18 oter GorenČiČ 2009 (op. 2), str. 326.  
19 o profilih baz, ki so v pomoč pri datiranju, gl. npr. rudolf PÜhrinGer, Denkmäler der früh- und hochroma-

nischen Baukunst in Österreich, Wien-Leipzig 1931, tabela 5; ernst GaLL, Die gotische Baukunst in Frankreich 
und Deutschland, 1, braunschweig 1955, str. 350, repr. 164; robert branner, Burgundian Gothic Architecture, 
London 1985, str. 26; Paul FranKL, Gothic Architecture, new haven 2000, str. 85.
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še po 40 centimetrov izreza za bazi obeh ste-
brov.20 Do interpretacije o poteku gradnje sem 
prišla tudi na podlagi poznavanja zgodnjekar-
tuzijanske arhitekture, ki sem ga med drugim 
pridobila s terenskimi ogledi vseh ohranjenih 
najstarejših kartuzij v evropi, in primerjalne-
ga študija stavbne plastike cerkve v Špitaliču s 
stavbno plastiko zgornje hiše Žičke kartuzije 
in kartuzije jurklošter, zgodnjih kartuzij na-
sploh ter francoske tako redovne kakor tudi 
neredovne arhitekture. na podlagi objavljenih 
ugotovitev konservatorjev se zdi na prvi pogled 
res verjetneje, da je bil južni portal prvotno na 
severni strani, a pri dokončnem odgovoru na 
to vprašanje moramo biti vendarle previdnejši. 
Po premisleku o vseh njihovih ugotovitvah, ki 
naj bi dokazovale, da je bil južni portal prvotno 
severni, in hkrati utemeljevale radikalno pre-
stavitev portala na domnevno prvotno mesto, 
lahko namreč zapišem, da konservatorska spo-
znanja ne omogočajo niti gladke zavrnitve teze, 
da je južni portal in situ, niti gladke potrditve, 
da je bil prvotno na severni strani, odpirajo pa 
vrsto novih vprašanj. Prav tako v ničemer ne 
spremenijo teze o premoru tekom gradnje oz. 
pred dokončanjem del in ne »potrjujejo uveljavljene umestitve cerkve v razvoju zgodnjegotske ar-
hitekture v srednjeevropskem prostoru« Marijana Zadnikarja,21 saj ne nazadnje niti on ni vedel, 
kako naj cerkev časovno umesti,22 marveč le še bolj zapletejo že tako zapleteno vprašanje datacije 
špitališke cerkve. Pri navedbi, da stavbne raziskave niso pokazale cezur, ki bi dokazovale nakna-
dno gradnjo oboka oz. nadaljevanje prekinjene gradnje,23 gre očitno za manjši nesporazum, saj 
cezur pri gradnji oboka ni pričakovati, ker gre le za logično sosledje gradbenih faz; vprašanje je 
le, v kakšnem časovnem ritmu so si sledile. v želji, da bi nam z interdisciplinarnimi raziskavami 
uspelo čim pravilneje oceniti potek gradnje, želim odkritja konservatorjev, ki naj bi dokazovala, da 
je južni portal prestavljen, komentirati z znanjem, pridobljenim tekom raziskovalnega dela o Žički 
kartuziji in zgodnjekartuzijanski arhitekturi nasploh.  

20 Gl. oter GorenČiČ 2008 (op. 15), str. 41; oter GorenČiČ 2009 (op. 2), str. 298–299, 308. 
21 baDovinac 2011 (op. 10), str. 166.
22 Marijan ZaDniKar, romanesque architecture in slovenia, Journal of the Society of Architectural Historians, 

28/2, 1969, str. 104; Marijan ZaDniKar, Romanska umetnost, Ljubljana 1970 (ars sloveniae), str. XXii; ZaDni-
Kar 1972 (op. 9), str. 263.

23 baDovinac 2011 (op. 10), str. 168, 169, 170; prim. baDovinac 2010 (op. 11), str. 368. ni jasno, kaj meni 
baDovinac 2011 (op. 10), str. 167, op. 2, ki nasprotuje tezi o dvofaznosti, a hkrati navaja, da je v njegovem 
prispevku s »terminom romanika mišljena njena poznoromanska in zgodnjegotska gradbena faza«.

4. Špitalič, župnijska cerkev, 
zahodni del severne zunanje stene z zazidano odprtino
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v konservatorskem poročilu je med konkretnimi ugotovitvami navedeno, da je profil atiškega 
venca oblikovan enako kot notranji lok arhivolte stranskega portala in da oba merita v premeru 
11 cm, takega premera pa je tudi večina stebričkov sedilij.24 omenjeni profil se res ujema, na kar je 
opozoril že Mario schwarz,25 in daje vtis enovitega oblikovanja, vendar to ne spreminja dejstva, da 
se profili baz, ki pa so v neposrednem stiku s talnim zidcem, slogovno ne ujemajo (sl. 5) in prav s tem 
detajlom se cerkev razlikuje od zares homogeno grajenih romanskih cerkva, kjer se talni zidec konti-
nuirano izteče v baze portalnih stebrov. Prav tako ne preseneča, da je na kamnitih blokih in stavbni 
plastiki vidna enaka kamnoseška obdelava,26 saj dokazujejo bolj ali manj enoten in ustaljen način 
obdelovanja kamna v visokem srednjem veku številne študije.27 Konservatorske raziskave so nadalje 
pokazale, da potekajo tam, kjer ni bilo okenskih ali vratnih odprtin, horizontalne vrste kamnite 
gradnje neprekinjeno.28 vrste se tako na južni steni prezbiterija, v katero je bilo vstavljeno novejše 
okno, na severni steni ladje med zakristijo in srednjim opornikom in na spodnjem delu stene ob 
južnem portalu ujemajo, medtem ko se pri dveh prvotnih južnih oknih in na stenah ob nekdanjem 
severnem portalu ne ujemajo, iz česar naj bi sledilo, da je bila na severni strani že v fazi gradnje zidu 
neka vratna odprtina. to je možna razlaga, vendar pa zgolj iz navedenega ne moremo sklepati, da bi 
bil na severni strani sedanji južni portal. Poleg tega se vrste pri romanskem oknu na vzhodni steni 

24 baDovinac 2011 (op. 10), str. 168. 
25 Mario schWarZ, Špitalič, nekd. »ecclesia minor« Žičke kartuzije in sedanja ž. c. Marijinega obiskovanja, Gotika 

v Sloveniji (ur. janez höfler), narodna galerija, Ljubljana 1995, str. 37–38. 
26 baDovinac 2011 (op. 10), str. 168; prim. baDovinac 2010 (op. 11), str. 368, kjer piše, da so opazili hoteno 

dvojnost v izvedbi med grobimi površinami kamnitih blokov in gladkimi površinami kamnite stavbne plastike. 
27 o tej temi gl. npr. Karl FrieDrich, Die Steinbearbeitung in ihrer Entwicklung vom 11. bis zum 18. Jahrhundert, 

augsburg 1932, str. 26–37, 60–66; Paul hoFer, Die haut des bauwerks. Methoden zur altersbestimmung nich-
datierter architektur, Reden und Vortrag zur Eröffnung (ur. jakob burckhardt, adolf Max vogt, Paul hofer), basel-
stuttgart 1968, str. 30–32, 34, 38; Günther binDinG, baumeister und handwerker im baubetrieb, Ornamenta 
ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik (ur. anton Legner), 1, Köln 1985, str. 175–179; Günther binDinG, 
Der Baubetrieb zu Beginn der Gotik. Zur Lebensweise in der Stadt um 1200 (ur. heiko steuer), Köln 1986, str. 73, 
75–76; Günther binDinG, Baubetrieb im Mittelalter, Darmstadt 1993, str. 298–311; binDinG, LinscheiD-
burDich 2002 (op. 16), str. 237–245. 

28 baDovinac 2011 (op. 10), str. 168.

5. Špitalič, župnijska cerkev, 
neujemanje profila talnega 
zidca in baz južnega portala
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prezbiterija ujemajo (sl. 6). bogdan badovinac 
poleg navedenih predstavlja še nekaj »dejstev, 
ki dokazujejo, da je bil prvotni poznoromanski 
stranski portal prenesen v južno steno ladje pod 
romansko okno«,29 od katerih najprej navajam 
tri: vse prvotne romanske okenske in vratne 
odprtine so v sredini sten med oporniki; v se-
verni steni je ohranjen zunanji in notranji prag 
vhoda, talni zidec je prekinjen, novo vstavljeni 
deli s profilom talnega zidca niso na prvotnem 
mestu, polnilo iztrganega portala pa ni grajeno 
v vrstah; v višini strešic opornikov je na sever-
ni steni naslikan rombast friz.30 ob tem lahko 
zapišemo, da izmaknjenost južnega portala iz 
osi pomeni le, da je bil vzidan naknadno oz. 
da ni bil zgrajen skupaj z obodnimi zidovi, kar 
tako ali tako dokazuje že romansko okno nad 
njim, naslikani friz pa je le dodaten indic, da je 
bil na severni strani vhod že v srednjem veku; 
dokaz, da je bil to ravno sedanji južni portal, pa 
to ni. Dejstvo, da je bila (tudi) na severni strani 
nekdaj vratna odprtina, pa je znano že dolgo in 
je tako v skladu z ugotovitvami o ohranjenem 
pragu vhoda in prekinjenem talnem zidcu. ivan 
Zelko namreč poroča, da so se v letih 1980–1981 
»pokazali obrisi vrat in odprtine v severni steni ladje, točno nasproti vratom na južni strani ladje. 
Ker je tudi na zunanji severni strani opaziti, da je bila odprtina in da so jo zazidali in prav na istem 
prostoru. Zato moremo sklepati, da so bile na prvotni cerkvi tukaj vrata.«31 Po Zelkovem mnenju 
je bil severni vhod zazidan, »ko so bivali kartuzijanski bratje še tukaj« oziroma za časa generalnega 
priorja v Žički kartuziji, ko naj bi bila za laike severno od cerkve sezidana posebna kapela.32 Kdaj 

29 baDovinac 2011 (op. 10), str. 169.
30 baDovinac 2011 (op. 10), str. 169. Friz je bil odkrit leta 2000, gl. baDovinac 2008 (op. 4), str. 274. 
31 ZeLKo 1984 (op. 3), str. 91; ZeLKo 1984 (op. 4), str. 142. 
32 ZeLKo 1984 (op. 3), str. 91; ZeLKo 1984 (op. 4), str. 143. na podlagi arhivskega zapisa špitališkega župnika 

Matije voduška, ki je ob koncu poročila o čiščenju okolice cerkve leta 1834 zapisal, da so med drugim našli 
tudi temelje cerkvene zgradbe (/…/ Friedhof gereinigt vom Gestrip und Steinhaufen, der Kirchplatz geebnet, die 
Hügeln abgetragen, Graben und Vertiefungen gleichgestellt durch zweitägige Handroboth der ganzen Pfarrgemeinde, 
wobei Inhaltstartin Kirchenruin aufging im Werth /.../; citirano po: ZeLKo 1984 (op. 3), str. 78; prim. ZeLKo 
1970 (op. 11), str. 74; ZeLKo 1978 (op. 3), str. 20), je bil mnenja, da je na severni strani cerkve nekdaj stal še en 
sakralen prostor, kapela za laične goste, zgrajena med 1390 in 1400, ko sta se zaradi sedeža generalnega priorja 
rimske obedience v Žički kartuziji povečala število obiskovalcev in potreba po posebnem bogoslužnem prostoru 
za goste, tujce, popotnike in bolnike. Kapelo naj bi krasil ohranjeni sklepnik s Kristusovim obličjem, gl. ZeLKo 
1970 (op. 11), str. 74–75; ZeLKo 1978 (op. 3), str. 20–22, 24; ZeLKo 1984 (op. 3), str. 37, 77–82, 84–85, 88, 91, 
114; ZeLKo 1984 (op. 4), str. 143. omenjeni sklepnik je bil nekoč na stičišču nekega poligonalnega oltarnega 
prostora. Pri baDovinac 1995 (op. 11), str. 163, in Špitalič 2005 (op. 5), str. 8, lahko preberemo, da so bili leta 
1992 ob pokopališkem križu najdeni in dokumentirani ostanki verjetno osmero- ali peterokotne kapele; prim. 

6. Špitalič, župnijska cerkev, vzhodna stena prezbiterija
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natanko je bil severni prehod zaprt, ni mogoče 
zanesljivo določiti. Datacijo bi lahko pomagale 
razvozlati arheološke in naravoslovne raziska-
ve, ki pa sistematično (še) niso bile zastavljene. 

Med naštevanjem dejstev o obstoju sever-
nega vhoda konservator navaja tudi zvoniček v 
fasadnem oporniku, v kamniti zidavi katerega 
je vklesan žleb, ki je varoval pred obrabo pote-
zne vrvi.33 Pred tem je menil, da je žleb posle-
dica drgnjenja vlečne vrvi za zvon v zaključku 
opornika, ki so ga uporabljali konverzi, preden 
so vstopili skozi severni portal.34 Če je bil v se-
verni fasadni opornik zares integriran zvon, je 
žleb posledica drgnjenja vrvi (da bi bil vklesan, 
je malo verjetno) in le še en dokaz več za portal 
v severni steni. Kljub na videz neproblematič-
nemu posegu v letu 2003, ko je bil izdelan »na-
stavek opornika s predrtinami za zvonček«,35 
pa je treba opozoriti, da kljub ohranjenemu žle-
bu ni bilo ustreznih podatkov ne glede veliko-
sti, ne glede oblike in ne glede videza niše. vrv, 
ki je pustila tako močno sled, in to le v zgornji 
polovici opornika, je morala drgniti ob kamen 
s precej večjo silo, kot bi jo lahko povzročal 
zvonček v lini, kakršna je »rekonstruirana« (sl. 

7). sploh pa je v drugih zgodnjekartuzijanskih cerkvah, kjer je mesto zvona nad stranskim porta-
lom še ohranjeno, najti drugačne rešitve. v spodnji cerkvi kartuzije Lugny je npr. nad opornikom 
zgrajen majhen zvonik s piramidalnim zaključkom, ki seže visoko nad strešni kap (sl. 8). tudi tu je 
ohranjen žleb, ki je posledica drgnjenja vrvi ob kamen. na podlagi sledov vrvi je najverjetneje, da 

ZeLKo 1984 (op. 3), str. 80, 82–83. emilijan cevc, Srednjeveška plastika na Slovenskem od začetkov do zadnje 
četrtine 15. stoletja, Ljubljana 1963, str. 79, je sklepnik vzporejal z žičkima sklepnikoma z reliefoma Marije in sv. 
janeza Krstnika, vse pa datiral v čas malo pred 1350. Po njegovem mnenju gre za sklepnike iz severne kapele ali 
zakristije ob glavni cerkvi zgornje žičke cerkve, slogovna izhodišča pa naj bi bilo treba iskati v regensburški smeri. 
robert WLattniG, Kiparstvo 14. stoletja, Gotika v Sloveniji 1995 (op. 25), str. 142, 143, pa je ob razstavi Gotika 
v sloveniji sklepnik slogovno izpeljal iz dunajske stolnične stavbarnice, njegov kamnosek naj bi v Žiče prišel iz 
Gaminga v spodnji avstriji in sklepnik izklesal ok. 1340–1350. obstoj kapele zraven spodnje cerkve je poznan 
tudi iz kartuzije val-sainte-Marie, gl. jean-Pierre anieL, Les maisons de chartreux. Des origines à la chartreuse de 
Pavie, Genève 1983, str. 92–93. 

33 baDovinac 2011 (op. 10), str. 169.
34 Gl. baDovinac 2008 (op. 4), str. 274, 275. 
35 baDovinac 2008 (op. 4), str. 274, 275. stoPar 2009 (op. 7), str. 51, piše, da je vlogo majhnega zvona na levem 

sprednjem ladijskem oporniku v gotiki prevzel leseni nadstrešni zvoniček. Leta 1996 je bila ohranjena lesena 
konstrukcija strešnega stolpiča podaljšana nad sleme ladje in prekrita s skrilom, gl. baDovinac 2006 (op. 11), 
str. 213; prim. ZeLKo 1978 (op. 3), str. 15. bogdan baDovinac, Špitalič, cerkev Marijinega obiskovanja. stare 
slemene, kartuzija Žiče, Kulturna dediščina meniških redov (ur. jerneja batič), Ljubljana 1996, str. 114, navaja, da 
nastavek lesenega strešnega stolpiča, ki je ohranjen na podstrešju, izvira iz ok. 1400.

7. Špitalič, župnijska cerkev, niša v fasadnem oporniku
z vidnim žlebom



je bil zvon v Špitaliču res v osi fasadnega opornika, vendar originalni zaključek opornika ni znan. 
v vsakem primeru pa je bil zvon na tem mestu od severnega portala enako oddaljen kot od zaho-
dnega. v najzgodnejšem obdobju bi bila cerkev v Špitaliču lahko imela kamnit in zaradi kasnejših 
povišanj cerkve danes neohranjen zvonik. Pregled nad sicer redkimi ohranjenimi zgodnjekartu-
zijanskimi cerkvami namreč pokaže, da jih ima kar nekaj še vedno romanske kamnite zvonike. 

Med konservatorskimi meritvami je vris zrcalno obrnjenega južnega portala na mesto zazida-
ne odprtine v severni steni ladje pokazal, da se portal »do kamna natančno prilega v odprtino in na 
mesta iztrganih kvadrov«.36 Problem premajhne širine na severni strani konservator rešuje tako, da 
portal postavlja drugače, kot je na južni strani: bazi naj bi bili postavljeni nad talni zidec. iz načrta 
rekonstrukcije sicer ni jasno, zakaj pod bazami portala talni zidec ni potegnjen do odprtine, ampak 
je narisan podstavek, ki ga in situ ni. Če so portal res prenesli, bi bil edini razlog za drugačno vzidavo 
razlika v nivoju terena, ki je (bil) na južni strani nižji kot na severni. Podobno kot so baze stebričkov 
sedilij postavljene na profilirano sedežno ploščo, bi sicer lahko tudi baze portala stale na talnem 
zidcu, vendar je takšna rešitev pri romanskih portalih enovito grajenih manjših cerkva, kakršna 
naj bi bila po konservatorski oceni tudi cerkev v Špitaliču,37 netipična, saj so baze praviloma v liniji 
talnega zidca, ki vanje preide brez cezur in sprememb v profilaciji. v tem kontekstu je zgovorna tudi 
Zadnikarjeva opomba, da je v Špitaliču talni zidec na južni strani »zaradi kasneje vzidanega portala 
nasilno prekinjen in z ostenjem portala organsko in oblikovno ni povezan«. 38 nerazumljiva mi je 
zato konservatorjeva navedba, »da se ne vidi neusklajenosti profila talnega zidca in baz stebrov v 
portalih«.39 Postavitev portala na zidec bi bila verjetna, če bi slednji imel profil, ki bi se nadaljeval 
v globino špalete, dejansko pa je samo odsekan.40 Kot dokaz, da je južni portal na tem mestu šele 

36 baDovinac 2011 (op. 10), str. 169; prim. baDovinac 2008 (op. 4), str. 274.
37 Gl. baDovinac 2011 (op. 10), str. 167.
38 ZaDniKar 1999 (op. 9), str. 23. 
39 baDovinac 2011 (op. 10), str. 168.
40 Ker zahodni portal ni ohranjen in situ, tudi zanj ne vemo, kakšen je bil stik njegovih baz s talnim zidcem. sto-

Par 2009 (op. 7), str. 51, objavlja poskus rekonstrukcije prvotne fasade špitališke cerkve iva Gričarja, na katerem 
so baze zahodnega portala postavljene nad atiški profil in na povišane podstavke, kar ne ustreza povsem sedanji 
situaciji na portalu. ZaDniKar 1959 (op. 9), str. 81, piše, da so pri vzidavi portala v zvonikovo steno ob prenosu 
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8. Lugny, nekdanja spodnja 
kartuzijanska cerkev, 
zvonik nad severnim portalom
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od 19. stoletja dalje, badovinac navaja novejše gradbene materiale, ki so jih pri montaži uporabili za 
polnilo.41 ob pogledu na zidavo ob portalu lahko ugotovimo, da je polnilo vse do spodnjega roba 
arhivolte posledica vzidave okna nad njim, polnilo ob ostenju, ki ga je (bilo)42 komaj kaj, pa ne more 
biti zanesljiv dokaz, da so portal vgradili v 19. stoletju. vprašanje je namreč, v kakšnem stanju je bilo 
ostenje južnega portala pred vzidavo polkrožnega okna nad njim. Danes je celotna južna zunanjšči-
na pokrpana z novimi klesanci, saj jih je bilo na celotni steni precej močno poškodovanih.43 

načrt konjiškega stavbenika johanna Fahra iz leta 1833, ki se hrani v špitališkem župnijskem 
arhivu, je po konservatorjevem mnenju le predlog za dozidavo zvonika in izdelavo novih odprtin, 
zato v severni steni ladje ni narisanega prvotnega vhoda, nova lokacija portala je vrisana na sredini 
južne stene, prav tako ni vrisan pevski kor.44 omenjeni dokument po mojem mnenju ni načrt novih 
odprtin, saj je ne nazadnje njegov »naslov« povsem jasen: Plan Zur Herstellung eines neuen Kirch-
turmes an der Pfarrkirche zu Maria Spithalitsch (sl. 9), poleg tega je na načrtu barvno jasno ozna-
čeno stanje pred prizidavo zvonika, torej obstoječe stanje, in pa novo stanje z zvonikom. s temno 
sivo je prikazan obstoječi zid, s svetlo roza je prikazana nova dozidava zvonika, s svetlo rumeno pa 
je prikazano ostenje zahodnega portala, ki naj bi se po tem načrtu odstranil, saj je pritlični prostor 
zvonika pravokotno priključen na cerkveno ladjo. Če bi bil to tudi načrt za prestavitev severnega 

z zahodne fasade verjetno nekoliko spremenili njegova višinska razmerja. Prim. steGenŠeK 1909 (op. 4), str. 
174, ki navaja, da bi morali glavni portal ob prestavitvi posaditi na 70 cm visok podstavek in ne na tla, canKar 
1931 (op. 9), str. 107, pa piše, da je glavni portal po stoji svojih stebričev nekoliko spremenjen. tudi GreGoriČ 
1951 (op. 9), str. 12, brez navedbe vira navaja, da je glavni portal na prvotni zahodni fasadi stal »na podzidku 70 
cm visoko od tal«, o stranskem portalu pa piše, da »je v svoji legi nespremenjen in zato višji od glavnega«.

41 baDovinac 2011 (op. 10), str. 169. 
42 Polnilo danes ni več vidno, ker so ta mesta pokrpana z novimi kamnitimi kvadri. 
43 Gl. baDovinac 2008 (op. 4), str. 275.
44 baDovinac 2011 (op. 10), str. 169. 

9. Johann Fahr: načrt za dozidavo zvonika, 1833, Župnijski arhiv Špitalič
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portala, bi bilo mesto na severni strani označeno s svetlo roza kot nov zid. tudi ivan Zelko piše, 
da je stavbenik johann Fahr iz Konjic 26. septembra 1833 naredil načrt za dozidavo in ga izročil 
župnijskemu uradu Špitalič po dokončanem delu leta 1839, istočasno pa je skiciral celotno cerkev v 
prvotni obliki, in sicer je podal stanje pred dozidavo zvonika in zakristije.45 iz omenjenega načrta 
je v zvezi s stranskim portalom torej razvidno, da ga v času načrtovanja zvonika na severni strani 
ni bilo, na južni pa je bil. Po izdelavi načrta je očitno prišlo do spremembe prvotne zamisli, saj je bil 
zahodni portal v nasprotju s prvotno namero vzidan v zahodno steno zvonika, v zahodni ladijski 
traveji pa je bil postavljen pevski kor, ki pred tem očitno ni bil načrtovan. v skladu z drugačno in-
terpretacijo tega arhivskega načrta badovinac domneva, da je južni portal izmaknjen iz osi zaradi 
pozicije kornih slopov, kar po njegovem dokazuje, da je bil prenesen po prizidavi zvonika in pred 
pozidavo pevskega kora v letu 1838.46 južni portal bi bil res lahko izmaknjen iz prečne osi traveje 
zaradi kora oziroma kornih slopov pa tudi simetrija in enaka svetla odprtina portala ter novejše-
ga polkrožnega okna47 nad njim sovpadata z novejšimi in ne s starejšimi stavbnimi posegi, saj so 
romanska okna vsa v osi. toda ohranjeni načrt v obstoječem stanju kaže stranski vhod le na južni 
strani. Portal je bil torej prenesen (?) oziroma v južno steno vzidan že pred tem. na načrtu je južni 
portal vrisan sicer v osi zahodne traveje, kar pa moramo interpretirati kot nenatančnost risarja, saj 
bi, če bi bil portal kdaj v osi, spodnji del leve špalete romanskega okna ne bil ohranjen. nenatanč-
nost risbe se odraža tudi v tem, da južni portal nima označene profilacije ostenja.48 

Če je bil južni portal res prestavljen, se je to zgodilo torej že pred prizidavo zvonika in izgrad-
njo kora. ob tem se seveda takoj zastavi vprašanje, kdaj in zakaj bi ga prestavljali. Pomisleki, ki se 
pojavijo ob razmišljanju o možnosti, da je južni portal in situ oziroma da je bil na to mesto vzidan 
še v srednjem veku, so: zakaj je zakril romansko okno in s tem onemogočil dotok svetlobe v zaho-
dno travejo, zakaj je vzidan iz osi in ali je potem cerkev nekaj časa imela dva stranska vhoda. vpra-
šanja bi bila po mojem mnenju deloma rešljiva zgolj z arheološkimi in naravoslovnimi raziskavami 
v prihodnosti. Glede romanskega okna sicer lahko rečemo, da bi bila svetloba v zahodni del ladje 
lahko prihajala tudi skozi zahodno steno, o katere videzu in prezidavah ne vemo ničesar. vsekakor 
je bilo nad zahodnim portalom dovolj prostora za romansko rozeto ali okno v obliki križa,49 kar 
poznamo tudi iz nekaterih drugih zgodnjekartuzijanskih cerkva. Glavna ovira pri dokončnem od-
govoru glede prvotnega mesta oziroma časa vzidave portala na južni strani ter zazidave severnega 
vhoda je po mojem mnenju dejstvo, da zelo malo vemo o drugih stavbah spodnje hiše. Povsem mo-
goče bi namreč bilo, da bi na južni strani zazidali okno in vzidali portal v skladu z na cerkev nave-
zujočimi se stavbami. Zamik iz osi je namreč lahko pogojen z zunanjo situacijo stavb, ki so mejile 
na cerkev ali bile povezane z njo na južni strani. edini, ki je doslej popisal lego posameznih stavb 

45 ZeLKo 1984 (op. 3), str. 91; ZeLKo 1984 (op. 4), str. 142, 145. 
46 baDovinac 2011 (op. 10), str. 167, 169. baDovinac 1996 (op. 35), str. 114, nasprotno navaja, da so portal 

prenesli verjetno po preselitvi konverzov v zgornji samostan konec 15. stoletja. v Špitalič 2005 (op. 5), str. 5, 7, pa 
preberemo, da je bil portal iz severne v južno ladijsko steno prenesen verjetno v začetku 15. stoletja, na str. 8 pa 
še, da je prenos verjeten tudi v 17. ali po sredini 18. stoletja. 

47 okno je iz 19. stoletja: ZaDniKar 1999 (op. 9), str. 23; Špitalič 2005 (op. 5), str. 10. 
48 johann Graus, Der uebergang vom romanischen zum gotischen style. nachgewiesen an einem steirschen 

Kirchlein, Kirchenschmuck, 3, 1872, priloga, ima npr. tloris, na katerem je že tudi pevski kor, natančnejši, saj ima 
vrisano tudi ostenje južnega portala, ki je postavljen iz osi. na vzdolžnem prerezu ima nad južnim vhodom vri-
sano okroglo okno.

49 tudi risba s poskusom rekonstrukcije zahodne fasade iva Gričarja ima nad portalom okroglo okno, nad njim pa 
še ozko pokončno pravokotno lino, gl. stoPar 2009 (op. 7), str. 51.  
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nekdanje spodnje hiše, ugotovljeno ob načrtnih ali nenačrtnih izkopavanjih, je bil ivan Zelko. sle-
dovi ali ostanki zidov so bili odkriti na številnih mestih okoli cerkve, na prostoru župnijskega vrta 
in travnikov, na mestu župnijske zgradbe idr.50 Zelko je domneval, da je bil na severni strani cerkve 
križni hodnik, kar je po mojem mnenju malo verjetno.51 Kot dokaz za obstoj križnega hodnika je 
navedel dvojni in enojni kapitel, ki sta bila najdena v spodnjem delu severnega stebra pokopališčne 
ograje,52 vendar lahko ta dva kosa izvirata tudi iz drugega prostora ali celo iz zgornjega samostana. 
Če je križni hodnik v Špitaliču sploh bil,53 je najverjetneje povezoval bratovske celice, kot je menil 
tudi Zadnikar,54 te pa so bile v Špitaliču domnevno južno od cerkve, kjer so bili ugotovljeni obrisi 
temeljev srednjeveških zgradb oz. nekdanjih kartuzijanskih celic.55 Če so bile te dejansko na južni 
strani, bi to govorilo v prid tezi, da je cerkev imela južni vhod, ki je za kartuzijanske spodnje cerkve 
celo karakterističen,56 že vsaj v 13. stoletju. 

50 Gl. Franc MLinaŘiK, Podatki o zdravstvu v Žički dolini do leta 1782. Literatura, zdravniki, lekarnarji, hospital, 
Zdravstveni vestnik, 27, 1958, str. 453; ZaDniKar 1967 (op. 11), str. 164; ZeLKo 1970 (op. 11), str. 72–73; ZaD-
niKar 1972 (op. 9), str. 237–238; ZeLKo 1984 (op. 3), str. 69–90, 115; ZeLKo 1984 (op. 4), str. 141–142, 145.

51 ZeLKo 1978 (op. 3), str. 22; ZeLKo 1984 (op. 3), str. 72, 82–83. 
52 ZeLKo 1970 (op. 11), str. 74; ZeLKo 1978 (op. 3), str. 20, 21; ZeLKo 1984 (op. 3), str. 79, 81, 83, 86, 88; prim. 

ZaDniKar 1972 (op. 9), str. 233, 234; Marijan ZaDniKar, Romanika v Sloveniji. Tipologija in morfologija 
sakralne arhitekture, Ljubljana 1982, str. 107, 113.

53 o križnih hodnikih v spodnjih hišah gl. ZaDniKar 1972 (op. 9), str. 92–93; silvio chiaberto, La correria 
della certosa di casotto, Akten des II. Internationalen Kongresses für Kartäuserforschung in der Kartause Ittingen 
(ur. Margrit Früh, jürg Ganz), ittingen 1995, str. 292, 295, 298; james hoGG, the construction of the charter-
house of Pesio, Akten 1995 (op. 53), str. 339.

54 Gl. ZaDniKar 1972 (op. 9), str. 92–93, 96–97, 232, 233–234. 
55 Gl. ZaDniKar 1972 (op. 9), str. 96–97, 233–234; ZeLKo 1978 (op. 3), str. 14–15; ZeLKo 1984 (op. 3), str. 

75–76, 91, 92; ZeLKo 1984 (op. 4), str. 142; prim. steGenŠeK 1909 (op. 4), str. 172–173; curK 1967 (op. 4), 
str. 57. 

56 chiaberto 1995 (op. 53), str. 295. 

10. Tloris izkopanih temeljev 
nekdanje kartuzijanske spodnje 
hiše v Špitaliču, avtor Ivan Zelko,
risal Peter Požauko
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obstoju portala na južni strani že pred 19. stoletjem pritrjuje še eno »arheološko« spoznanje. 
Leta 1972 je bilo namreč ob podzidavi zunanjega opornika ob južnem portalu ugotovljeno, »da je 
teren pred stranskimi cerkvenimi vrati dvignjen, nasut za 37 cm. Kajti pred sedanjim pragom je 
na zunanji strani ohranjena prvotna stopnica – in sicer v globini 20 cm. stopnica je visoka 17 cm. 
ako bi hoteli imeti prvotno stanje, potem bi bilo potrebno odstraniti nasuto zemljo v globino za 37 
cm.«57 nasprotno pa so se na severni strani cerkve med zahodnima opornikoma pokazali sledovi 
zidu pravokotno na severno steno (sl. 10).58 Zid v osi severnega portala zmanjšuje verjetnost, da bi 
bila vratna odprtina odprta vse do 19. stoletja, obstoj stopnice na južni strani pa pomeni obstoj por-
tala. Ker iz Zelkovega opisa ničesar ne izvemo o dataciji stopnice in zidu, lahko napišemo le, da je 
južni portal vezan na konfiguracijo terena pred izravnavo, do katere je prišlo junija 1834,59 oziroma 
na situacijo, ko je bil zunanji teren nižji, kot je danes, iz česar vnovič sledi, da portal ni izmaknjen 
iz osi zaradi slopov kora, zgrajenih ob pozidavi zvonika.

Po mnenju konservatorja badovinca, ki se opira na sondažne in druge meritve stavbnega tkiva, 
je cerkev grajena »homogeno, v enem livu, v pravilnih plasteh, od spodaj navzgor«,60 in sicer okoli 
leta 1200.61 takšno datacijo naj bi, kot navaja sam, prevzel od jožeta Gregoriča, vendar pa ta v svojem 
opisu žičke spodnje cerkve leta 1951 datacije v resnici sploh ni zapisal. opozoril je le, da je cerkev 
»značilna za dobo prehodnega sloga, ki nastopi ob koncu 12. stol. in se vzdrži vso 1. pol. 13. stol. v 
tej zgodnji dobi postanka cerkve je prehodni stil razložljiv iz pobud, ki so jih menihi prinesli iz Fran-
cije, kjer v tem času ta stil ni nobena novost več.«62 Mnenje, da je bila posvečena 1190,63 je prevzel od 
avguština stegenška,64 ki pa je le domneval, da je cerkev »najbrž obenem z glavno cerkvijo posvetil 
patriarh Gotfried l. 1190«.65 tej tezi je pritrdil tudi Marijan Zadnikar in prav tako menil, da je cer-
kev enovita gradnja, nastala konec 12. stoletja.66 od slovenskih umetnostnih zgodovinarjev je tako 

57 ZeLKo 1984 (op. 3), str. 84. 
58 ZeLKo 1984 (op. 3), str. 84–85.
59 ZeLKo 1970 (op. 11), str. 73; ZeLKo 1978 (op. 3), str. 18, 20; ZeLKo 1984 (op. 3), str. 78. 
60 baDovinac 2011 (op. 10), str. 168.
61 baDovinac 2011 (op. 10), str. 167, 170. v objavi baDovinac 1996 (op. 35), str. 116, spodnjo cerkev časovno 

umešča v konec 12. stoletja.
62 GreGoriČ 1951 (op. 9), str. 13. 
63 GreGoriČ 1951 (op. 9), str. 12. 
64 steGenŠeK 1909 (op. 4), str. 175, je cerkev umestil v drugo polovico 12. stoletja. Za njim sta to datacijo prevzela 

ZaDniKar 1959 (op. 9), str. 82; curK 1967 (op. 4), str. 56. canKar 1931 (op. 9), str. 106, piše, da je cerkev v 
Špitaliču po stegenšku s konca 12. stoletja, ko pa verjetno še ni bila popolnoma gotova. 

65 steGenŠeK 1909 (op. 4), str. 175; GreGoriČ 1951 (op. 9), str. 12. o letu posvetitve spodnje cerkve gl. oter 
GorenČiČ 2009 (op. 2), 303–304.

66 Gl. npr. ZaDniKar 1959 (op. 9), str. 82; Marijan ZaDniKar, La chartreuse de Žiče (seiz). La plus ancienne 
chartreuse en europe centrale, Mélanges offerts á René Crozet a l’occasion de son 70. anniversaire par ses amis, ses 
collègues, ses élèves et les membres du C. É. S. C. M. (ur. Pierre Gallais, Yves-jean riou), Poitiers 1966, str. 832–
833; ZaDniKar 1970 (op. 22), str. LXX, kat. 9–13; Marijan ZaDniKar, Die babenberger und die »Gruppe 
von Laško (tüffer)« der romanischen baukunst in slowenien, 1000 Jahre Babenberger in Österreich (ur. erich 
Zöllner), Wien 1976, str. 508; ZaDniKar 1982 (op. 52), str. 110; Marijan ZaDniKar, Die frühe baukunst der 
Kartäuser, Die Kartäuser. Der Orden der schweigenden Mönche (ur. Marijan Zadnikar, adam Wienand), Köln 
1983, str. 99, 103; Marijan ZaDniKar, srednjeveška monastična arhitektura v sloveniji, Kulturna dediščina 
1996 (op. 35), str. 14; Marijan ZaDniKar Romanske cerkve v Sloveniji 11.–13. stoletje, Ljubljana 2001, str. 85. 
tezo o posvetitvi v letu 1190 in s tem datacijo celotne cerkve v 12. stoletje so prevzeli tudi drugi avtorji, ki so 
pisali o tej cerkvi, gl. npr. France steLe, slovenci od Xii. do Xv. stoletja. Kulturno življenje, Zgodovina narodov 
Jugoslavije. 1: Do začetka XVI. stoletja, Ljubljana 1953, str. 734; renate WaGner-rieGer, bemerkungen zur 
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zgodnjo datacijo zavračal emilijan cevc,67 sicer pa še vrsta starejših avtorjev, ki so o cerkvi pisali pred 
Zadnikarjem.68 Za njim sem dvom o dataciji okoli 1190, ki ga v posameznih objavah ni skrival niti 
Zadnikar, izrazila tudi sama in dokončanje celotne cerkve postavila v čas okoli oziroma po 1200.69 

tezi, da bi se cerkev gradila tudi še okoli 1200, nasprotuje janez höfler, ki meni, da bi se, ko 
bi cerkev dogradil šele po 1200 Leopold vi. babenberžan, to moralo ohraniti v samostanskem 
izročilu.70 ravno nasprotno pa Polona vidmar meni, da je bila stavbna plastika špitališke cerkve 
izklesana po letu 1210 in da je razlog za bogato okrasje cerkve postavitev tumbe otokarja i. vanjo. 
Po njenem mnenju je bila to politično motivirana odločitev Leopolda vi., ki naj bi s tem spomeni-
kom potrdil in legitimiral babenberško oblast na Štajerskem. Z georgenberško pogodbo so namreč 
babenberžani leta 1186 postali dediči otokarjev in si s tem 1192 pridobili vojvodino Štajersko.71 
Po mnenju vidmarjeve je bila postavitev tumbe s figuralno upodobitvijo prvega vojvode in bogata 
okrasitev obdajajočega arhitekturnega prostora, neke vrste mavzoleja, politični izraz legitimnega 
prenosa vojvodske oblasti s štajerskih otokarjev na babenberžane in s tem svojevrsten dinastičen 
spomenik.72 Leopold vi. naj bi s tumbo in stavbno plastiko poudaril visok ugled prvega štajerskega 
vojvode in s tem tudi sebe oz. otokarjevih naslednikov v službi štajerskih vojvod ter jih v njihovi 
vladavini potrdil.73 vidmarjeva domneva, da so se dela v Špitaliču nadaljevala malo pred 1210, 
ko so bili odnosi vojvode s priorjem nikolajem najintenzivnejši. na podlagi slogovnih primerjav 

Forschungslage in der Klosterbaukunst, Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, 28, 1974, str. 
215; Mario schWarZ, Gotische Architektur in Niederösterreich, st. Pölten-Wien 1980, str. 5; Mario schWarZ, 
Studien zur Klosterbaukunst in Österreich unter den letzten Babenbergern, Wien 1981, str. 116; anieL 1983 (op. 
32), str. 98; erwin MaYer, Die Geschichte der Kartause Seitz, salzburg 1983 (analecta cartusiana, 104), str. 
1–2; Günter brucher, Gotische Baukunst in Österreich, salzburg 1990, str. 13; schWarZ 1995 (op. 25), str. 
37–38; Mario schWarZ, Zgodnjegotska arhitektura na južnem Štajerskem, Gotika v Sloveniji 1995 (op. 25), 
str. 35; Mario schWarZ, Die architektur in den herzogtümern Österreich und steiermark unter den beiden 
letzten babenbergerherzögen, Früh- und Hochmittelalter (ur. hermann Fillitz), München-new York 1998, str. 275 
(Geschichte der bildenden Kunst in Österreich, 1); nataša GoLob, Srednjeveški rokopisi iz Žičke kartuzije (1160–
1560), Ljubljana 2006, str. 16; jože curK, Polona viDMar, sašo raDovanoviČ, Samostani na Slovenskem 
do leta 1780, Maribor 2008, str. 437. 

67 Gl. cevc 1963 (op. 32), str. 42, 44.
68 Gl. hans PetschniG, Über einige Kirchen in steiermark, Mitteilungen der k. k. Zentralkommission für Er-

forschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale, 10, 1865, str. 195; Graus 1872 (op. 48), str. 18, 
27; johann Graus, Die Kirche der Karthause Gairach, Kirchenschmuck, 26, 1895, str. 91; Franz KiesLinGer, 
Die mittelalterliche Plastik in Österreich, Wien 1926, str. 130; Karl novotnY, Romanische Bauplastik in Öster-
reich, Wien 1930, str. 94; canKar 1931 (op. 9), str. 106; Karl GarZaroLLi von thurnLacKh, Mittelal-
terliche Plastik in Steiermark, Graz 1941, str. 93. v tako zgodnjo datacijo dvomi tudi Wilhelm Deuer, Die roma-
nischen Klosterkirchen in der Steiermark unter besonderer Berücksichtigung der historischen und kulturhistorischen 
Faktoren (tipkopis), Wien 1980 (citirano po: schWarZ 1995 (op. 25), str. 38). Prim. ZaDniKar 1972 (op. 9), 
str. 260–261.

69 oter GorenČiČ 2008 (op. 15), str. 44–48; oter GorenČiČ 2009 (op. 2), str. 309–312; prim. ZaDniKar 
1969 (op. 22), str. 104; ZaDniKar 1970 (op. 22), str. XXii; ZaDniKar 1972 (op. 9), str. 263. 

70 hÖFLer 2010 (op. 9), str. 353. 
71 Gl. npr. Karl sPreitZhoFer, Georgenberger Handfeste. Entstehung und Folgen der ersten Verfassungsurkunde 

der Steiermark, Graz 1986 (styriaca, n. v. 3); heinz DoPsch, von der Mark an der Mur zum »stirelant«. Die 
steiermark unter otakaren und babenbergern, Die Länder und das Reich. Der Ostalpenraum im Hochmittelalter 
(ur. heinz Dopsch, Karl brunner, Maximilian Weltin), Wien 1999 (Österreichische Geschichte. 1122–1278), str. 
298–306.

72 Polona viDMar, Das Grabmal des ersten Herzogs der Steiermark. Zu Ikonographie, architektonischem Kontext 
und Rezeption des Otakar-Grabmals aus der ehemaligen Kartause Seitz (Žiče), Graz 2014, str. 47–48, 129. 

73 viDMar 2014 (op. 72), str. 54, 129.
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z drugimi stavbami, katerih graditelj je bil Leopold vi., in primerjave z jurkloštrsko cerkvijo pa 
meni, da so se stavbna dela utegnila zavleči še nekaj let ali desetletij.74 Špitališko stavbno plastiko 
tako umešča najpozneje do nastanka portala v severni steni prečne ladje dunajske cerkve sv. Miha-
ela v štiridesetih letih 13. stoletja.75

Legenda o ustanovitvi kartuzije, ki pa je bila zapisana šele v začetku 17. stoletja,76 govori sicer 
o tem, da naj bi zidavo žičkega samostana po očetovi smrti v kratkem času dokončal ustanoviteljev 
sin otokar iv., ki naj bi dal v strahu, da bo njegovega očeta zaradi neposlušnosti, kje naj postavi 
samostan, zadela kazen, v Špitaliču pozidati samostan templjarjev s cerkvijo, zgrajeno ex quadris 
lapidibus.77 Po legendi je dal torej cerkev v Špitaliču postaviti sin ustanovitelja kartuzije otokar 
iv., kar po mojem mnenju drži, tako iz spomenika samega kakor iz ohranjenih listin pa lahko 
razberemo, da celotni samostan, po vsej verjetnosti predvsem domus inferior, za časa otokarjev ni 
bil dokončan. ne nazadnje že iz legende sledi, da je otokar iv. najprej dokončal (očitno zgornji) 
samostan, zatem pa dal zgraditi še spodnji samostan s cerkvijo,78 za katerega pa ne piše eksplicitno, 
da ga je tudi dokončal. Preden govori o tem, da je dal pozidati tudi spodnji samostan, za katere-
ga pisci legende sploh niso več vedeli, da je bil nekdaj del kartuzije, pravi legenda namreč takole: 
/.../ structuram continuans, ei feliciter brevi tempore ultimam manum imposuit, et ad perfectum 
perduxit.79 Mogoče torej je, da se ta del nanaša le na dejanski »samostan«, torej domus superior s 
kartuzijanskimi menihi, za »dokončanje« katerega bi lahko veljala tudi posvetitev zgornje cerkve s 
strani oglejskega patriarha. očitno je tudi, da legenda iz 17. stoletja močno poudarja vlogo otokar-
jev pri izgradnji samostana, čeprav je videti, da so bila dejstva nekoliko drugačna. iz časa otokarjev 
je namreč v povezavi z gradnjo ohranjena le listina iz leta 1177, s katero je papež aleksander iii. 
menihe pozval k potrpežljivemu prenašanju težav in revščine in jih seznanil, da jih je priporočil 
ustanoviteljevemu sinu in ga opomnil, naj se zanje še bolj zavzame in jim pri gradnji njihovih hiš 
pomaga z nasveti in materialno.80 ali je sin ustanovitelja kartuzijanom pri gradnji res priskočil na 
pomoč, ne vemo. Z letom 1182 datirana listina otokarja iv. z obljubo, da bo dal žičkim kartuzija-
nom sezidati vsa potrebna poslopja, za kar jim do izpolnitve tega cilja namenja po petnajst mark na 
leto, je namreč ponarejena in je bila spisana šele malo pred 1311 kot razširjena različica originalne 

74 viDMar 2014 (op. 72), str. 54–55. 
75 viDMar 2014 (op. 72), str. 56. Portal v severni steni prečne ladje dunajske cerkve sv. Mihaela je ob njego-

vem odkritju z glavnim portalom špitališke cerkve vzporejal hellmut LorenZ, ergänzungen zur baugeschichte 
der Wiener Michaelerkirche, Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, 36, 1982, str. 102. tudi 
schWarZ 1995 (op. 66), str. 35, navaja, da je portal dunajske cerkve izrazito podoben glavnemu portalu cerkve 
v Špitaliču. Mario schWarZ, Die babenberger und die architektur der Frühgotik in Österreich, Gotika v Slo-
veniji. Akti mednarodnega simpozija (ur. janez höfler), Ljubljana 1995, str. 60–61, piše, da je treba postavitev 
dunajskega portala umestiti na začetek gradnje cerkve sv. Mihaela, ki sega v leto 1219, Friedrich DahM, Portal, 
Früh- und Hochmittelalter 1998 (op. 66), str. 397–398, pa portal umešča v čas ok. 1240. 

76 hausMann 2007 (op. 1), str. 141. 
77 ohranjenih je več različic legende, gl. Appendix ad Tom. III Propaginis S. O. Cartusiensis. British Library Lon-

don Add. Ms. 17090. Dom Georgius Schwengel, 1, salzburg 1983 (analecta cartusiana, 90/7), str. 13–18, 61–63; 
jože MLinariČ, Kartuziji Žiče in Jurklošter, Maribor 1991, str. 42–44; hausMann 2007 (op. 1), str. 141–142, 
168–173; prim. oter GorenČiČ 2009 (op. 2), str. 310, op. 1150–1151; viDMar 2014 (op. 72), str. 50–51. o 
razlogih, zakaj se v nekaterih različicah legende navajajo templjarji, gl. hÖFLer 2010 (op. 9), str. 353, op. 7; viD-
Mar 2014 (op. 72), str. 51. 

78 spodnja hiša se prvič omenja v listini iz leta 1177 (faciendis domibus vestris), gl. joseph von Zahn, Urkundenbuch 
des Herzogthums Steiermark. 1: 798–1192, Graz 1875, št. 590; MLinariČ 1991 (op. 77), str. 48. 

79 Appendix 1983 (op. 77), str. 16–17, 62–63; hausMann 2007 (op. 1), str. 170, 172–173. 
80 Gl. Zahn 1875 (op. 78), št. 590; prim. MLinariČ 1991 (op. 77), str. 48. 
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listine iz leta 1182, v kateri pa manjka ravno pasus o denarju za dokončanje gradnje.81 Prav tako iz 
arhivskih virov sledi, da so žički menihi finančno pomoč za gradnjo samostanskih poslopij dobili 
tudi od babenberžanov, in sicer v zadnjem desetletju 12., na začetku 13. in v drugi četrtini 13. sto-
letja.82 Poleg tega je bila ohranjena ustanovna listina spisana v času babenberžanov, in sicer med 13. 
4. 1200 in 1213–1227, a z nepristno letnico 1165.83 tudi spodnja cerkev se v listinah prvič (posredno) 
omenja šele v 13. stoletju, in sicer 1257: per priorem Vallis sancti Johannis fratrem Wernherum Do-
mus noue apud sanctam Mariam.84 

janez höfler pri dataciji spodnje cerkve daje težo predvsem samostanski legendi, na podlagi 
katere postavlja izgradnjo v čas do smrti otokarja iv. v letu 1192,85 in meni, da so razne darovnice, 
ki jih je vojvoda Leopold vi. babenberžan izstavil za dograjevanje žičkega samostana, povsem 
običajne in še ne dokazujejo njegove udeležbe pri gradnji cerkve.86 Polona vidmar pa razloge, da 
otokarjeva povezava s cerkvijo ni šla v pozabo, pripisuje postavitvi njegove tumbe v cerkev87 in kot 
drugega graditelja cerkve vidi Leopolda vi., ki je Žičko kartuzijo odločilno podpiral. Pri tem iz-
postavlja tudi njegovo tesno povezavo s tedanjim žičkim priorjem nikolajem88 in njegovo ponovno 
ustanovitev leta 1199 razpuščene kartuzije jurklošter v letu 1209, ki je še en dokaz več o njegovih 
prizadevanjih za vodenje teritorialne politike in gradnjo deželnoknežje oblasti z ustanavljanjem 
samostanov. s svojim odnosom do obeh kartuzij se je tudi v političnem oziru izkazal kot naslednik 
otokarjev.89 v prid tezi o gradnji spodnje cerkve še v času babenberžanov bi govorilo tudi dej-
stvo, da kartuzija v začetnih desetletjih svojega obstoja ni imela najboljše gmotne situacije.90 jože 
Mlinarič poleg tega poudarja, da sta se v času priorja nikolaja, ki se v listinah omenja med 1202 
in 1211, babenberžana Leopold v. in Leopold vi. kot deželna kneza zavzela za Žičko kartuzijo in 
da je zlasti drugi postal močan zaščitnik obeh kartuzij na Štajerskem.91 Prav tako Mario schwarz 
opozarja, da so babenberžani po prevzetju vojvodine Štajerske svojo pozornost še posebno posvetili 
Žički kartuziji, in izpostavlja povezanost štajerskega vojvode s priorjem nikolajem ter tudi siceršnjo 

81 Gl. hausMann 2007 (op. 1), str. 151–154, 160–165; prim. oter GorenČiČ 2008 (op. 15), str. 46; oter 
GorenČiČ 2009 (op. 2), str. 312.

82 Gl. MLinariČ 1991 (op. 77), str. 33, 53, 54–56, 58, 60–61, 62, 63, 67, 68, 83–84, 86, 94; hausMann 2007 (op. 
1), str. 153–154; oter GorenČiČ 2008 (op. 15), str. 47; oter GorenČiČ 2009 (op. 2), str. 311–312 (z nadalj-
njo literaturo). 

83 Gl. hausMann 2007 (op. 1), str. 150. 
84 joseph von Zahn, Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark. 3: 1246–1260, Graz 1903, št. 241. 
85 Mario schWarZ, Die Baukunst des 13. Jahrhunderts in Österreich, Wien-Köln-Weimar 2013, str. 401, op. 276, 

piše, da kartuzijanska kronika iz 1756 poroča, da je otokar mlajši iz strahu pred božjo jezo zaradi neposlušnosti 
očeta dal zgraditi cerkev ex quadris lapidibus in da je ta cerkev do 1192 že stala, pri čemer se sklicuje na podatek 
janeza höflerja. Dobesednega zapisa, da je cerkev do 1192 že stala, v kroniki seveda ni.

86 hÖFLer 2010 (op. 9), str. 353. 
87 viDMar 2014 (op. 72), str. 50–51. 
88 o povezavi Leopolda vi. babenberžana in žičkega priorja nikolaja gl. steGenŠeK 1909 (op. 4), str. 219; Mija 

oter GorenČiČ, Kartuzija jurklošter in Leopold vi. babenberžan, Acta historiae artis Slovenica, 17/2, 2012, 
str. 29–30 (z nadaljnjo literaturo); prim. viDMar 2014 (op. 72), str. 48–49. 

89 viDMar 2014 (op. 72), str. 49–50, 129. 
90 Gl. MLinariČ 1991 (op. 77), str. 46–54; hausMann 2007 (op. 1), str. 157. 
91 Gl. MLinariČ 1991 (op. 77), str. 52–53, 54–56, 61, 62, 511; prim. steGenŠeK 1909 (op. 4), str. 212, ki podobno 

piše, da je otokarja nasledil Leopold vi., ki je prav tako vzel kartuzijo v svojo zaščito, s čimer se je samostanu 
polagoma zagotovil obstanek, pozidala so se stalna bivališča, uredilo se je razmerje do sosedov ter cerkvenih in 
posvetnih poglavarjev.
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naklonjenost Leopolda vi. kartuzijanskemu redu, ki se kaže s ponovno ustanovitvijo kartuzije jur-
klošter.92 skupno je Leopold vi. za kartuzijo jurklošter izdal le dve listini, za Žičko kartuzijo pa je 
med 1195 in 1227 izdal vsaj pet listin, nadaljnjih pet, izdanih med 1202 in 1212, pa dokazuje tesno 
povezanost Leopolda vi. in žičkega priorja nikolaja.93

Če bi bila cerkev v Špitaliču od začetka do konca zgrajena ok. 1200, bi to pomenilo, da je bil 
spodnji samostan okoli pol stoletja po ustanovitvi kartuzije brez zidane cerkve. razlika v profi-
laciji oz. slogovna neenotnost bi lahko pomenila istočasno delo (vsaj) dveh kamnosekov,94 lahko 
pa so dela po izgradnji obodnih zidov zastala95 in je bila stavbna plastika klesana après la pose.96 
slednjemu v prid bi govorili izsledki konservatorskih raziskav, med katerimi se je pokazalo, da pri 
vzidavi stavbne plastike ni polnil in da so kvadri in vsa arhitekturna plastika klesani iz enega bloka 
in povezani tako, da sestavljajo vrsto v plasti.97 badovinac sicer nasprotno meni, da so vse stavbne 
elemente vstavljali sočasno z rastočimi stenami,98 in torej kot edino možnost očitno vidi klesanje 
avant la pose. Po mojem mnenju je bila cerkev vendarle v gradnji že v 12. stoletju oziroma za časa 
otokarjev, vendar dokončana v času babenberžanov. tej tezi v prid govori tudi analiza brstov, 
ohranjenih v cerkvi.99 

Špitališko cerkev gledamo danes kot samostojno stavbo, vendar v srednjem veku to nikoli ni 
bila, saj je bila del kompleksnejšega stavbnega organizma, ki je tvoril nekdanji domus inferior. K 
orisu čim natančnejšega stavbnega razvoja in razrešitvi obstoječih dilem bi v prihodnosti lahko 
največ doprinesla arheološka izkopavanja. Četudi bi bila zastavljena »le« na tistih delih, kjer ni po-
kopališča, se zdi, da bi lahko prinesla nekatere odgovore. vsekakor bosta v bodoče pri razreševanju 
zgodovine špitališke cerkve potrebna tesnejše sodelovanje ter plodna in široka interdisciplinarna 
diskusija, ki bo najprej na papirju natančno pretehtala vse argumente in protiargumente za naj-
delikatnejše odločitve o posegih v enega najdragocenejših spomenikov visokega srednjega veka v 
sloveniji.

92 schWarZ 2013 (op. 85), str. 81–82. 
93 Gl. oter GorenČiČ 2012 (op. 88), str. 29–30 (z nadaljnjo literaturo).
94 cevc 1963 (op. 32), str. 44, je v zvezi s kapiteli v levem ostenju glavnega portala omenjal »starejšega kamnoseka«, 

vendar je asimetrija okrasja portala v romaniki pogosta, gl. npr. achim hubeL, Die ältere bildhauerwerkstatt 
des bamberger Doms, Das Münster, 56, 2003, str. 340–341; prim. oter GorenČiČ 2009 (op. 2), str. 317–318; 
stoPar 2009 (op. 7), str. 52; Mario schWarZ, st. Pölten (nÖ.), bis 1784 Kirche des regulierten augustiner-
chorherrenstifts st. Pölten, seit 1785 Dom des bistums st. Pölten, Früh- und Hochmittelalter 1998 (op. 66), str. 
292–293.

95 Prim. oter GorenČiČ 2009 (op. 2), str. 309. 
96 o klesanju après la pose gl. npr. alexander von reitZenstein, architekturplastik, Reallexikon zur deutschen 

Kunstgeschichte, 1 (ur. otto schmitt), stuttgart 1937, stp. 940; caroline bruZeLius, the construction of not-
re-Dame in Paris, The Art Bulletin, 69, 1987, str. 562; Mario schWarZ, stična, cistercijanski samostan. Križni 
hodnik, Gotika v Sloveniji 1995 (op. 25), str. 44; FranKL 2000 (op. 19), str. 84–85, 86. 

97 baDovinac 2011 (op. 10), str. 168.
98 baDovinac 2011 (op. 10), str. 168.
99 o tej temi gl. Mija oter GorenČiČ, brsti v nekdanji spodnji cerkvi Žičke kartuzije kot pomoč pri dataciji, 

Patriae et Orbi. Essays on Central European Art and Architecture. Študije o srednjeevropski umetnosti. Festschrift 
in Honour of Damjan Prelovšek. Jubilejni zbornik za Damjana Prelovška (ur. ana Lavrič, Franci Lazarini, barbara 
Murovec), Ljubljana 2015, str. 409–419. 
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The South Portal of Ecclesia Minor of the Former Žiče Charterhouse – in Situ or not

Summary

The st. Mary of the visitation Parish church in Špitalič near slovenjske Konjice is the former ec-
clesia minor of the Žiče charterhouse, the oldest monastery of this order in central europe. During 
conservation works in 1994, the removal of roughcast on the church exterior revealed that the upper 
left part of the south portal of this romanesque-Gothic one-aisled church extends over a walled-in 
romanesque window, into which a more recent, also round-arched, window was built. The heritage 
protection service issued a report stating that the portal was transferred to the south wall from the 
north side of the aisle, as a doorstep is preserved there. in 2011, new information on the architectural 
history of the church was published based on the conservation research, in which it was suggested that 
they confirm that the south portal was formerly in the north wall and that the entire church was built 
around 1200.

in this article, the author emphasises that in order to provide the final answer to the question of the 
original location of the portal we need to be more tentative. she discusses all findings believed to prove 
that the south church portal was formerly in the north and based on which the radical transfer to the 
supposedly original location was suggested. she emphasises that the new findings resulting from the 
conservation research do not justify rejecting the hypothesis that the south portal is preserved in situ, 
neither however do they confirm with certainty that the portal was transferred from the north side of 
the church. They do, however, open a number of new questions. similarly, although they do not affect 
the hypothesis on the interrupted building process and the later finalisation of the works, they do make 
the question of the chronology of the church even more complex. if the entire church had been built as 
late as around 1200, the charterhouse would have been without a stone-built ecclesia minor for around 
half a century. Therefore it seems more likely that the construction works began in the 12th century, in 
the time of otakars, and that the church was completed during the babenberg Dynasty, which is sug-
gested based on stylistic comparisons and various written sources.
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Arhitekturni traktat beneškega kapucina 
Antonia da Pordenone in njegov vpliv na 
kapucinsko arhitekturo srednje Evrope 
Primer nekdanjega kapucinskega samostana na Ptuju 

Tanja Martelanc

Uvod1

Primarni izvor arhitekture nekdanje Štajerske kapucinske province, v katero so spadali samostani 
na naših tleh, je treba iskati v kapucinski arhitekturi nekdanje beneške kapucinske province in 
tudi tirolske kapucinske province. beneški kapucini so po ustanovitvi samostana v innsbrucku 
leta 1593, svoje prve postojanke severno od alp, arhitekturo, ki je bila že nekaj časa ustaljena na 
beneškem ozemlju, prilagodili ostrejšemu podnebju in tamkajšnji stavbarski tradiciji in tako 
zasnovo kapucinske redovne hiše kasneje razširili na celotno območje nekdanjega češko-avstrijsko-
štajerskega komisariata.2 Zato je mogoče v literaturi za opredelitev kapucinske arhitekture tega 
območja najti izraz beneško-tirolski tip kapucinskega samostana,3 ki je poleg še nekaterih drugih 
uporabljenih4 daleč najprimernejši za opredelitev kapucinskih samostanov, ki so v zgodnjem novem 
veku nastali na slovenskem.

1 Pričujoči prispevek je nadgradnja razprave, ki je bila objavljena v: tanja MarteLanc, »Libri tre nei quali si 
scuopre in quanti modi si può edificare vn Monast.o sÿ la chiesa«. architectural treatise of capuchin friar an-
tonio da Pordenone [elektronski vir], Investigating and writing architectural history. Subjects, methodologies and 
frontiers. Papers from the Third EAHN International Meeting (ur. Michela rosso), torino 2014, str. 1058–1071 
(http://www.eahn2014.polito.it/eahn2014proceedings.pdf, stanje 6. 7. 2015). na tem mestu bo podrobneje 
obravnavan arhitekturni traktat kapucina antonia da Pordenone, medtem ko je v zgoraj omenjenem članku večji 
poudarek na vplivu antičnih in renesančnih piscev na obravnavani rokopis. 

2 nekdanji češko-avstrijsko-štajerski komisariat, ki se je kasneje razdelil na avstrijsko-češko (do leta 1673) oz. na 
češko-moravsko in avstrijsko-madžarsko (do leta 1914) ter štajersko provinco, je obsegal današnjo Šlezijo, Češko, 
slovaško, velik del avstrije, Madžarske in hrvaške, del srbije in bosne, vzhodni del italije in slovenijo.

3 Prvi je ta termin uporabil Walther hÜMMerich, Anfänge des kapuzinischen Klosterbaues. Untersuchungen zur 
Kapuzinerarchitektur in den rheinischen Ordensprovinzen, Mainz 1987 (rhenania Franciscana antiqua, 3), str. 
146–147.

4 Poleg poimenovanja beneško-tirolski tip kapucinskega samostana najdemo v literaturi tudi označbo tirolsko-ba-
varski, gl. bruder ruDoLF, Kapuziner und die bildende Kunst, Aus dem Leben und Wirken des Kapuziner-Ordens. 
Mit besonderer Berücksichtigung der deutschsprachigen Provinzen. Festschrift zum 400 jährigen Jubiläum des Ordens 
(ur. chrysostomus schulte), München 1928, str. 107, in švicarsko-avstrijsko-južnonemški tip, gl. Karl suso FranK, 
Gebaute armut. Zur südwestdeutsch-schweizerischen Kapuzinerarchitektur des 17. jahrhunderts, Franziskanische 
Studien, 58, 1976, str. 57, ki pa po mojem mnenju ni najbolje izbran, saj se švicarski in nekateri nemški (jugozahodna 
nemčija) kapucinski samostani nekoliko razlikujejo od tistih, ki so bili zgrajeni v avstriji ali na bavarskem; več o tem 
hÜMMerich 1987 (op. 3), str. 57–74.
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K poenotenju gradnje kapucinskih samostanov na nekem območju je največ pripomogla 
organizacija reda, ki je z določbami v konstitucijah in z nadzorniki gradenj, ki jih konstitucije 
imenujejo fabricieri,5 bedela nad celotno gradbeno dejavnostjo. Poleg tega so se v nekaterih 
provincah ohranili vezani načrti kapucinskih samostanov – nekateri vsebujejo načrte realiziranih, 
nekateri pa idealnih zasnov –, včasih celo z navodili, kako kapucinski samostan zgraditi;6 ti so še 
intenzivneje pripomogli k temu, da se je kapucinska arhitektura na nekem zaključenem območju 
standardizirala. eden takih je tudi arhitekturni traktat kapucina p. antonia da Pordenone (ok. 1560–
1628). v njem je avtor predstavil arhitekturo kapucinskega reda, kot so jo poznali in že nekaj časa 
pred pripravo traktata gradili beneški kapucini na tej in tudi oni strani alp. Z razširitvijo reda v širši 
srednjeevropski prostor pa so, kot je bilo že poudarjeno, tak tip samostana tudi z uporabo navodil in 
načrtov, predstavljenih v traktatu, prenesli v druge dežele.7

Biografski oris Antonia da Pordenone in beneški izvodi njegovega arhitekturnega traktata

antonio da Pordenone se je rodil ok. leta 1560 v kraju Pordenone kot antonio Pisollo. Preden je 
vstopil v kapucinski red, si je pridobil poglobljeno znanje iz gradbeništva in arhitekture in ga še 
dodatno obogatil, ko je med letoma 1577 in 1580 sodeloval kot prostovoljec in asistent arhitekta 
andrea Palladia (1508–1580). ta je v tistem času gradil eno svojih pomembnejših stavb, kapucinsko 
cerkev Il Redentore v benetkah. Leto dni po smrti Palladia je vstopil v kapucinski red in v njem 
kasneje oblekel tudi duhovniško oblačilo. Leta 1601 je bil na provincialnem kapitlju izvoljen za enega 
izmed štirih fabricierijev beneške kapucinske province, hkrati je bil imenovan tudi za superiorja oz. 

5 v šestem poglavju kapucinskih konstitucij je zapisano, da mora vsaka provinca imeti štiri fabricierije, ki so dobri 
in pobožni. ti so morali narediti ali potrditi načrt za vsako novogradnjo ali prezidavo, gl. Constitutiones Ordi-
nis fratrum minorum capuccinorum. Saeculorum decursu promulgatae, 1, romae 1980 (constitutiones antiquae. 
1529–1643), str. 174–175. 

6 Poleg predstavljenih štirih izvodov arhitekturnega traktata kapucina p. antonia da Pordenone poznamo še delo 
kapucina Probusa heineja (haineja) iz Pfullendorfa, ki je nastalo po sredini 17. stoletja z naslovom Architectura 
Capuzinorum in vsebuje načrte nekaterih švicarskih samostanov (več o tem FranK 1976 (op. 4), str. 55–77), 
načrte emilijanskih samostanov Pietra Marie Massarija, nastalih po letu 1765 (več o tem v: Le Piante e Prospetti 
dei Conventi Cappuccini Emiliani di Pietro Maria Massari, Matera-Ferrara 1990 (tracce per la memoria, 2)), ne-
kakšen prepis dela antonia da Pordenone, ki ga je leta 1651 pripravil Francesco Pizzetta da venezia (več o tem 
v: Francesco Pizzetta da venezia, »osservationi nel fabricar una chiesa et convento di capuccini« di Francesco 
Pizzetta da venezia, I frati cappuccini. Documenti e testimonianze del primo secolo, 4 (ur. costanzo cargnoni), 
Perugia 1992, str. 1629–1633), in nedatirano zbirko načrtov neznanega avtorja, ki jo hranijo v arhivu dunajskega 
kapucinskega samostana.

7 Za češke kapucinske samostane je to dokazal že Pavel vLaČeK, architektonický vývoj novovĕkých konventů, 
Encyklopedie Českých klášterů, Praha 19982, str. 49–57; za kapucinski samostan v osijeku, ki je nekdaj spadal v 
avstrijsko-madžarsko kapucinsko provinco, gl. attila ČoKoLiĆ, Kapucinski red kao faktor razvoja novovjekov-
ne sakralne arhitekture u srednjoeuropskom prostoru s naglaskom na barokni sklop kapucinskog samostana sred 
Gornjeg grada v osijeku, Međunarodni simpozij Tri stoljeća kapucina u Osijeku 1703.–2003. i Općina Gornji grad 
do ujedinjenja 1702.–1786. (ur. julijo Martinčić, Dubravka hackenberger), Zagreb-osijek 2004, str. 47–86; za sa-
mostane nekdanje Štajerske kapucinske province gl. MarteLanc 2014 (op. 1), str. 1058–1071; tanja Marte-
Lanc, Kapucinska arhitektura. izhodišča za obravnavo svetokriškega in škofjeloškega samostana, Acta historiae 
artis Slovenica, 17/2, 2012, str. 71–89; tanja MarteLanc, arhitektura kapucinskoga samostana u Karlobagu 
unutar Štajerske kapucinske provincije, Franjevci kapucini u Karlobagu. Zbornik radova s međunarodnoga znan-
stvenoga skupa o 300. obljetnici djelovanja franjevaca kapucina u Lici i Krbavi. 1713.–2013. (ur. anto barišić), 
Zagreb-Karlobag 2014, str. 163–194.
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vodjo gradnje samostana v arzignanu.8 od leta 1605 ga najdemo na bavarskem, kjer je najverjetneje 
nadzoroval gradnje tamkajšnjih samostanskih hiš.9 Leta 1620 so ga poslali v beneški oderzo, da bi 
tamkajšnjemu gvardijanu pomagal pri gradnji redovnega domovanja. ta ga je visoko cenil, označil 
ga je kot perito in tale esercizio,10 saj si je antonio do tedaj že ustvaril ime izkušenega gradbenika. 
umrl je leta 1628 v kraju castelfranco veneto.11 

antonio da Pordenone ni znan le po plodoviti gradbeni dejavnosti, temveč tudi po svojem 
rokopisu, arhitekturnem traktatu o gradnji kapucinskih samostanov. ohranili so se štirje izvodi 
tega rokopisa, ki so si med seboj izredno podobni, so pa med njimi tudi nekatere razlike. tri 
hranijo v beneški knjižnici Marciana, enega pa v provincialnem arhivu kapucinskega samostana 
v innsbrucku. Prvi rokopis je nastal leta 1603, najverjetneje v benetkah.12 Delo vsebuje načrte 
kapucinskih samostanov, ki se med seboj razlikujejo po orientaciji, obliki in velikosti. tako lahko 
izbiramo med samostani, ki so predvideni za bivanje od 12 do 67 bratov. v zadnjem delu traktata 
so zapisani tudi napotki, ki jih je dobro upoštevati pri gradnji redovnih hiš. omenjeni arhitekturni 
traktat je bil dopolnjen leta 1620 v oderzu.13 Čeprav sta si izvoda zelo podobna, drugemu niso 
dodana navodila za gradnjo. največja razlika pa se kaže predvsem v tem, da vsebuje drugi izvod 
rokopisa načrte za samostane z več kot 67 celicami; nekateri med njimi imajo lahko dva ali celo tri 
atrije, česar v prejšnji izdaji ni zaslediti. tretji izvod je prav tako nastal v oderzu, in sicer leta 1623.14 
ta izvod, ki je sestavljen iz 368 folijev, je nekakšna združitev znanja iz prvega in drugega rokopisa, 
dodano pa mu je še nekaj koloriranih strani. Število celic, med katerimi so fabricieriji lahko izbirali, 
variira od 13 do 104.15 

8 Ker je spreminjal načrt samostana brez vednosti drugih fabricierijev – šlo naj bi za fabbrica superflua (citirano 
po: hÜMMerich 1987 (op. 3), str. 228), kar pa je po kapucinskih konstitucijah strogo prepovedano –, so ga 
odstavili in mu naložili tudi strogo kazen, gl. hÜMMerich 1987 (op. 3), str. 228.

9 Po njegovih načrtih se je izpričano gradil samostan v rosenheimu. Gradbeni računi ga omenjajo celo kot Antonio 
da Bissolo der Baumeister, citirano po: hÜMMerich 1987 (op. 3), str. 229.

10 citirano po: hÜMMerich 1987 (op. 3), str. 229.
11 Kapucin je bil tudi njegov rodni brat angelico, ki pa se z gradbeništvom ni ukvarjal. nekaj osnovne literature o 

življenju antonia da Pordenone: Flavio schiMenti, Antonio da Pordenone. La trattatistica e l’edilizia cappuccina 
nel Veneto e nella provincia Bavaro-Tirolese, venezia 1985 (tipkopis diplomske naloge), str. 7–14; agostino coLLi, 
un trattato di architettura cappuccina e le ‘instructiones fabricae’ di san carlo, San Carlo e il suo tempo. Atti del 
Convegno internazionale nel IV centenario della morte. Milano, 21–26 maggio 1984, 1, roma 1986, str. 664–666; 
hÜMMerich 1987 (op. 3), str. 222; Francesco caLLoni, P. antonio da Pordenone e il manoscritto di inns-
bruck, I frati cappuccini 1992 (op. 6), str. 1548–1555. 

12 biblioteca nazionale Marciana (bnM), Manoscritti, it. iv, 139, antonio da Pordenone, Libri tre, nè quali si scuo-
pre in quanti modi si può edificare un monasterio sia la chiesa /…/, venetia 1603.

13 bnM, Manoscritti, it. iv, 141, antonio da Pordenone, Parte seconda nella quale si scopre in quanti modi si può 
edificare un monasterio, sia la chiesa /…/, oderzo 1620.

14 bnM, Manoscritti, it. iv, 140, antonio da Pordenone, Libri tre nei qvali si scopre in qvanti modi si pvo edificare vn 
monasterio sia la chiesa /…/, oderzo 1623.

15 več o izvodih, hranjenih v beneški knjižnici Marciana, v: caLLoni 1992 (op. 11), str. 1551–1554; schiMenti 
1985 (op. 11); coLLi 1986 (op. 11), str. 663–688; hÜMMerich 1987 (op. 3), str. 222–229; Francesco caL-
Loni, strutture e forme, I frati cappuccini 1992 (op. 6), str. 1522–1548; sergio GiovanaZZi, un trattatista 
cappuccino tra cinquecento e seicento, Un convento. Architettura trentina nel Seicento (ur. Lino Mocatti), trento 
1992 (bibliotheca civis, 5), str. 25–66; sergio GiovanaZZi, La riscoperta di un architetto cappuccino, Archi-
tettura cappuccina. Atti della giornata di studi storici sull’ architettura cappuccina. Trento, Biblioteca Provinciale 
Cappuccini. 28 maggio 1993 (ur. Lino Mocatti, silvana chistè), trento 1995 (cappuccini trento, 1), str. 91–121; 
carla benocci, Un architetto cappuccino nella Roma barocca. Fra’ Michele Bergamasco, roma 2014 (bibliotheca 
seraphico-capuccina, 98), str. 28–31. Zgodovinski inštitut kapucinskega reda v rimu (istituto storico dei cappu-
ccini) pripravlja faksimilirano izdajo rokopisa iz leta 1623 s spremnim besedilom elene Perazzolo in Francesce 
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rokopis, ki je po nastanku kronološko drugi, po vsebini pa malenkostno, vendar ne bistveno 
drugačen od predstavljenih, je bil leta 1607 napisan v rosenheimu na bavarskem in ga hranijo v 
provincialnem arhivu kapucinskega samostana v innsburcku (sl. 1).16 naslov rokopisa je izredno 
poveden. iz njega namreč lahko izluščimo njegove najpomembnejše karakteristike: Libri tre nei 
quali si scuopre in quanti modi si può edificare vn Monast.o sÿ la Chiesa situata uerso qual delle. 4. 
parti del Mondo si uogli, che quiui la si trouerà col suo disegno, conforme all’ uso della Nostra Religione 
à beneficio della quale sono stati composti da Frate Antonio da Pordenon Sacredote Capuccino Della 
Prouincia di Santo Antonio ouero Venetia, et in particolare per li paesi frigidi come di Germania, doue 
con le stuffe, ò Refettorÿ si scaldano le Celle, nel qual paese sono stati composti nel luogo di Rosnam, 
Prouintia del Tirol sotto il Ducato di Bauiera l’ anno 1607. Et questa è la secunda parte.17

Delo je antonio da Pordenone kot vse druge svoje izvode razdelil v tri knjige. v njih so načrti za 
samostane in cerkve, ki so lahko usmerjene proti vsem štirim stranem neba. vsi načrti so izrisani po 
pravilih kapucinskega reda, ki so zapisana v kapucinskih konstitucijah. Posebno pozornost pritegne 
prav del o samostanih, ki se gradijo v hladnejših deželah, kot je Germanija (nemško govoreči del 
evrope), kjer se celice v nadstropju grejejo s pomočjo peči ali refektorija. Kapucin je namreč že v 
prvem rokopisu iz leta 1603 zapisal, da so iz njega izvzeti vsi načrti s pečmi in da bo napisal drugi 
del traktata, ki bo namenjen per la Germania, dove che si usano per il loco di quelli.18 Delo je, kot je 
bilo že omenjeno, napisal leta 1607 v rosenheimu, ta pa je bil takrat v okvirih tirolske kapucinske 
province in pod vladavino bavarskega vojvode. to je bil drugi del prvega rokopisa.19

omenjeni način ogrevanja prostorov v nadstropju se imenuje beneficium in so ga beneški 
kapucini prevzeli od švicarskih.20 Ferdinand ii. tirolski si je namreč že leta 1589 prizadeval, da bi v 
innsbrucku kapucinom zgradil samostan, vendar beneška kapucinska provinca takrat njegovi želji 
ni ugodila. njihova največja skrb so bile namreč izredno mrzle zime, skromno oblečeni kapucini pa 
so bili navajeni na milejše podnebje, ki vlada v njihovi matični provinci. Zato so se takemu mrazu 
težje zoperstavili. s posredovanjem pri papežu Klemenu viii. je Ferdinand ii. tirolski le dosegel, da 
so kapucini nekdanje beneške kapucinske province leta 1593 prispeli v rezidenčno mesto. in prav 

 scarpi, ki sta leta 2009 pripravili diplomsko nalogo o antoniu da Pordenone in beneški kapucinski arhitekturi, gl. 
elena PeraZZoLo, Francesca scarPi, Il modello di Fra Antonio da Pordenone e i conventi cappuccini nel Vene-
to, venezia 2009 (tipkopis diplomske naloge). Diplomska naloga je v univerzitetni knjižnici v benetkah, vendar 
konzultiranje do zaključka redakcije ni bilo odobreno. 

16 njegove mere so 30,7 x 40,6 cm, vezan je v svinjsko kožo, obsega pa 260 strani.
17 citirano po: Provinzarchiv des Kapuzinerklosters innsbruck (PaKi), handschriften, fasc. XiX, antonio da Por-

denone, Libri tre nei quali si scuopre in quanti modi si può edificare vn Monast.o sÿ la Chiesa /…/, rosenheim 1607, 
fol. 1r.

18 citirano po: antonio da Pordenone, Libri tre (op. 12), fol. 2v. 
19 Delni prepis rokopisa, gre za folije 121v–129v, je pripravil in objavil Francesco caLLoni, Architettura cappu-

ccina nell’ antico ducato di Milano. Tentativo di ricupero storico critico, Milano 1976–1977 (tipkopis diplomske 
naloge), str. 389–446; Francesco caLLoni, »Memoriale per fabricare un nostro piccol et ordinato monasterio« 
di antonio da Pordenone, I frati cappuccini 1992 (op. 6), str. 1578–1628. o traktatu iz leta 1607 pa sta podrobno 
pisala tudi alessandro bruschi, Gianfranco casaDio stroZZi, Il Convento dei Frati Cappuccini e la Chiesa 
di S. Pietro Apostolo in Romano, bergamo 2004, str. 39–51.

20 na tem mestu popravljam svojo navedbo, da so poseben način ogrevanja zgornjega nadstropja, ki je bil predsta-
vljen v traktatu antonia da Pordenone, švicarski kapucini od beneških le povzeli, gl. MarteLanc 2012 (op. 7), 
str. 81. 
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takrat je zima pokazala svoje zobe in nekaj patrov prisilila k umiku na jug.21 Zato se je Ferdinand ii. 
tirolski obrnil na švicarske kapucine, ki so v svojih samostanskih domovanjih poznali način, kako 
ogrevati celice v nadstropju. s primitivnimi Ventilationsöffnungen in den Fußboden (sogenannte 
Benefizien)22 je topel zrak iz spodnjih prostorov skozi odprtine v stropu krožil in prehajal v višje 
nadstropje.23 ta rešitev je bila beneškim kapucinom popolnoma neznana, čeprav ni tako redka niti 
v samostanski niti v profani arhitekturi. Žal se odgovor švicarskih kapucinov ni ohranil, kljub temu 
pa je razvidno, da se je beneficium v novonastalih samostanih onkraj alp hitro uveljavil.24 

na začetku traktata je avtor poleg obveznega posvetila in besed bralcem pojasnil, kako naj se 
omenjeni rokopis uporablja v praksi. Že v naslovu folija25 je navedeno, da je treba najprej preveriti, v 
kateri del cerkve piha hladen severnik in kako se mu pri gradnji samostana lahko izognemo. besedilu 

21 Das rauhe Klima von Innsbruck scheint den ersten Vätern in den folgenden Wintermonaten arg zugesetzt zu haben, 
denn schon im Jänner 1594 mußten einige von ihnen wegen Erkrankung nach Rovereto in Südtirol gebracht werden, 
citirano po: agapit hoheneGGer, Geschichte der Tirolischen Kapuziner-Ordensprovinz 1593–1893, 1, inns-
bruck 1913, str. 8.

22 citirano po: hoheneGGer 1913 (op. 21), str. 10.
23 hoheneGGer 1913 (op. 21), str. 6–10.
24 najdemo ga celo v kapucinskem samostanu v Karlobagu na hrvaški jadranski obali, čeprav bi pričakovali, da ga 

kapucini zaradi milejšega podnebja ne bodo potrebovali. Ker pa je samostan gradila nekdanja Štajerska kapucinska 
provinca, v kateri je bil beneficium domač, ga je aplicirala tudi v Karlobagu, gl. MarteLanc 2014 (op. 7), str. 184.

25 naslov folija se glasi: COME LA TRAMONT.na PVO BATTERE INTORNO AD UNA CHIESA : ET COME LA SI 
HA DA SCHIVARE NEL FARE VN MONASTERIO, citirano po: antonio da Pordenone, Libri tre (op. 17), fol. 3v.

1. Antonio da Pordenone: Libri tre nei quali si scuopre 
in quanti modi si può edificare vn Monast.o sÿ la Chiesa 
/…/, Rosenheim 1607, naslovnica traktata

2. Antonio da Pordenone: Libri tre /…/, 1607, 
fol. 3v, skica cerkve
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je dodana še skica cerkve z vrisanimi smermi 
vetra ter številkami in črkami (sl. 2). Kdor 
namreč želi ob cerkvi zgraditi samostan, 
lahko izbira med petimi načini naslona 
samostanskega kompleksa na cerkveno 
stavbo: levo ali desno od cerkvene stavbe, 
za molitvenim korom in levo ali desno od 
molitvenega kora. Po določitvi mesta in 
orientacije cerkve mora graditelj ugotoviti, 
v katero od osmih linij, označenih na skici, 
piha severni veter. Kadar piha severnik v 
fasado cerkve, na skici označeno s črko a, 
je treba načrt za samostan iskati v prvem 
delu traktata. v njem so upodobljeni načrti 
za samostanske cerkve, katerih fasada je 
obrnjena proti severu. Kadar piha severnik 
v dele cerkve, označene s črko b, je treba 
preskočiti na drugi del, v katerem so načrti 
s cerkveno fasado usmerjeni proti vzhodu 
in zahodu. Kadar pa piha hladen severnik 
v dele cerkve, označene s črko c, so načrti 
za samostane v tretjem delu, na katerih 
gleda glavna cerkvena fasada proti jugu. 
vsi predstavljeni načrti imajo refektorij in 
celice v nadstropju obrnjene proti soncu in obvarovane pred severnikom.26 

v uvodnem delu traktata se je antoniu da Pordenone zdelo pomembno poudariti tudi to, da je 
treba za gradnjo vsakega samostana izbrati dobro lokacijo, preveriti, ali sta na mestu gradnje zrak in 
teren dobra, oddaljena od vlažnih rek, jezer, močvirij itd., daleč od vrveža naselij in hiš ter drugih 
eminentnejših objektov, ki bi lahko preglasili samostansko arhitekturo. Poudaril je še, da se je treba 
izogibati gradnji v dolinah, v katerih ni sonca, ali tam, kjer se ni mogoče izogniti silovitim vetrovom. 
Kompleks naj se postavi na nekoliko eminentnejšem in privzdignjenem kraju, saj se rado zgodi, da 
v nižinah ni mogoče najti dobre podlage za temelje. Pred gradnjo je treba narediti tudi načrt. Za 
nekoliko manjši samostanski kompleks morajo fabricieriji predvideti areal, ki naj bo velik 30 x 60 
ali pa 45 x 45 palic.27 

najprej je treba zgraditi cerkveno stavbo, ki naj bo nekoliko odmaknjena od glavne prometne 
poti, vendar naj s svojo fasado gleda nanjo oz. naj bo obrnjena proti naselju. samostansko poslopje 
je treba načrtovati tako, da ne preglasi cerkvene stavbe oz. da je nižje od linije cerkvenih oken. 
izrednega pomena je tudi izbira lege vodnjaka s pitno vodo, ki mora ostati neoporečna, in lege 

26 antonio da Pordenone, Libri tre (op. 17), fol. 3v.
27 velika palica ali partega oz. pertica grande naj bi merila približno 2,00 m, pertica piccola pa 1,56 m. tako naj bi 

celoten areal meril ok. 60,00 x 120,00 m oz. 90,00 x 90,00 m za večjo mero in 46,80 x 93,60 m oz. 67,50 x 67,50 m 
za manjšo mero (antonio da Pordenone, Libri tre (op. 17), fol. 4v). Glede mer gl. Giuseppe boerio, Dizionario 
del dialetto veneziano, venezia 1856, str. 494; ennio concina, Pietre parole storia. Glossario della costruzione 
nelle fonti veneziane. Secoli XV–XVIII, venezia 1988, str. 111.

3. Antonio da Pordenone: Libri tre /…/, 1607, fol. 2v, 
sheme lokacijskih načrtov kapucinskih samostanov
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refektorija, ki naj bo nameščen v tistem vogalu samostana, kjer ga bodo osvetljevala okna z dveh 
strani, oz. tam, kjer se da najbolje izkoristiti sončno obsevanje. Drvarnica naj bo v bližini kuhinje 
ali pa z njo povezana s hodnikom, da vanjo ni treba hoditi čez samostansko dvorišče. Glavno 
stopnišče, t. i. scalla santa, naj bo poleg molitvenega kora. Posebej poudarja tudi, naj se vse druge 
sobe namestijo tako, da bodo kar najbolj funkcionalno služile samostanski družini. Poleg tega govori 
še o gradnji samostanov v gorah oz. samostanih, ki so nanje prislonjeni. tam se namreč velikokrat 
gradi pod običajnim pritličjem.28 

sledi ilustrativni del rokopisa, v katerem so upodobljeni načrti samostanskih kompleksov. 
vsi načrti v rokopisu temeljijo na 12 shemah različnih lokacijskih načrtov zgornjega nadstropja 
kapucinskih samostanov (sl. 3), ki predstavljajo del cerkvene stavbe z molitvenim korom in 
dormitorij, ta pa je enojen (semplice) ali dvojen (doppio).29 navadno je vsak načrt predstavljen s 
pritličjem (sl. 4) in s pritličju ustreznim nadstropjem (sl. 5). izrisan je za točno določeno število celic, 
ki variirajo od 11 do 29. Pri tem je tudi navedeno, koliko od teh celic in drugih sob v samostanu je 
ogrevanih. vsak prostor na tlorisu je poimenovan, hkrati so zapisane tudi mere njegovih stranic.30 

28 antonio da Pordenone, Libri tre (op. 17), fol. 4v. 
29 Poleg tega je v spodnjem delu folija navedeno, da se v nadstropju t. i. dormitorio semplice, kjer poteka hodnik na 

eni strani trakta, na drugi pa so celice, lahko spremeni v dormitorio doppio, kjer poteka hodnik na sredini trakta, 
celice pa so levo in desno, in obratno, gl. antonio da Pordenone, Libri tre (op. 17), fol. 2v. v traktatu iz leta 1623 
je teh shem le osem, gl. antonio da Pordenone, Libri tre (op. 14), fol. 4r.

30 Mere cerkvene ladje so podane v beneških čevljih in dlaneh, mere samostana pa le v dlaneh. tabelarični prikaz 
mer pomembnejših prostorov v samostanu je prikazan v prilogi št. 1. navedene so mere v beneških čevljih, dlaneh 

4. Antonio da Pordenone: Libri tre /…/, 1607, fol. 89v, 
načrt pritličja

5. Antonio da Pordenone: Libri tre /…/, 1607, fol. 90v, 
načrt nadstropja
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antonio da Pordenone pri tem upošteva predvsem kapucinske konstitucije, pri katerih so že leta 
1536 posebej uzakonili mere nekaterih samostanskih prostorov: Le celle in longheza, & largheza non 
passino noue palmi. In alteza dece, le porte alte sette palmi & larghe due & mezo, le fenestre alte dui & 
mezo, & larghe uno & mezo, landito del dormitorio largo sei palmi. & cosí le altre officine siano piccole, 
humile, pouere, abiecte & basse, accioche ogni cosa predichi humilita, pouerta & disprezo del mundo.31 
Kasneje, leta 1575, so dodali še predvidene mere refektorija: /…/ l’altezza dal piano del Refettorio 
insino al solaro, cioè insino al tauolato, ò mattonato non passi tredici palmi, ma quando fosse molto 
cattiua l’aria, si possa aggiungere insino à quattordeci palmi /…/.32 

načrti so izrisani s temno rjavim tušem in so izredno preprosti; vse odvečno je eliminirano. 
okna so označena z manjšimi križci, vogali zunanjih zidov pa s peruniko. vsem načrtom so dodane 
tudi manjše vetrovnice in črkovne oznake iz registra, da se pritličje in nadstropje med seboj ne 
zamešata.33 nekaterim načrtom so pripisani celo komentarji glede morebitnih dovoljenih alteracij. 
Fabricieriji so lahko izbirali med samostani, ki imajo glede na število celic v pritličju tri trakte, v 
nadstropju pa po dva ali tri, odvisno od potreb samostanske družine. Glavni modul so ponazarjale 
mere molitvenega kora, ki povezuje bivalni in kultni del redovne hiše. Če se je glavni modul povečal, 
so se sorazmerno povečale tudi druge dimenzije samostana, odločujoča pri vsem tem pa je bila 
velikost dormitorija oz. številčnost redovne družine. idealni osnovni modul je tako meril 20 x 20 
dlani in se večal za 2 dlani, tako da je naslednji modul znašal 22 x 22 dlani itd. do 44 x 44 dlani, kar 
pa velja samo za izredno velike samostane, upodobljene v izvodih iz let 1620 in 1623. Za nekoliko 
večje samostane je antonio da Pordenone navadno uporabljal modula 28 x 28 in 30 x 30 dlani.34 
samostani, ki so predstavljeni v rokopisu iz leta 1607, niso v celoti tako idealno zastavljeni. večina 
je nekoliko manjših dimenzij, tako da je osnovni modul pri manjših samostanih res 20 x 20 dlani, 
velikokrat pa naletimo tudi na molitveni kor z mero 20 x 22 dlani. Za večje samostane, ki premorejo 
npr. 26 ali 29 celic, pa anotnio da Pordenone uporablja modula 26 x 20 ali 26 x 25 dlani. Pri tem se 
proporcionalno povečata tudi obednica in zgornje nadstropje samostana. 

v traktatu je predstavljen že prej omenjeni beneško-tirolski tip kapucinskega samostana. 
večina kapucinskih samostanov v evropi v tlorisu sledi ustaljenemu kanonu, vendar ima beneško-
tirolski tip tudi svoje posebnosti. v nadaljevanju predstavljam njegovo tipično zasnovo. 

Pred cerkvijo je navadno ograjen posvečen prostor (sagrado),35 v katerega lahko vstopamo skozi 
enega (grada) ali tri vhode (grade), ki so lahko tudi železni (ferrada). cerkev ima eno preprosto 
pravokotno ladjo (chiesa). Ladji sledi nekoliko ožji kvadratni prezbiterij z oltarjem (altare), ki je od 
enako velikega molitvenega kora (coro) ločen z oltarno pregrado. na prezbiterijski strani sta dva 
prehoda v molitveni kor,36 ki se za oltarno steno združita v enega. na eni ali obeh straneh prezbiterija 

in unčah starih in tudi novih kapucinskih konstitucij, prevedene so tudi v metrični sistem. Za osnovo so vzete 
mere, ki jih je kapucin antonio da Pordenone vizualno upodobil v svojem traktatu iz leta 1607, gl. antonio da 
Pordenone, Libri tre (op. 17), fol. 3v, 4v.

31 citirano po: Constitutiones 1980 (op. 5), str. 55.
32 citirano po: Constitutiones 1980 (op. 5), str. 174.
33 velike tiskane črke za samostane, ki so cerkvi prislonjeni na desni, in male pisane črke za samostane, ki so cerkvi 

prislonjeni na levi strani. 
34 več o tem schiMenti 1985 (op. 11), str. 72–73.
35 v oklepajih so v kurzivi napisani izrazi, ki jih uporablja antonio da Pordenone na svojih načrtih. 
36 to je ena izmed karakteristik tega tipa samostana, ki jo bomo pri samostanih v drugih delih evrope iskali zaman, 

gl. hÜMMerich 1987 (op. 3), str. 25–29, 74, 84.
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sta oratorija (oratorio), ki sta bila rezervirana za brate, medtem ko so patri molili v molitvenem koru. 
Prižnica (pulpito) je lahko na sredini ladje ali pa na njeni slavoločni steni. stransko kapelo (capella) 
z oltarjem (altare) lahko najdemo tik ob vhodu v cerkev ali pa na sredini cerkvene ladje. hodnik, ki 
povezuje stransko kapelo z zakristijo (sagrest.a), ki je vedno ob molitvenem koru, lahko ogreva peč 
(con pigna).37 

središče bivalnega dela samostana je kvadratno ali pravokotno samostansko dvorišče (claustro) 
z vodnjakom (pozzo). okrog dvorišča poteka obhodni hodnik, ki povezuje sobe v pritličju. Glavni 
vhod v samostan (porta battidora)38 je levo ali desno od glavne cerkvene fasade. blizu vhoda so tudi 
sobe, namenjene obiskovalcem (foresteria), s pečmi ali brez njih. največkrat je jedilnica oz. refektorij 
(refettorio/refett.o) v zahodnem samostanskem traktu, južni je rezerviran za kuhinjo (cucina) z za 
ta tip karakterističnim kaminskim prizidkom (camin), manjšo kuhinjo (cuccinotto),39 točilnico oz. 
vinsko klet (caneua)40 in shrambo (salva robba). v vsakem samostanu sta tudi drvarnica (legne), 
navadno v severnem traktu, in pralnica (liscia).41 

v vrhnje nadstropje vodita dve stopnišči. večje in vidno je nameščeno ob molitvenem koru 
(scalla), manjše in skrito pa je poleg kuhinjskih prostorov (scaletta). v nadstropju so spalnice ali 
dormitorij s celicami (celle). t. i. dormitorio doppio je izključno v vzhodnem ali zahodnem traktu, 
druge trakte pa zavzema dormitorio semplice. ta trakt je navadno rezerviran za goste (foresterie), kot 
so provincial ali drugi duhovniki. Manjši samostani imajo od tri do pet takih sob, večji pa do deset. 
antonio da Pordenone je posebno pazil, da okna celic dormitorija niso obrnjena proti severu. v 
enem od vogalov samostana, navadno nad kuhinjskimi prostori, je nekakšen prizidek, v katerem so 
sanitarije (camere) z odtočnim kanalom (sborador) in soba za otepanje bolh z oblačil (spulegator).42

Zbirki načrtov sledijo jedrnati in skrbno izbrani napotki ter praktični namigi za gradnjo 
samostana,43 ki jih je antonio da Pordenone citiral ali povzel po nekaterih avtorjih; slednje je na 
koncu traktata tudi navedel. Med njimi so: vitruvij, Plinij starejši, Leon battista alberti, sebastiano 

37 na nekaterih načrtih cerkvene stavbe najdemo tudi naslednje prostore: soba, v kateri se hrani najsvetejše (per 
le Hostie), podolgovat prostor za shranjevanje lopat oz. orodja med stransko kapelo in glavno fasado cerkve, ki 
poteka vzdolž cerkvene ladje in je dostopen z zunanje strani (per le vanghe), pokrit hodnik med stransko kapelo 
in glavno fasado cerkve, ki poteka vzdolž cerkvene ladje (copertino), in sobe ali sobice brez navedbe namembnosti 
(stanza/stanzetta).

38 izraz porta battidora pomeni vrata s tolkalom.
39 v njej so pripravljali testenine in kruh, gl. tommaso scaLesse, resti monumentali e modeli architettonici. i 

cappuccini, I Francescani nelle Marche. Secoli XIII–XVI (ur. Luigi Pellegrini, roberto Paciocco), cinisello balsa-
mo 2000, str. 184.

40 Caneua je na nekaterih načrtih izzidana, velikokrat je k tlorisu pripisano, da se jo lahko vkoplje v zemljo.
41 na nekaterih načrtih pritličja najdemo tudi naslednje sobe: manjša točilnica oz. vinska klet, ki je vedno poleg 

večje (caneuotto), prostor za spravljanje lopat oz. orodja (per le vanghe), sobe za samotarje (per li ritirati), soba, 
v kateri kapucini odlagajo habite in perilo (comunità), manjša soba s sanitarijami ali brez njih (camera), soba ali 
sobica s pečjo (stuffa/stuffetta con pigna), prazen prostor med dvema stenama v izogib severniku in vlagi (vacuo), 
hodniki (porteghetti), soba, v kateri so otepali bolhe z oblačil (spulegatorio/spuleg.tor), saj so bili kapucini veliko v 
stiku z nižjimi sloji družbe, gl. GiovanaZZi 1992 (op. 15), str. 47, in tudi soba pod njo (sott. il spuleg.tor).

42 Glede razlage besede spulegator gl. op. 41. na nekaterih načrtih nadstropja najdemo tudi naslednje sobe: sobe brez 
navedene namembnosti (stanza/stantia), soba, v kateri kapucini odlagajo habite in perilo (comunità), dimna cev 
kamina (cana), knjižnica (libraria), ki jo najdemo le na načrtih večjih samostanov, soba s pečjo (stuffeta con pi-
gna), ki je le na načrtih večjih samostanov, soba, v katero so najverjetneje spravljali posteljno ogrodje (lettiera), ki 
se pojavi zelo redko, in loža (lozzetta/loggia), ki je narisana le na enem izmed načrtov izredno velikega samostana. 
sobice za bolne člane skupnosti oz. infermerije s hišno kapelo pa na načrtih tega izvoda traktata ne najdemo.

43 naslov folija se glasi: Avisi d’alcvni avttori pertinenti alle fabriche, citirano po: antonio da Pordenone, Libri tre (op. 
16), fol. 121v.
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serlio, Daniele barbaro, andrea Palladio, Giovanni antonio rusconi, Giovanni nicolò Doglioni, 
cesaro Padoano, Zacharia Greco in alberto veronese.44 nekateri med njimi so svetovno znani, 
nekateri so nekoliko manj znani pisci različnih del, najdejo pa se tudi taki, ki jih med potekom 
raziskave ni bilo mogoče identificirati. večino avtorjev je pisec v svojem delu kar nekajkrat 
dobesedno citiral, pri tem je navedel tudi knjigo in poglavje, od koder je črpal podatke za svoje 
napotke. včasih pa je potrebno poglobljeno poznavanje enega in drugega dela, da lahko med 
njima potegnemo vzporednice. Pri pisanju svojega dela je beneški kapucin iz starejših traktatov 
izbiral predvsem tehnično-konstrukcijske rešitve, ki so jih kapucinski fabricieriji uporabljali pri 
praktičnem snovanju novih samostanov. ni pa se poglabljal v teorijo arhitekture, s katero so se 
ukvarjali predvsem renesančni avtorji, npr. alberti.45

Čisto na koncu najdemo spomenico,46 ki je razdeljena v različna poglavja, ta pa sovpadajo z 
različnimi prostori v samostanu. natančno sta opisani gradnja samostanskega kompleksa, uporaba 
materialov, točno so podane mere za skoraj vsak prostor. Kapucin je kar precej prostora namenil 
tudi leseni opremi cerkve in samostana, medtem ko se s slikarsko in kiparsko dekoracijo ni ukvarjal. 
Delo zaključujejo skice nekaterih arhitekturnih elementov. Ker vseh navodil v članku ne moremo 
obravnavati, naj navedem le najpomembnejše. 

najprej se zgradi cerkev, na katero se prisloni samostansko poslopje. Dolžina cerkvene ladje 
naj bo dvakratnik njene širine, tj. 25 x 50 čevljev,47 v višino pa naj meri 24 čevljev do vrha ostrešja.48 
temelje cerkve je treba postaviti na trdni podlagi, ki je lahko tudi ilovnata. Če to ni mogoče, se v 
zemljo zabijejo leseni koli in nanje se nato postavijo temelji, ki morajo biti dvakrat širši od zidov 
nad njimi. Kamniti cerkveni zidovi naj merijo 1 čevelj in pol, pri cerkvah, ki so obokane, pa 2 čevlja 
in pol. Glavni portal na cerkveni fasadi naj ima kvadraten zaključek, širok naj bo do 6, visok pa 
vsaj 9 čevljev. v cerkev naj vodijo tri stopnice. nad portalom naj bo v zid cerkve vstavljen tram, 

44 antonio da Pordenone, Libri tre (op. 17), fol. 129r.
45 Ker vseh navodil, ki jih je kapucin zajemal iz antičnega in renesančnega vedenja, v tem članku ni mogoče pred-

staviti, naj navedem le najzanimivejše. vitruvijevo delo De Architectura Libri Decem je v traktatu kapucinskega 
patra močno izraženo, saj povzema predvsem praktična navodila o gradnji, kot so: izbira lege gradnje objekta in 
izogibanje nezdravim vetrovom (knjiga i, poglavji 4 in 6), gradnja temeljev (iii/4) in dodatnega zunanjega zidu 
za zaščito pred severnim vetrom in za odvajanje vode iz vlažnih zidov (vii/4) itd. vitruvij npr. za dolžino svetišča 
predlaga dvakratnik njegove širine (iv/4 in 5, v/2 in vi) in tudi antonio da Pordenone pravi, naj bo kapucinska 
cerkev široka 25 in dolga 50 beneških čevljev. Poleg vitruvija se je naš avtor v marsičem naslonil na traktat Leona 
battista albertija De re aedificatoria. spet gre za izbor povsem praktičnih napotkov, kot so npr.: izbira lokacije 
gradnje (i/5), začrtanje glavnih linij stavbe (iii/2), konstrukcija naprave za dvigovanje težkih bremen (vi/8), 
tlakovanje (iii/16 in v/13), ometavanje zidov (vi/9) ter gradnja dimnikov in ognjišč (v/17). Za antonia je bila 
pomembna tudi prva knjiga izmed devetih o arhitekturi, delo sebastiana serlia, ki govori o geometriji. iz nje je 
prerisal ilustrativno gradivo in ga dodal svojemu rokopisu. Pri Danielu barbaru pa si je iz komentiranega pre-
voda omenjenega vitruvijevega dela izposodil poglavje, namenjeno problematiki dimnikov in uhajajočega dima 
(vi/10); več o tem v nadaljevanju. Pomemben član beneških humanistov in učitelj antonia da Pordenone je bil 
tudi andrea Palladio, ki je napisal I quattro libri dell’architettura. naš pisec ga nekajkrat citira, spet v povezavi s 
konstrukcijskimi elementi gradnje. Posluževal se je tudi del nekaterih manj znanih avtorjev, ki so zanimivi pred-
vsem zaradi specifičnih tem, ki so jih obravnavali. Med njimi je bil Giovanni nicolò Doglioni, ki je v svojem delu 
L’anno riformato iz leta 1599 natančno pojasnil lastnosti vetrov (i/18 in 19) in načrtovanje sončnih ur (ii/10–14). 
več o tem v: MarteLanc 2014 (op. 1) ter v tam navedeni in uporabljeni literaturi.

46 spomenica ali Memoriale per fabricare vn nostro piccol et ordinato monaster.o, citirano po: antonio da Pordenone, 
Libri tre (op. 17), fol. 122r.

47 Glede mer gl. prilogo št. 1.
48 /…/ alta dal pavimento sin sotto le cadene dell coperto piedi 24. venet.ni /…/, citirano po: antonio da Pordenone, 

Libri tre (op. 17), fol. 122r.
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ki naj objema celotno cerkveno stavbo. tram služi za boljšo stabilizacijo oboka.49 Dimenzije oken 
naj bodo 3 x 7 čevljev, od tlaka naj bodo dvignjene 7 čevljev in pol, okulus naj bo širok, kot je širok 
glavni portal. obok cerkve naj bo banjast. naklon cerkvene strehe se lahko prilagaja lokalni tradiciji. 
običajno meri eno četrtino širine cerkve, kjer pa so snežne padavine obilnejše, se predlaga ena 
tretjina.50 napušč mora biti narejen tako, da deževnica ne zamaka cerkvenega zidovja. tlak cerkve je 
lahko iz žgane opeke ali kamenja. antonio da Pordenone podaja tudi napotke glede velikosti lesene 
prižnice, kropilnega kamna, klopi, klečalnikov ter dimenzije in nabavno količino strešne kritine.51 

stranska kapela (capella) naj bo na sredini cerkvene ladje ali pa tik ob glavni fasadi. njene 
predlagane dimenzije so 18 x 18 dlani, v višino naj meri 14 dlani, njen obok naj bo banjast, za 
stabilnost oboka pa se v zidovje stranske kapele vgradi lesen tram. okno v stranski kapeli naj bo 3 
čevlje široko in 5 čevljev visoko, od tlaka naj bo dvignjeno 5 čevljev. tlak stranske kapele naj bo višji 
od tlaka v cerkveni ladji. Poleg tega so navedene tudi mere kripte, ki naj bodo 5 x 7 x 5 čevljev, opisani 
so tudi pokrov kripte ter oltar v stranski kapeli in tudi njegov kamniti del, ki naj znaša 3 čevlje in 
pol v širino ter 6 čevljev in pol v višino. Detajlno so predstavljeni še niše za sveto posodje, pručke, 
svečniki, procesijski križ in lesena ograja pred kapelo. Ponovno je poudarjeno, da mora biti napušč 
stranske kapele tak, da meteorna voda ne uničuje njenih zidov.52

Dimenzije prezbiterija (coro per celebrare) naj bodo 20 x 20 čevljev, do oboka pa naj sega 14 
čevljev. obok naj bo banjast ali pa banjast s sosvodnicami. tlak prezbiterija je lahko opečnat in mora 
biti dvignjen od tlaka cerkvene ladje. Zidovi naj bodo debeli 20 unč, če so iz opeke, oz. 2 čevlja, če so 
iz kamnov. Poleg tega je antonio da Pordenone natančno začrtal glavne mere oken, ki naj znašajo 3 
čevlje in 6 unč v širino in 7 čevljev v dolžino, in oltarja, ki naj bo od oltarne stene med prezbiterijem 
in molitvenim korom oddaljen 2 čevlja in 9 unč, njegova zidana baza pa naj meri 3 čevlje in pol v 
širino in 7 čevljev v višino. Detajlno je opisal tudi zvonik za en zvon, ki naj ima eno odprtino široko 2 
čevlja, okna oratorija, klečalnike, svečnike, tabernakelj, klopi, ograjo, ki deli prezbiterij od ladijskega 
dela, in razpelo.53

Molitveni kor (coro per vfficiare) naj bo enako velik kot prezbiterij, njegov tlak naj bo lesen. Do 
potankosti so razložene mere dveh oken, ki naj bosta široki 3 čevlje in 5 unč, visoki 7 čevljev in od 
tlaka dvignjeni 7 čevljev. Poleg tega so opisane še mere kornih klopi, pručk, svečnikov, kropilnega 
kamna, klečalnikov, bralnega pulta, omar, omaric za kelihe in druge korne opreme. Precej pozornosti 
je kapucin namenil tudi steni, ki loči molitveni kor od prezbiterija. ta naj bo spodaj zidana iz opeke, 
zgoraj pa lesena. na sredini oltarne stene naj bodo vrata, ki vodijo v prezbiterij. ta morajo biti tako 
široka, da se iz kora skozi majhno odprtino pod tabernakljem med mašno daritvijo lahko vidi 
najsvetejše. Prezbiterij in molitveni kor naj objema lesen tram, ki pripomore k večji trdnosti oboka.54

Zakristija (sagrestia) naj bo na eni strani kora, velika naj bo vsaj 16 x 16 dlani. njeni zidovi naj 
bodo ožji od cerkvenih in naj merijo le 1 čevelj. Če strop zakristije ni obokan, naj bo visok 7 čevljev in 
pol. Detajlno so opisani lesen pod, okna, ki so široka 3 in visoka 2 čevlja ter nameščena 4 čevlje nad 
tlemi, umivalnik, ki je 3 čevlje širok in 1 čevelj globok, in razne omare za shranjevanje bogoslužnih 

49 omenjeni leseni tram so po besedah dr. p. Metoda benedika našli med prenovo škofjeloškega kapucinskega samo-
stana.

50 v preostalih rokopisih se omenja le položnejši model strehe.
51 antonio da Pordenone, Libri tre (op. 17), fol. 122r–122v.
52 antonio da Pordenone, Libri tre (op. 17), fol. 123r.
53 antonio da Pordenone, Libri tre (op. 17), fol. 123v–124r.
54 antonio da Pordenone, Libri tre (op. 17), fol. 124r–124v.
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predmetov. nekaj besed je kapucin namenil tudi prehodu iz zakristije v stransko kapelo, ki mora biti 
širok vsaj 5 in visok 7 dlani in pol ter ne sme zastirati oken prezbiterija.55 

stopnišči (delle scalle), ki vodita v zgornje nadstropje, sta dve. tisto ob molitvenem koru je 
široko 5 dlani, ob kuhinji meri 4 dlani. Polžaste stopnice pa avtor traktata odsvetuje.56

Pri opisu vodnjaka in samostanskega dvorišča (pozzo et clavstro) se je antonio da Pordenone 
najprej pomudil pri sedmih načinih iskanja pitne vode, ki jih je povzel po že omenjenih starejših 
traktatih. Po njegovem mnenju naj bo vodnjak okrogel, širok 3 čevlje in 3 unče, 2 čevlja in pol nad 
tlemi in naj ima streho, ki stoji na dveh stebrih.57 samostansko dvorišče naj bo široko in hkrati tudi 
dolgo vsaj 30 dlani ter eno stopnjo nižje od obhodnega hodnika in nagnjeno na eno stran, da lahko s 
streh odteka deževnica. obhodni hodnik naj bo nižje od cerkvenih oken, širok naj bo 7 dlani, visok 
5 čevljev in pol, banjasto obokan, okna pa naj bodo velika 2 x 2 čevlja in 3 čevlje dvignjena od tal. 
Glavna vhodna vrata v samostan naj bodo 3 čevlje široka in 6 čevljev visoka ter nadstrešna itd. Poleg 
tega je podrobno opisal tudi vrata za vozove in dimenzije vrtnega obzidja. vrt mora biti ograjen 
še pred dokončanjem celotnega samostanskega kompleksa, da se gradbeni material zavaruje pred 
krajo. njegovo obzidje naj bo pri tleh široko vsaj 1 čevelj in pol, zgoraj pa naj se zoži na 1 čevelj, če je 
kamnito, in na eno oz. dve opeki, če je opečnato.58 

Gradnjo temeljev pritličja (officine da basso) je antonio da Pordenone podrobno pojasnil. 
Pomembno je, da so temelji izkopani do trdne podlage in debeli 2 čevlja. Zidovi naj bodo široki 1 
čevelj in 3 unče, če so kamniti, oz. 1 opeko in pol, če so opečnati. razpisal se je tudi glede izdelave 
opečnatih tlakov v pritličju. nekaj besed je namenil še refektoriju, ki se mora v širini usklajevati z 
dormitorijem nad njim. ta mora biti dormitorio doppio. v dolžino naj refektorij meri vsaj 30 dlani, 
v višino pa 12 dlani. okna refektorija naj bodo 2 čevlja in 3 unče široka, 3 čevlje dolga in 4 čevlje 
nad tlakom, peči za ogrevanje refektorija pa naj se prilagajajo številu redovnikov. opisani so tudi 
umivalnik, mize in klopi. točilnica naj bo blizu refektorija in naj bo vsaj 12 dlani široka in dolga. 
Zaželeno je, da je nekoliko vkopana in ima kamnito korito. Kuhinja naj se v širini prav tako kot 
refektorij prilagaja širini dormitorija nad njo, dolga pa naj bo vsaj 22 dlani. antonio da Pordenone 
veliko prostora nameni tudi opisu kaminske kuhinje, pri čemer se opira na spoznanja starejših 
piscev, kar je bilo posebej poudarjeno že zgoraj. Predlaga dogradnjo manjše nape, v katero bi se 
ulovil uhajajoči dim. Kaminska kuhinja naj bo skupaj z debelino kuhinjskih zidov dolga in široka 18 
dlani, če je samostan manjši, pa naj meri 12 dlani, in naj ima nekaj manjših odprtin. Manjša kuhinja, 
v kateri pripravljajo kruh in testenine, naj bo 12 dlani široka in dolga ter naj ima lijak, shramba naj 
bo 9 dlani široka in hkrati dolga, pralnica pa 15 dlani široka in prav toliko dlani dolga. v pralnici naj 
bo tlak nekoliko nagnjen, da voda lahko odteka. Drvarnica naj bo široka 15 in dolga 40 dlani. Lahko 
je tudi zunaj samostanskega kompleksa, vendar naj bo nanj prislonjena. Prostor za tujce naj ne bo, 
če je le mogoče, neposredno povezan s samostanskim atrijem, širok in dolg naj bo 15 dlani, visok 
pa 10. okna naj ima obrnjena proti soncu in naj ima en kamin, ki bo sobo ogreval. Gnojna jama 
in sanitarije morajo biti skrite. v jamo naj se spelje voda iz sanitarij nadstropja, pralnice in drugih 
lijakov. Pomembno je, da je jama daleč od vodnjaka s pitno vodo. Poleg tega navaja še, naj bodo 

55 antonio da Pordenone, Libri tre (op. 17), fol. 125r.
56 antonio da Pordenone, Libri tre (op. 17), fol. 125r. 
57 Kot zgled antonio da Pordenone navaja samostanska vodnjaka v arzignanu in rosenheimu, ki sta se gradila pod 

njegovo taktirko, gl. antonio da Pordenone, Libri tre (op. 17), fol. 125v. 
58 antonio da Pordenone, Libri tre (op. 17), fol. 125v.
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navadna vrata v pritličju široka 2 čevlja in 9 unč 
ter visoka 5 čevljev in 6 unč.59

Po opisu prostorov v pritličju antonio da 
Pordenone dodatno pojasni, da predstavljeni 
napotki niso strogo obvezni, vendar v isti sapi 
doda, da bo tisti, ki jih bo upošteval, lahko 
gradil z zagotovilom, da poznejša popravila ne 
bodo potrebna.60 

nadaljuje opis nadstropja (in solaro). Poleg 
napotkov za gradnjo tramovja in zidov, ki naj 
bodo široki eno opeko oz. 1 čevelj in 3 unče, če so 
iz kamna, kapucin navede, da morajo biti celice 
široke in dolge 9 ter visoke 9 in pol dlani.61 strop 
celic mora biti iz lesenih vloženih zlepljenih 
desk. vrata celic naj bodo 2 dlani in pol široka in 
7 dlani visoka, okna celic, ki naj bodo nasproti 
vratom, pa dlan in pol široka, 2 dlani in pol 
visoka ter 4 dlani in 3 unče dvignjena od poda. 

Zidovi med celicami naj bodo široki za polovico opeke. Poleg tega so navedene tudi točne dimenzije 
ogrodij postelj, omar, klečalnikov itd. (sl. 6). sobe za goste so nekoliko večje, široke in dolge 12 dlani, 
v njih pa sta dve postelji. sanitarije naj bodo široke 13 dlani in prav toliko dlani dolge, podan je tudi 
njihov detajlni opis. Prav tako je kapucin nekaj besed namenil prostoru, v katerem so otepali oblačila 
in z njih stresali bolhe. Širok in dolg naj bo 7 dlani in naj bo blizu sanitarij.62 streha samostana mora 
biti visoka za eno četrtino širine cerkvene fasade ali celo več v krajih, v katerih je veliko snežnih 
padavin. Poleg tega mora imeti tudi napušč.63

sledi grafični del spomenice, v katerem je antonio da Pordenone v sliki predstavil tri različne 
načine izdelave stopnic ter dodal skice zvonikov in kaminskih kuhinj. Poleg tega je detajlno predstavil, 
kako se izriše okulus na pročelju cerkve in kako se oblikujejo glavna cerkvena vrata, pri tem pa dodal 
še geometrične like, ki so pomembni pri načrtovanju vsake gradnje. Dodana sta še zanimiva napotka, 
kako brez kompasa določiti smer sever–jug in kako le s pomočjo sonca ugotoviti višino stolpa.64

Pomen arhitekturnega traktata Antonia da Pordenone

antonio da Pordenone je v pisni in slikovni obliki predstavil tipično gradnjo samostana nekdanje 
beneške kapucinske province s konca 16. stoletja, ki je bila kasneje prilagojena hladnejšim podnebnim 
razmeram onkraj alp in je vplivala na zasnove samostanskih domovanj srednjeevropskega prostora.

59 antonio da Pordenone, Libri tre (op. 17), fol. 126r–127r.
60 antonio da Pordenone, Libri tre (op. 17), fol. 127r.
61 Mere so seveda v soglasju s kapucinskimi konstitucijami, gl. op. 30.
62 ta je moral biti na podlagi rokopisa iz leta 1603 vedno obrnjen proti zahodu, saj naj bi bolhe otresali po koncu 

dneva, takrat pa je moralo ta prostor obsevati sonce, gl. antonio da Pordenone, Libri tre (op. 12), fol. 55v.
63 antonio da Pordenone, Libri tre (op. 17), fol. 127v.
64 antonio da Pordenone, Libri tre (op. 17), fol. 128r–129v.

6. Načrt celice po Antoniu da Pordenone z vrisanim 
pohištvom, risal Sergio Giovanazzi 

Legenda: T1 - predalnik pri oknu; T2 - predalnik pri 
nogah; S - klop za sedenje; SC - prostor za knjige; 
L - postelja
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Glavni namen antonia da Pordenone je bil podati praktične informacije o tem, kako graditi 
samostan, zato je tudi večina citiranih navodil povezanih prav z dejansko gradnjo. redovno 
arhitekturo je zato sistematiziral in hkrati do skrajnosti optimiziral. Kapucinski samostani so bili 
do tedaj slabo zgrajeni, nenehno so potrebovali najrazličnejša popravila,65 zato je dodobra premislil, 
kako jih graditi, da bi preprečil drage in zamudne gradbene posege. Predvsem pa je pri tem mislil na 
tiste fabricierije, ki niso bili izučeni gradbeniki.66 Zato ga tudi niso zanimali visokoleteči problemi 
arhitekturne teorije, kot je zapisal v besedi bralcem na začetku svojega traktata, ampak je podajal le 
nujne in uporabne namige za gradnjo.67 tudi razdelitev prostorov v notranjosti je morala biti dobro 
premišljena. takratni arhitekti se namreč niso zadovoljili le z lepimi stavbami, ampak so morale 
biti te tudi funkcionalne, njihova gradnja pa je morala biti taka, da so zgrajene stavbe kljubovale 
zobu časa.68 Prav tako je na prvo mesto postavljal načrt (disegno) kot eno najpomembnejših etap pri 
postavitvi vsakega kompleksa.69 Posebnost traktata je predvsem v tem, da je antonio da Pordenone 
pisal izključno za kapucine.70 Zato je tudi njegovo delo v okviru zgodnjega 17. stoletja toliko bolj 
izjemno in vredno podrobnejše obravnave.71 

na podlagi njegovega dela tako lahko rekonstruiramo prvotno zasnovo skorajda vsakega 
kapucinskega samostanskega kompleksa, ki je bil zgrajen v provinci, ustanovljeni na pobudo 
beneških kapucinov v 17. ali 18. stoletju. 

eden izmed tipičnih beneških arhitekturnih elementov, ki so jih beneški kapucini uvedli na 
tirolskem in kasneje v vse novonastale province, je npr. kaminska kuhinja oz. pravokoten izzidan 
del stavbe z odprtim ognjiščem in napo, ki ujame dim in ga odvede v zidani dimnik. antonio da 
Pordenone je skici kaminske kuhinje dodal tudi traktatu (sl. 7), skorajda preslikal pa ju je iz barbarovega 

65 v rokopisu iz leta 1603 je zapisal: Et óltera li dissegni havranno ancora un tal memoriale che dal principio alla fine 
della fabrica gli scoprirà ogni picciol mesura senza pericolo di far più tanti errori, come sin’hora ne sono stati fatti, 
citirano po: antonio da Pordenone, Libri tre (op. 12), fol. 1v; iz leta 1623 pa: Et ben che alcuni disegni si potessero 
fare con qualche cosa meno, tutta via la esperienza insegna, che molte volte si crede di sparagnare, et si fà maggior 
spesa; et quando alla prima non si fan le cose commode, sempre si tratta di rifabricare: et molte volte son rifabricate 
da gente di puoca saputa, volendo lor far prova con mal esempio, et con notabil danno delle borse et fabriche /…/, 
citirano po: antonio da Pordenone, Libri tre (op. 14), fol. 2r.

66 /…/ ch’ ogni basso inteletto la potrà capire /…/, citirano po: antonio da Pordenone, Libri tre (op. 17), fol. 2r. v rokopi-
su iz leta 1603 je še zapisano, da lahko traktat uporabljajo zidarji in tudi tesarji oz. mizarji, gl. antonio da Pordenone, 
Libri tre (op. 12), fol. 2r.

67 Pomenljive so besede iz leta 1607: L’intentione mia non fù già mai di attendere ai Corinti, ne ai Composti, mà solo 
di giouare alla mia Relig.ne et seguitare l’usitato suo stile nel far li Monsterÿ /…/, citirano po: antonio da Pordeno-
ne, Libri tre (op. 17), fol. 3r. Za primerjavo naj omenim, da je leta 1603 zapisal: /…/ et ben che noi no si convenga 
d’osservar il dorico né l’jonico, ma piutosto la semplicità, et povertà /…/, citirano po: antonio da Pordenone, Libri 
tre (op. 12), fol. 2r; leta 1623 pa: /…/ et ben che a noi non si convenghi di osservare tutte le Regole dell’Architettura, 
ma solum quella della semplicità et povertà /…/, citirano po: antonio da Pordenone, Libri tre (op. 14), fol. 2r. 

68 Leta 1603 je v rokopisu zapisal: Et perchè le fabriche han da perpetuare, è ben ragione di premeditarle con diversi 
disegni, acciò che non sia fatte ciò col pentimento /…/, citirano po: antonio da Pordenone, Libri tre (op. 12), fol. 2r.

69 Zato je v tem smislu toliko povednejši njegov akrostih, ki ga je pridal uvodu v traktat: NON SI PRESVMI ALCUN 
DI SAPER FABRICARE, / SE P.a NON FA PROVA COL DISSEGNARE, citirano po: antonio da Pordenone, Libri 
tre (op. 17), fol. 3r. 

70 Leta 1607 je v uvodu v traktat napisal tudi: /…/ pero uedendo io che nuino scuopriera un’ordinanza tale de disegni che 
si potesse andare a fabricare un nro. Monasterio /…/, citirano po: antonio da Pordenone, Libri tre (op. 17), fol. 2r.

71 Še več o traktatu kapucina p. antonia da Pordenone in njegovem pomenu v: schiMenti 1985 (op. 11), str. 
64–65; coLLi 1986 (op. 11), str. 663–688; GiovanaZZi 1992 (op. 15), str. 53–55; bruschi, casaDio stro-
ZZi 2004 (op. 19), str. 39–51; benocci 2014 (op. 15), str. 28–31.
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komentiranega prevoda vitruvija.72 Kaminska 
kuhinja je bila značilna predvsem za beneški, 
gradeški in furlanski prostor. tam ji rečejo 
fogolar, prevzeli so jo iz grajske arhitekture, 
najdemo pa jo tudi v nadstropjih beneških 
palač.73 Kaminska kuhinja je v arhitekturi 17. in 
18. stoletja na ozemlju današnje avstrije, Češke, 
slovaške itd. ali npr. v Krškem, kjer se nam je 
ohranila do zdaj (sl. 8), popolna neznanka in 
še eden v vrsti dokazov, da so na kapucinsko 
arhitekturo tega prostora vplivali prav beneški 
fabricieriji.74 Poleg tega kaže uporaba tega 
arhitekturnega elementa tudi na to, da so se 
kapucini res zgledovali po kočah revnih ljudi 
oz. po arhitekturi ruralnih kmetov, kot je to velel 
že sv. Frančišek asiški.75 v svojo arhitekturo so 
namreč radi vnašali elemente, ki so se že stoletja 
uporabljali pri gradnji preprostih domovanj.

v praksi se je pokazalo, da so v izrednih 
okoliščinah tudi odstopali od napotkov v traktatu 
antonia da Pordenone. Posebna prilagoditev 

danim razmeram se kaže npr. pri zasnovi svetokriškega kapucinskega samostana, ki je zaradi močnega 
severnega vetra, zelo skopo odmerjenega prostora za gradnjo in padca terena nekoliko specifična. 
samostan stoji v zavetju svetokriškega gradu, južno od njega. cerkev je obrnjena proti jugu, samostansko 
poslopje je nanjo pripeto na zahodni strani. severnega trakta samostan prvotno ni imel. na severu je v 
pritličju le obhodni hodnik, celotna severna stena pa je zgrajena do višine nadstropja in je nečlenjena, 
tako da varuje samostanski kompleks pred močnimi sunki burje. severni stranici obhodnega hodnika 
je bila proti zahodu najbrž pridana le drvarnica, v nadstropju pa so bile zgrajene sobe za goste. Ker torej 
na severni strani zaradi danih okoliščin niso mogli graditi, so nekaj prostorov uredili pod pritličjem, tj. 
pod refektorijem in kuhinjskimi prostori, kjer so še ohranjene sobe, nekaj od njih je celo obokanih.76 

Prav tako poseben je karlobaški kapucinski samostan na hrvaškem, zgrajen pod pobočjem 
velebita, kjer v hladnejših mesecih sunkovito udarja burja. cerkveno poslopje, postavljeno na 

72 Gl. deseto poglavje šeste knjige barbarovega komentiranega prevoda vitruvijevega dela De Architectura Libri 
Decem.

73 to je bil velikokrat edini ognjevarni zidani del kmečkega bivališča. več o kaminskih kuhinjah Špela LeDineK 
LoZej, Stanovanjska kultura v Vipavski dolini. Etnološki vidik razvoja in pomena kuhinje v 20. stoletju, nova 
Gorica 2011 (tipkopis doktorske disertacije), str. 238–250; Špela LeDineK LoZej, Kaminska kuhinja v vipavski 
dolini, Historični seminar, 10, 2012, str. 83–103.

74 v rokopisu iz leta 1607 je antonio da Pordenone celo zapisal: Però Monsignor Daniel Barbaro, patriarca eletto 
d’Aquileia, ne dà il primo rimedio nel libro 6 cap. 10 d’una seconda nappetta usata dagli antichi nelle corti, con il 
fuoco nel mezzo, la qual nappetta riceve et conduce il fumo unito nella canna, et di questi al presente io ne vidi uno 
in Verona nel convento di S. Bernardino, et poi ne ho fatto un altro in Germania nel Ducato di Baveria, nel nuovo 
convento di Rosnam, citirano po: antonio da Pordenone, Libri tre (op. 17), fol. 121v.

75 Constitutiones 1980 (op. 5), str. 54.
76 več o arhitekturi svetokriškega kapucinskega samostana MarteLanc 2012 (op. 7), str. 77–82. 

7. Antonio da Pordenone: Libri tre /…/, 1607, fol. 128r, 
skici kaminske kuhinje
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severovzhodu, se je zato postavilo v bran samostanskim traktom jugozahodno od njega, cerkev 
je zaradi tega orientirana proti severozahodu. Zaradi močne burje severovzhodna stena cerkvene 
ladje nima odprtin. Manjši odprtini najdemo le v oratoriju in prehodu iz zakristije v oratorij. Desni 
oratorij je imel nekdaj celo zunanji vhod, ki pa je bil prav zaradi orkanskega vetra zazidan. Pozornost 
pritegne tudi cerkvena streha, ki ni dvokapna, ampak enokapna in precej višja na severovzhodni 
strani ter zaradi danih vremenskih razmer drugačna, kot smo je vajeni drugje po provinci.77 

razvrstitev sob, ki je v popolnem neskladju s pravili antonia da Pordenone, pa ima kapucinski 
samostan v neumarktu (it. egna) na južnem tirolskem. cerkev je obrnjena proti severovzhodu, tudi 
refektorij in celice v nadstropju gledajo proti severovzhodu, na kar bomo težko naleteli pri drugih 
samostanskih zasnovah. vse pomembnejše prostore so obrnili proti severu oz. severovzhodu. v 
poletnih mesecih so namreč komarji, okuženi z malarijo, iz južne smeri, smeri Gardskega jezera, 
prihajali v te kraje in bili odgovorni za prenekatero smrt. Ker pa tudi to ni zaleglo, veliko kapucinov 
je namreč podleglo smrtonosni bolezni, so na višji vzpetini v bližini neumarkta zgradili poletni 
hospic Gschnon.78 

Kot je razvidno iz navedenega, antonio da Pordenone v svojem traktatu ni postavljal fiksnih 
modelov in kanonov, ampak tipologijo, ki je temeljila na njegovi izkušnji in se je lahko prilagajala 
geografsko (v hladnejših deželah so bili samostani nekoliko drugačni od onih, zgrajenih v toplejših 
krajih, pa tudi lokalna tehnika gradnje in materiali so bili lahko različni) in skladno s potrebami 
redovne skupnosti, ki so se v stoletjih spreminjale. Zato so se v določeni regiji kljub strogim 
redovnim predpisom razvile njej lastne arhitekturne prvine. tak razvoj za prva desetletja obstoja 
kapucinskega reda ni bil značilen.79

77 več o tem MarteLanc 2014 (op. 7), str. 163–194.
78 več o kapucinskem samostanu v neumarktu in hospicu v Gschnonu helga Pernter, Das Kapuzinerkloster in 

Neumarkt bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung des Sommerhospizes in Gschnon, 
innsbruck 1986 (tipkopis doktorske disertacije).

79 več o tem v: schiMenti 1985 (op. 11), str. 34–37; coLLi 1986 (op. 11), str. 671–688; tommaso scaLesse, note 
sull’architettura dei cappuccini nel cinquecento, I francescani in Europa tra Riforma e Controriforma. Atti del XIII 

8. Krško, kapucinski samostan, 
ohranjena lupina kaminske 
kuhinje
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Vpliv traktata na zasnovo in gradnjo 
nekdanjega kapucinskega samostana 
na Ptuju80 

Ptujski kapucinski samostan sta ustanovila 
nadvojvoda Ferdinand ii. in njegova žena 
Marija ana, za zidavo pa je večjo vsoto zapustil 
tudi admontski opat. temeljni kamen za cerkev 
je leta 1615 položil škof tomaž hren, leta 1620 
jo je posvetil sekovski škof jakob eberlein. 
samostan je stal tik ob mestnem obzidju. 
vinko Škafar meni, da je prvotni samostan 
stal na novem trgu ob trstenjakovi ulici, ki 
se je nekoč imenovala renngasse. ta lokacija 
pa kapucinom zaradi mestnega vrveža ni bila 
po godu, zato so samostan razpustili in ga na 
novo zgradili zunaj mesta. Pri gradnji je vsaj 
posredno spet sodeloval Ferdinand ii. ta je leta 
1622 ptujski grad in njegova posestva prodal 
janezu ulriku pl. eggenberškemu in mu ukazal, 
naj da kapucinom primerno zemljišče in jim 
zgradi nov samostan s cerkvijo. Že naslednje leto je škof eberlein blagoslovil temeljni kamen za 
novo cerkev sv. Frančiška asiškega in jo leta 1630 posvetil. samostan je stal na vogalu Potrčeve in 
volkmerjeve ulice. Deloval je do leta 1786, ko je bil v viharju jožefinskih reform ukinjen. njegova 
oprema je bila prenesena v Gradec, samostan pa je bil uporabljen za vojaške namene. 

v sedemdesetih letih 20. stoletja so celoten samostanski kompleks podrli. Ko se je leta 1991 
jugoslovanska vojska s tega območja umaknila, se je ptujska občina odločila, da bo ta prostor 
arheološko raziskala in ga kasneje preuredila v mestno parkirišče (sl. 9). arheološka izkopavanja 
so se začela že naslednje leto in trajala do leta 1996. Med drugim so odkrili temelje kapucinskega 

Convegno Internazionale. Assisi, 17–18–19 ottobre 1985, Perugia 1987 (atti dei convegni della società internaziona-
le di studi Francescani, 13), str. 205–216; stuart Patrick LinGo, The Capuchins and the Art of History. Retrospection 
and Reform in the Arts in Late Renaissance Italy, harvard 1998 (tipkopis doktorske disertacije), str. 52–56.

80 Dragocene podatke o arheoloških izkopavanjih na območju nekdanjega kapucinskega samostana na Ptuju mi 
je prijazno posredovala ga. Marija Lubšina tušek, vodja arheoloških izkopavanj na ZvKDs, center za preven-
tivno arheologijo na Ptuju, za kar se ji na tem mestu najlepše zahvaljujem. Poleg tega sem pri pripravi poglavja 
uporabljala naslednjo literaturo: josef FeLsner, Pettau und seine Umgebung. Topografisch-historisch-statistische 
Skizzen, Pettau 1895, str. 84; Mavricij teraŠ, Iz zgodovine, življenja in delovanja kapucinov. V spomin 400 letni-
ce kapucinskega reda, celje 1929, str. 77–78; ana LavriČ, Vloga ljubljanskega škofa Tomaža Hrena v slovenski 
likovni umetnosti, 1, Ljubljana 1988, str. 214; jože curK, o samostanih in samostanski arhitekturi po letu 1200 
na slovenskem Štajerskem. Gradbeno-zgodovinski oris, Časopis za zgodovino in narodopisje, n. v. 64, 1993, str. 
147–149; vinko ŠKaFar, Kapucini so bili ljudem zelo blizu, Tednik, 4. 11. 1993, str. 6; Metod beneDiK, angel 
KraLj, Kapucini na Slovenskem v zgodovinskih virih. Nekdanja Štajerska kapucinska provinca, Ljubljana 1994 
(acta ecclesiastica sloveniae, 16), str. 27–28; Marija LubŠina tuŠeK, Gli scavi archeologici nel convento dei 
cappuccini di Ptuj, Ceramica dal Bassomedioevo al Rinascimento in Italia nordorientale e nelle aree transalpine. Atti 
della giornata di studio (ur. Maurizio buora, beatriče Žbona trkman, Mitja Guštin), udine 1996 (archeologia di 
frontiera, 2), str. 163–165; vinko ŠKaFar, nekdanji kapucinski samostan na Ptuju 1615–1786, Časopis za zgodo-
vino in narodopisje, n. v. 40, 2004, str. 270–286.

9. Arheološko izkopani temelji na območju 
nekdanjega kapucinskega samostana na Ptuju
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10. Izris arheoloških izkopavanj na območju nekdanjega kapucinskega samostana na Ptuju s poudarjenim samostanskim 
kompleksom, risala Marija Lubšina Tušek 

Legenda: A – cerkvena ladja; B – stranska kapela sv. Antona Padovanskega; C – stranska kapela Matere božje; D – 
prezbiterij; E – molitveni kor; F – sozakristija ali prazen prostor (vacuo); G – zakristija; H – umivalnica; I – desni 
oratorij; J – levi oratorij; K1 – večja kripta v ladji; K2 – manjša kripta v ladji; K3 – kripta v stranski kapeli sv. Antona 
Padovanskega; K4 – kripta v stranski kapeli Matere božje
a – sprejemnica; b – obhodni hodnik; c – samostansko dvorišče z vodnjakom; d – sobe za tuje obiskovalce, morda med 
njimi tudi pralnica; e – greznica sob d; f – refektorij; g – točilnica; h – kuhinjski prostori; i – kamin oz. vzidana kaminska 
kuhinja; j – greznica, najverjetneje tudi sanitarije; k – shramba; l – drvarnica; m – stopnišče ob molitvenem koru; n – 
stopnišče ob kuhinjskih prostorih; o – stopnišče, ki vodi v obokano klet pod refektorijem
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11. Načrt nadstropja nekdanjega kapucinskega samostana na Ptuju po letu 1705

Legenda: A – cerkvena ladja; B – stranski kapeli; D – desni oratorij; E – nova zakristija; F – molitveni kor; G – 
obhodni hodnik; H – sprejemnica; I – sanitarije; K – stari dormitorij; L – soba, kjer so odlagali habite in oblačila; M 
– knjižnica; N – stare celice; O – nove celice; P – stare bolniške sobe s hišno kapelo
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samostana, ki so jih natančno dokumentirali (sl. 10).81 v arhivu slovenske kapucinske province se je 
ohranil tudi načrt nadstropja ptujskega kapucinskega samostana, na katerega je opozoril že p. Škafar, 
ki meni, da je bil najverjetneje narejen po uničujočem požaru leta 1705 (sl. 11),82 v Zgodovinskem 
arhivu Ptuj pa hranijo kopijo načrta nekdanje samostanske stavbe iz obdobja, ko jo je zasedala 
vojska (sl. 12);83 točneje jo je opisal jože curk.84 

na podlagi dobrega poznavanja arhitekturnega traktata antonia da Pordenone, arheoloških 
odkritij, ohranjenih načrtov in starejših upodobitev, npr. ptujske mestne vedute neznanega štajerskega 
slikarja iz leta 170585 in fotografije, ki je nastala tik pred rušitvijo samostanskega kompleksa,86 je 
nekdanji ptujski kapucinski samostan mogoče dokaj natančno opisati.

samostanski kompleks je ležal severovzhodno od obzidanega mesta, tik ob radgonski cesti, v 
bližini potoka Grajena. na mestni veduti iz leta 1705, ki kaže južni pogled na mesto, v skrajnem 
desnem delu vidimo cerkev z nizkim strešnim zvonikom s piramidasto streho nad prezbiterijem 
oz. molitvenim korom, levo od nje je podkvasto oblikovan enonadstropni samostan s sadovnjakom 
okrog njega in gospodarskimi poslopji za njim.87 celoten samostanski kompleks je bil obzidan, 
meril je približno 36 x 40 m, do cerkvene stavbe pa je nekdaj vodilo strmo stopnišče. samostan je bil 
tako kot vsa kapucinska domovanja preprost in brez posebnega arhitekturnega okrasja.

cerkev je bila orientirana proti severozahodu, samostansko poslopje je bilo nanjo pripeto 
na njeni jugozahodni strani. orientacija kompleksa je bila izredno dobro premišljena, saj na tem 
mestu v hladnejšem delu leta piha severovzhodnik. cerkev se je tako postavila v bran samostanskim 
traktom. Primerljiv tloris najdemo v traktatu kapucina antonia da Pordenone iz leta 1607, in 
sicer v tretjem delu, v katerem so upodobljene cerkve s fasado, obrnjeno proti jugu (sl. 4–5).88 v 
tlorisu so cerkev sestavljali pravokotna ladja z dvema skorajda kvadratnima stranskima kapelama 
na severovzhodu, prva je bila posvečena Materi božji, druga sv. antonu Padovanskemu, od ladje 
nekoliko ožji pravokotni prezbiterij, za njim pa pravokoten molitveni kor. Za molitvenim korom 
je bil kasneje dozidan še en zid, kar morda kaže na gradnjo dodatne zakristije, glede na majhne 
dimenzije prostora pa ga je mogoče razložiti tudi kot dodaten zid, ki naj bi preprečeval vdor vlage 
in negativne učinke severnega vetra, kar je antonio da Pordenone v svojem traktatu še posebej 
izpostavil. Molitvenemu koru je bila na desni prizidana pravokotna zakristija z umivalnico. iz načrta 
arhiva slovenske kapucinske province je razvidno, da sta bili obe delno prezidani. s kora je bil 
dostop tudi v desni oratorij oz. prehod v stransko kapelo, ki je imel obliko črke L. tudi na levi je bil 
ob prezbiteriju manjši kvadratni oratorij. cerkvena ladja je bila skupaj s prezbiterijem in molitvenim 
korom banjasto obokana, kapeli sta bili dvopolni, nižji in prav tako banjasto obokani. v cerkvi 

81 Dokumentacija ZvKDs, center za preventivno arheologijo (enota Ptuj), Dokumentacija o arheoloških izkopava-
njih na območju nekdanjega kapucinskega samostana na Ptuju (avtorica: Marija Lubšina tušek).

82 ŠKaFar 1993 (op. 80), str. 6.
83 Zgodovinski arhiv Ptuj (ZaP), si_ZaP/0381, Fotokseroteka, šk. 79, ov. 6.
84 curK 1993 (op. 80), str. 147–149.
85 slika je del stalne zbirke Pokrajinskega muzeja Ptuj-ormož, gl. brane LaMut, vzhodni stolp ptujskega gradu v 

letu 1991, Jubilejni zbornik Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož (ur. Martin Šteiner), Ptuj 2003 (Zbornik Pokrajin-
skega muzeja Ptuj, 3), str. 172.

86 Gl. fotografijo v: ivan tuŠeK, Ptuj. vojaška skladišča ob Potrčevi cesti, Varstvo spomenikov, 35, 1993, str. 136.
87 na kapucinskem vrtu naj bi bil domnevno tudi ribnik, gl. beneDiK, KraLj 1994 (op. 80), str. 28. to potrjuje 

tudi dejstvo, da so bila med izkopavanji tam najdena okostja želv.
88 antonio da Pordenone, Libri tre (op. 17), fol. 89v, 90v.
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so bile odkrite tudi štiri iz opeke grajene kripte. večja je bila tik ob prehodu iz ladje v prezbiterij, 
manjša, namenjena pokopu ene osebe, v zadnji polovici ladje89 in po ena v vsaki od stranskih kapel.

Ko je bila cerkev dokončana, so levo od nje prizidali samostan. sestavljali so ga trije trakti, 
nameščeni okrog pravokotnega samostanskega dvorišča z okroglim vodnjakom na sredini. 
namembnost vseh prostorov v pritličju samostana ni dokončno jasna, saj je bil samostanski kompleks 
zaradi požarov in različnih potreb tudi večkrat prezidan, vendar je s pomočjo traktata antonia da 
Pordenone vsaj v obrisih določljiva. Levo od glavne cerkvene fasade je bil vhod v samostan. tik ob 
vratih je bila soba za vratarja oz. portirnica, ki je bila prezidana bržkone po uničujočem požaru. 
streha obhodnega hodnika je slonela na slopih. v jugovzhodnem traktu so bile morda pralnica in 
sobe, kot so govorilnice, jedilnica za reveže itd. v prvi sobi je bil odkrit temelj za dimnik, v drugi 
izredno lep tlak, jugovzhodno od nje pa greznica. večji del jugozahodnega trakta je brez dvoma 
zavzemal refektorij, pod katerim je bila odkrita obokana klet, vanjo so vodile med arheološkimi 
izkopavanji odkrite stopnice v jugovzhodnem traktu. jugovzhodno od refektorija je bila točilnica, 
jugozahodno od refektorija pa so bili najverjetneje nameščeni kuhinjski prostori z morebitno 
pomivalnico in kaminsko kuhinjo, ki pa ni bila izzidana in katere temelji so bili med arheološkimi 
deli deloma še vidni. njena dimna cev je vrisana na že prej omenjenem ohranjenem načrtu iz 18. 
stoletja. Kuhinjski prostor je imel precej široke temelje in, kot domneva Lubšina tušek, naj bi bil 
obokan. v zahodnem prizidku samostana je bila greznica. Kanalizacijski kanali so tudi iz nadstropja 
vodili do potoka Grajene. v severozahodnem traktu so bile najverjetneje nameščene shrambe in 

89 v njej je bila odkrita svetinjica s podobama karmeličanskih reformatorjev sv. terezije avilske in sv. janeza od Kri-
ža. Marija LubŠina tuŠeK, Ptuj. bivša vojaška skladišča ob Potrčevi cesti, p. št. 298/1, ansL. Xviii/17, Zavod 
za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor. Letno poročilo 1994, Maribor 1994, str. 85, predvideva, da je bila 
tam pokopana pomembna oseba iz kapucinske družine, morda kateri izmed gvardijanov. 

12. Načrt pritličja, nadstropja in prerez nekdanjega kapucinskega samostana na Ptuju po njegovi razpustitvi
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drvarnica. ob arheoloških izkopavanjih so bili na sredini sob odkriti ostanki stebrov, iz česar bi 
lahko sklepali, da so bili ti prostori nekoč obokani.90 

nadstropje samostana se je raztezalo nad tremi trakti. v jugozahodnem traktu dormitorija je 
hodnik potekal po sredini trakta, celice so bile nanizane levo in desno od njega. v severozahodnem 
so bile poleg celic, ki so gledale na samostanski atrij in so bile nad obhodnim hodnikom v pritličju 
narejene naknadno, proti severozahodu obrnjene tudi štiri večje bolniške sobe s hišno kapelo na 
sredini. sodeč po načrtu, so bile tudi ogrevane. v skrajnem zahodnem vogalu so bile nameščene 
sanitarije s sobo, v kateri so otepali bolhe. jugovzhodni trakt je imel sobe le na jugovzhodni strani 
hodnika. v prvi sobi je bila nekdaj knjižnica, druga soba je bila namenjena zbiranju redovnih oblačil, 
preostale so bile preproste celice. vseh celic je bilo po prezidavi 25. 

temelji kapucinskega samostana so bili zgrajeni na ilovnati podlagi. Gre za staro, t. i. dravsko 
teraso. temelji so bili sestavljeni iz velikih lomljencev različnega kamna, laporja in dravskih oblic 
oz. prodnikov iz Drave, v kombinaciji z opeko. naredili so jih tako, da so izkopali preproste jarke, 
vanje nasuli material in ga zalivali z malto, ki so ji primešali drobce opeke. Šlo je za precej preprost 
način gradnje. Pri gradnji prezbiterija in molitvenega kora so uporabili že obdelane arhitekturne 
elemente starejših objektov, kot je bil npr. judovski nagrobnik, vzidan v severni temelj prezbiterija, 
v severozahodnem traktu pa celo konglomerat, ki ga za gradnjo temeljev navadno niso uporabljali. 
Podobno zgradbo kot temelji so imeli tudi zidovi, pri katerih je prevladovala opeka, vezana z malto, 
med kosi opeke so se našli tudi prodniki in sekani kamni. Dimenzije opeke so bile različne. Zdi 
se, da so gradili z materialom, ki jim je bil na voljo oz. jim je bil najverjetneje podarjen. sestava 
ohranjenih in arheološko raziskanih temeljev in zidov, za katere so uporabili večinoma opečnat 
estrih (mešanica malte, peska in opeke), se zgleduje po navodilih antonia da Pordenone. tudi po 
preciznosti mer, zapisanih v konstitucijah, in predlaganih razmerjih v omenjenem traktatu ptujski 
samostan le malo odstopa od ustaljenega kanona. nekateri prostori navodilom celo skorajda do 
centimetra natančno ustrezajo (priloga št. 1).91 

Zaradi tipične beneško-tirolske tlorisne zasnove, uporabe materialov in nekaterih praktičnih 
rešitev ter proporcionalnega upoštevanja predpisanih mer lahko nedvomno dokažemo, da so 
kapucini nekdanje Štajerske kapucinske province, v katero je ptujski kapucinski samostan nekdaj 
spadal, dobro poznali tip kapucinske redovne hiše, ki je bil predstavljen v traktatu. vedenje o gradnji 
kapucinskih redovnih hiš so v novonastale province brez dvoma posredovali kar kapucini sami, 
ki so prehajali iz ene province v drugo. Če pa izvirnega traktata niso poznali, so kot posredniki 
znanja ključno vlogo igrali njegovi prepisi ali nekakšne knjige vzorcev, ki so bile v kapucinskem redu 
splošno v rabi. 

Za ozemlje nekdanje Štajerske kapucinske province takšni prepisi do zdaj niso bili v razvidu, 
vendarle je jasno, da sta se prav prek predstavljenega traktata znanje velikih antičnih in renesančnih 
piscev ter kapucinska tradicija beneškega in tirolskega prostora poznega 16. in zgodnjega 17. stoletja 
dokazano prenesla v samostansko arhitekturo notranjeavstrijskih dežel. 

90 Zaradi požarne varnosti je bilo obokanje določeno predvsem za knjižnice, gl. vinko ŠKaFar, Knjige in knjižnica 
v nekdanjem kapucinskem samostanu v Mariboru 1613–1784, Časopis za zgodovino in narodopisje, n. v. 64, 1993, 
str. 64, to pa, sodeč po načrtu iz arhiva slovenske kapucinske province, najdemo v nadstropju. 

91 Prikazana primerjava ne želi do centimetra natančno primerjati idealnih mer, navedenih v traktatu, in realnih 
mer, uporabljenih pri gradnji ptujskega kapucinskega samostana, ampak želi predvsem izpostaviti dejstvo, da je v 
obeh primerih šlo za specifičen kanon v proporcih posameznih prostorov.
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Priloga št. 1: 
tabelarični prikaz mer pomembnejših prostorov v samostanu po antoniu da Pordenone92 in mer 
nekaterih prostorov nekdanjega kapucinskega samostana na Ptuju glede na arheološka izkopavanja 
in ohranjene načrte93

prostor v 
samostanu

mere v čevljih 
(č), dlaneh (d) 
in unčah (u)

mere starih 
konstitucij, 
prevedene v metrični 
sistem

mere novih 
konstitucij, 
prevedene v metrični 
sistem

mere prostorov 
nekdanjega 
ptujskega 
samostana

cerkvena ladja 25 x 50 x 24 č 8,70 x 17,40 x 8,35 m 8,30 x 16,60 x 8,00 m 9,00 x 18,00 x ? m

glavni cerkveni 
portal

6 x 9 č 2,09 x 3,13 m 1,99 x 2,99 m /

okna v cerkveni 
ladji

3 x 7 č 1,04 x 2,44 m 1,00 x 2,32 m /

širina okulusa 6 č 2,09 m 1,99 m /

stranska kapela 18 x 18 x 14 d 4,68 x 4,68 x 3,64 m 4,50 x 4,50 x 3,50 m 4,05 x 4,20 x ? m

okna stranske 
kapele

3 x 5 č 1,04 x 1,74 m 1,00 x 1,66 m /

kripta v 
stranski kapeli

5 x 7 x 5 č 1,74 x 2,44 x 1,74 m 1,66 x 2,32 x 1,66 m
2,30 x 4,30 x 1,80 m
2,00 x 3,80 x 1,65 m 

kamniti 
podstavek 
oltarja v 
stranski kapeli

3,5 x 6,5 č 1,22 x 2,26 m 1,16 x 2,16 m 1,25 x 2,25/2,50 m

prezbiterij 20 x 20 d x 14 č 5,20 x 5,20 x 4,87 m 5,00 x 5,00 x 4,65 m 4,76 x 5,00 x ? m

okna 
prezbiterija

3 č 6 u x 7 č 1,22 x 2,44 m 1,16 x 2,32 m /

razdalja med 
oltarjem in 
oltarno steno

2 č 9 u 0,97 m 0,92 m 1,50 m 

92 antonio da Pordenone je v svojem traktatu iz leta 1607 podal dlani in tudi beneške čevlje po starih in novih 
kapucinskih konstitucijah. Dlan starih kapucinskih konstitucij meri 26 cm, novih pa 25 cm. beneški čevelj starih 
kapucinskih konstitucij odgovarja 34,8 cm, medtem ko beneški čevelj novih kapucinskih konstitucij znaša 33,2 
cm. Štiri dlani znašajo tri beneške čevlje, en čevelj pa 12 unč oz. 48 minut, gl. antonio da Pordenone, Libri tre (op. 
17), fol. 3v, 4v.

93 Mere pritličja so povzete po dokumentaciji, ki jo hrani ZvKDs, center za preventivno arheologijo (enota Ptuj), 
in so precej natančne, medtem ko so mere nadstropja izmerjene na ohranjenem načrtu iz arhiva slovenske kapu-
cinske province in so le približna ocena. 
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kamniti 
podstavek 
oltarja v 
prezbiteriju

3,5 x 7 č 1,22 x 2,44 m 1,16 x 2,32 m 1,40 x 2,50 m

molitveni kor 20 x 20 d x 14 č 5,20 x 5,20 x 4,87 m 5,00 x 5,00 x 4,65 m 4,76 x 5,00 x ? m

zakristija (vsaj) 16 x 16 d 4,16 x 4,16 m 4,00 x 4,00 m 3,50 x 4,90 m

širina prehoda 
iz zakristije v 
stransko kapelo

5 d 1,30 m 1,23 m 2,10 m

širina stopnišča 
ob koru

5 d 1,30 m 1,23 m 1,50 m 

širina stopnišča 
ob kuhinji

4 d 1,04 m 1,00 m 1,00 m

samostansko 
dvorišče 

(vsaj) 30 x 30 d 7,80 x 7,80 m 7,50 x 7,50 m 12,00 x 10,75 m

širina vodnjaka 3č 3u 1,13 m 1,07 m 1,60 m

širina in višina 
obhodnega 
hodnika

7 d x 5 č 1,82 x 1,74 m 1,75 x 1,66 m 1,75 x ? m 

okna 
obhodnega 
hodnika

2 x 2 č 0,70 x 0,70 m 0,66 x 0,66 m /

glavna vhodna 
vrata v 
samostan

3 x 6 č 1,04 x 2,09 m 0,97 x 1,99 m /

dolžina 
in višina 
refektorija

(vsaj) 30 x 12 d 7,80 x 3,12 m 7,50 x 3,00 m 8,00 x ? m 

okna refektorija 2 č 3 u x 3 č 0,79 x 1,04 m 0,75 x 0,97 m /

točilnica (vsaj) 12 x 12 d 3,12 x 3,12 m 3,00 x 3,00 m 5,90 x 3,75 m

dolžina kuhinje (vsaj) 22 d 5,72 m 5,50 m 5,50 m

kaminska 
kuhinja

18 x 18 d 
(velika)
12 x 12 d 
(majhna)

4,68 x 4,68 m
3,12 x 3,12 m

4,50 x 4,50 m
3,00 x 3,00 m

2,80 x 3,10 m

majhna kuhinja 12 x 12 d 3,12 x 3,12 m 3,00 x 3,00 m 2,50 x 4,50 m

shramba 9 x 9 d 2,32 x 2,32 m 2,25 x 2,25 m /

pralnica 15 x 15 d 3,90 x 3,90 m 3,75 x 3,75 m /

drvarnica 15 x 40 d 3,90 x 10,40 m 3,75 x 10,00 m 4,25 x 8,00 m

soba za tujce 15 x 15 x 10 d 3,90 x 3,90 x 2,60 m 3,75 x 3,75 x 2,50 m 4,00 x 3,25 x ? m

navadna vrata v 
pritličju

2 č 9 u x 5 č 6 u 0,97 x 1,92 m 0,92 x 1,83 m /
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celice 9 x 9 x 9,5 d 2,34 x 2,34 x 2,47 m 2,25 x 2,25 x 2,38 m 2,20 x 2,20 x ? m

vrata celic 2,5 x 7 d 0,65 x 1,82 m 0,63 x 1,75 m 0,50 x ? m

okna celic 1,5 x 2,5 d 0,39 x 0,65 m 0,38 x 0,63 m 0,40 x ? m

širina hodnika 
v dormitoriju

6 d 1,56 m 1,50 m 1,75 m

sobe za goste 12 x 12 d 3,12 x 3,12 m 3,00 x 3,00 m 3,00 x 3,00 m
sanitarije 13 x 13 d 3,38 x 3,38 m 3,25 x 3,25 m 3,90 x 4,20 m

soba za 
otepanje bolh

7 x 7 d 1,82 x 1,82 m 1,75 x 1,75 m 2,00 x 2,50 m

The Architectural Treatise of the Venetian Capuchin Antonio da Pordenone 
and Its Influence on the Architecture of Central Europe
The Slovenian Capuchin Monastery in Ptuj as an Example

Summary

The monastic architecture of the former capuchin provinces of tyrol, vienna, bohemia and styria 
originates in the architecture of the former capuchin Province of venice. The venetian capuchins 
founded their first capuchin monastery north of the alps in 1593 in innsbruck and simultaneously 
transferred their traditional manner of building the capuchin convent to the alpine region, while at 
the same time adapting it to the rawer climate conditions and to local architectural practices. The newly 
established model of the capuchin convent was later applied to build convents over the entire territory 
of the former tyrolean Province and czech-austrian-styrian commissariat. Therefore the term vene-
tian-tyrolean type of the capuchin monastery is aptly applied when defining the capuchin architecture 
of this vast area. The intriguing architectural treatise of the venetian capuchin antonio da Pordenone 
(c. 1560-1628), in which he describes the architecture of the former venetian and tyrolean province, is 
indispensable for illustrating the capuchin architecture of the central european area. There are four 
known preserved copies of this treatise; three of them are kept in the Marciana Library in venice (1603, 
1620 and 1623) and one of them is kept in the provincial archives of the capuchin monastery in inns-
bruck (1607). They include many plans of capuchin convents of different orientation, size and layout. 
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The primary importance of every new monastic construction is a good building plan. The church’s 
façade should be pointed in a certain direction, so that the church building, which is higher than the 
convent, could protect the monastic complex from the negative effects of cold winds or excessive hu-
midity. The refectory and the cells in the dormitory should be therefore well illuminated. antonio da 
Pordenone didn’t develop fixed models. his designs were able to adjust to diverse geographical and 
climatic conditions; in colder regions the dwellings were slightly different from those built in warmer 
regions. Moreover, the local constructional techniques and equipment differed from country to coun-
try, from region to region. The proposed designs could also be adapted to the desired wishes of the 
monastic family. antonio da Pordenone’s greatest merit was that he transmitted the knowledge of how 
to build a capuchin monastery in a written and graphical format. on the basis of his work, every cen-
tral european capuchin convent can be reconstructed regardless of whether it was built in either 17th 
or 18th century by the venetian fabricieri or in their tradition, as shown by the example of the former 
capuchin monastery in Ptuj, slovenia. 
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Provinca v redovnih skupnostih manjših bratov 
notranjeavstrijskih dežel v zgodnjem novem veku

Jože Škofljanec

v nasprotju s starejšimi meniškimi redovi (na slovenskem benediktinci, cistercijani in kartuzijani) 
je bila notranja struktura redovnih skupnosti, ki so se izoblikovale od 12. stoletja dalje, zasnovana na 
teritorialnem principu. Pojav lahko označimo kot naraven razvoj v okoliščinah, ko sta bila povečano 
število članov redovne skupnosti in medsebojna oddaljenost redovnih postojank ovira za pogosto in 
redno medsebojno komunikacijo vodstva reda s člani, s tem pa tudi potencialna grožnja enotnosti 
reda.

redovne pokrajine so v drugi polovici 12. stoletja oblikovali viteški redovi (ivanovci in templjar-
ji), podobno tudi premonstratenci. v naslednjih stoletjih so svojo teritorialno organizirano strukturo 
dobile tudi redovne skupnosti manjših bratov (minoritov, frančiškanov in kapucinov), avguštincev 
(puščavnikov in bosonogih), dominikancev in jezuitov. v vseh omenjenih skupnostih je temeljna te-
ritorialna enota redovna pokrajina oz. provinca. vloga teh se med redovnimi skupnostmi razlikuje, a 
imajo kljub temu nekaj pomembnih skupnih značilnosti. 

Provinco1 vodi predstojnik province, imenovan tudi provincial in provincialni2 kapitelj. Pri iz-
vajanju nalog vodenja pomagajo provincialu svetovalci, izbrani izmed članov province. Pri avgu-
štincih, dominikancih in manjših bratih so ti svetovalci imenovani definitorji, organ province, ki 
ga sestavljajo, pa je definitorij.3 ob definitoriju provincialu pri izvajanju njegovih nalog pomagajo 
tudi drugi člani province, imenovani v različne provincialne službe. Provinciala lahko izvoli kapitelj, 
kar je značilno za uboštvene redove (npr. dominikance in manjše brate), ali pa ga imenuje vrhovni 
predstojnik reda, kar je pogosteje pri mlajših duhovniških družbah (npr. pri jezuitih). 

Provincialni kapitelj je kolegijski organ in najvišje oblastno telo v provinci. sestaja se redno, 
na določeno število let (najpogosteje na tri), po potrebi pa tudi izredno. Pristojnosti provincialnega 
kapitlja, ki so ločene od pristojnosti provinciala, so določene z redovnimi konstitucijami, statuti 
provinc in običajnim pravom redovne skupnosti. Provincialnemu kapitlju so tako pridržane najpo-
membnejše redne in izredne zadeve, kot so volitve vodstva ali predstavnikov province (provinciala, 
definitorjev in drugih provincialnih služb, predstavnikov province na generalnem kapitlju), sprejetje 

1 vloga province v redovnih skupnostih, njen razvoj in nekatere posebnosti pri najbolj razširjenih redovnih skup-
nostih so opisane v: albert Gauthier, Giuseppe taMburrino, Provincia, Dizionario degli istituti di perfezi-
one, 7, roma 1983, stp. 1059–1065.

2 v delu strokovne literature se pridevnik provincialen, ki ima tudi svoj negativni pomen, nadomešča s pridevni-
kom provincijski. sledeč pogostejši rabi pridevnika provincialen v sodobnih pravnih besedilih slovenskih redov-
nih provinc in njihovih predstavitvah na spletu, bo v tem prispevku uporabljan pridevnik provincialen.

3 Definitorje in definitorij ima tudi vrhovni predstojnik reda. v nasprotju s provincialnimi se ti najpogosteje ime-
nujejo »generalni definitorji«.



58

JOžE škOfLJANEC

statutov province in podobno. Članstvo kapitlja oz. udeležba na kapitlju se razlikuje glede na redov-
no skupnost (bolj ali manj centralizirano) in na tematike, ki jim je kapitelj posvečen. na kapitlju 
sodelujejo nosilci provincialnih služb, včasih pa tudi vsi predstojniki samostanov in izvoljeni pred-
stavniki samostanov. Čeprav je kapitelj najvišji organ upravljanja v provinci, je glede svojih odločitev 
podrejen generalnemu kapitlju in predstojniku ter njegovemu definitoriju. sklepi provincialnega 
kapitlja tako niso veljavni, dokler jih ne potrdi vodstvo reda. 

v nadaljevanju bomo poskušali predstaviti razvoj teritorialne ureditve redovnih pokrajin 
manjših bratov (minoritov, frančiškanov in kapucinov) v notranjeavstrijskih deželah od srede 15. do 
srede 18. stoletja in vlogo province, kot jo je imela v omenjenih redovnih skupnostih v obdobju od 
nastopa vladanja Ferdinanda ii. do nastopa vladanja Marije terezije. Pri tem bomo poskušali pred-
staviti tudi pomembnejše sorodnosti in razlike med njimi pa tudi v primerjavi z nekaterimi drugimi 
redovnimi skupnostmi, ki so v obdobju aktivneje delovale na tem ozemlju. 

Minoriti, frančiškani in kapucini pripadajo veliki družini redovnih skupnosti, ki izhajajo iz ka-
rizme sv. Frančiška asiškega. v prvotno enotnem redu manjših bratov so se že v 13. stoletju, le nekaj 
desetletij po njegovi ustanovitvi, pojavile pomembnejše razlike v razumevanju vodila sv. Frančiška 
in njegovem izpolnjevanju. Kljub številnim poskusom redovnih predstojnikov in tudi papežev po 
ohranitvi enotnosti reda so razlike pripeljale najprej do oblikovanja struj znotraj reda, na začetku 16. 
stoletja, natančneje leta 1517, pa tudi do formalne delitve reda na konventualce (minorite) in obser-
vante (frančiškane), že leta 1525 pa je observant Mateo da bascio od papeža Klemena dobil ustno 
dovoljenje za svoj način življenja po vodilu, na temelju katerega se je v le nekaj letih izoblikovala še 
redovna skupnost kapucinov.4 

Prvi manjši bratje so v slovenske dežele prišli iz italijanskih. najstarejša sta samostana v Gorici 
(1226) in trstu (1226), redovna tradicija pa njuno ustanovitev pripisuje celo sv. antonu Padovanske-
mu. njima so sledili samostani v Ljubljani, na Ptuju, v celju in Mariboru ter beljaku in volšperku 
na Koroškem, pred koncem 13. stoletja pa še v Kopru in Piranu ter v Miljah (pred 1343).5 večina 
naštetih samostanov je spadala v avstrijsko provinco,6 izjema so le primorski. tržaški je spadal pr-
votno pod okrilje Province treviške marke, kasneje pa dalmatinske province, podobno velja tudi za 
samostan v Miljah.7 na drugi strani pa je samostan v Gorici ostal v Provinci treviške marke, ki se 

4 več o razvoju reda manjših bratov in njegovih vejah je mogoče najti v: Kajetan esser, Pregled povijesti Franje-
vačkog reda, sarajevo 1972 (Život i franjevaštvo, 1); Lázaro iriarte, Der Franziskusorden. Handbuch der fran-
ziskanischen Ordensgeschichte, altötting 1984; Duncan niMMo, Reform and Division in the Franciscan Order 
1226–1538, rome 1987; john richard huMPiDGe MoorMann, History of the Franciscan order. From its 
origins to the year 1517, chicago 1988; robert bahČiČ, Čudež, ki traja 800 let. Zgodovina Frančiškove karizme v 
svetu in pri nas, Ljubljana 2007; Priamo etZi, Iuridica franciscana. Pravne poti skozi zgodovino treh Frančiškovih 
redov, Ljubljana 2007; Grado Giovanni MerLo, V imenu svetega Frančiška. Zgodovina manjših bratov in frančiš-
kanstva do začetka 16. stoletja, Ljubljana 2007.

5 Prim. jože ŠKoFLjanec, red manjših bratov (o. F. M.) in provinca sv. Križa, Frančiškani v Ljubljani. Samostan, 
cerkev in župnija Marijinega oznanjenja (ur. silvin Krajnc), Ljubljana 2000, str. 15–16. 

6 Guido rant, Die Franziskaner der österreichischen Provinz, ihr Wirken in Nieder-Österreich, Steiermark und 
Krain bis zum Verfalle der Kustodie Krain und ihrer Klöster (1596), stein in Krain 1908, str. 15.

7 Prim. angelik toMinec, Pregled zgodovine frančiškanov med slovenci, Cvetje z vrtov sv. Frančiška, 45, 1928, 
str. 123–125, 148; Ljudevit anton MaraČiĆ, Franjevci konventualci u istri. u povodu 750. obljetnice istarske 
kustodije, Croatica Christiana Periodica, 12/21, 1988, str. 141–164; Gennaro bove, Manjši bratje na Štajerskem 
in Koroškem. Prvo širjenje, začetek in zgodovina minoritske province. 16. in 17. stoletje, Minoritski samostan na 
Ptuju 1239–1989 (ur. jože Mlinarič, Marjan vogrin), Ptuj-celje 1989, str. 34, 39; Frančiškovi manjši bratje mino-
riti na Slovenskem od časov sv. Frančiška do današnjih dni. 30-letnica samostojne Slovenske minoritske province sv. 
Jožefa (ur. Marjan vogrin), Ljubljana 2002, str. 19, 20, 27.
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je kasneje preimenovala v Provinco sv. antona,8 čeprav je v literaturi mogoče najti tudi drugačna 
sklepanja.9

v naštetih samostanih do sredine 15. stoletja za zdaj niso znane delitve bratov v posamezne 
struje v redu, kot jih poznamo na primer iz italijanskih pokrajin.10 institucionalizacija notranje de-
litve reda na konventualce in observante se je začela po koncilu v Konstanci leta 1415, ko je bilo z 
odlokom Supplicationibus personarum observantom francoskih provinc dovoljeno izbrati vikarje, tj. 
namestnike provincialnih ministrov, ti pa so smeli voliti observantskega vikarja generalnega mini-
stra.11 v naslednjih desetletjih se je notranja delitev v redu še krepila in se iz italije razširila tudi v 
habsburške dežele. Pojav observance na naših tleh srečamo šele v letu 1451, ko je janez Kapistran, 
generalni vikar observantov, obiskal istrske samostane in med njimi tudi piranskega. na njegovo po-
budo se je del piranske samostanske družine odločil za observantski način izpolnjevanja redovnega 
pravila in piranski meščani so jim podarili prostor za gradnjo samostana sv. bernardina ob cerkvici 
rožnovenske Matere božje. naslednje leto pa je dal dovoljenje za ustanovitev samostana tudi pa-
pež evgen iv.12 Z janezom Kapistranom moremo tudi sicer povezati širitev observantske reforme 
v habsburških dednih deželah, na Češkem in Madžarskem. ob podpori vladarja in njegove druži-
ne so od konventualcev prevzeli več samostanov avstrijske province, med njimi tudi ljubljanskega 
(1491) in graškega (1515), znotraj province pa je bila oblikovana observantska vikarija.13 K širitvi 
observantov v notranjeavstrijskih deželah pa so pripomogli tudi člani vikarije bosne, ki so se pred 
nasiljem turških akindžij zatekli v belo krajino, nato pa v novo mesto (1471).14 Delovanju redovni-
kov bližnjih samostanov pa smemo pripisati gradnji novih observantskih samostanov v Kamniku 
(1493) in ormožu (1495).

ob delitvi reda na konventualce (minorite) in observante (frančiškane) se je tako večina sta-
rejših samostanov avstrijske province v notranjeavstrijskih deželah pridružila minoritom. to so bili 
štajerski samostani celje, Maribor, Ptuj, judenburg in Most na Muri/bruck an der Mur ter koroška 
volšperk/Wolfsberg in beljak/villach. Podobno so bili starejši minoritski samostani v Piranu, Ko-
pru, Miljah in trstu, pripadali pa so dalmatinski provinci, samostan v Gorici pa je bil del Province sv. 
antona s središčem v Padovi.15 Frančiškani so imeli v notranjeavstrijskih deželah v sklopu nekdanje 
vikarije avstrijske province, zdaj pa samostojne avstrijske province sv. bernardina, samostane v Lju-
bljani, novem mestu, Kamniku, ormožu in Gradcu ter v sklopu dalmatinske province samostana v 
Piranu (sv. bernardin) in Kopru (sv. ana).16

8 arhiv minoritskega samostana sv. Križa, Dunaj (aMsD), Brevis descriptio Inclitae Provinciae Styriae et Carinthiae 
Ordinis Minorum Sancti Francisci Conventualium quoad conventus et residentias quas anno 1766 obtinet, list 14. 
Za prijazno posredovanje navedenega rokopisa se zahvaljujem dr. p. igorju salmiču.

9 Gottfried edmund Friess, Geschichte der österreichischen Minoritenprovinz, Archiv für österreichische Ges-
chichte, 64, 1882, str. 91.

10 Prim. iriarte 1984 (op. 4), str. 66–76.
11 Prim. MerLo 2007 (op. 4), str. 326–328.
12 stanko josip ŠKunca, samostan sv. bernardina u Piranu. uz 500. obljetnicu, Vjesnik Franjevačke provincije sv. 

Jeronima u Dalmaciji i Istri, 42/2, 2002, str. 42; jože ŠKoFLjanec, Observanti province sv. Križa in slovenske 
pokrajine od konca 15. do srede 18. stoletja, Ljubljana 2008 (tipkopis doktorske disertacije), str. 54–55.

13 rant 1908 (op. 6), str. 22–37.
14 jože ŠKoFLjanec, samostan Device Marije de insula prope Metlicam. K problematiki prihoda frančiškanov v 

belo krajino, Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 58, 2010, str. 675–684.
15 bove 1989 (op. 7), str. 37–39; Frančiškovi manjši bratje 2002 (op. 7), str. 15–20.
16 ŠKoFLjanec 2008 (op. 12), str. 41–56.
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notranjeavstrijske dežele so v 16. stoletju zaznamovali predvsem razmah protestantizma med 
plemstvom in velikim delom meščanstva, krepitev deželnih stanov v odnosu do deželnega kneza in 
še vedno preteča turška nevarnost. vse našteto se je odražalo tudi v življenju manjših bratov in pro-
vinc, ki so jim pripadali. s širitvijo reformacijskih idej med plemstvom in meščani so se za številne 
redovnike na Štajerskem, Koroškem, Kranjskem, Goriškem in v avstrijskem delu Primorja bistveno 
spremenile okoliščine, v katerih so živeli in delovali. 

Medtem ko so minoriti kot lastniki posesti, ki so jim zagotavljale gmotno osnovo za prežive-
tje, občutili predvsem nenaklonjenost, kasneje pa odkrito nasprotovanje sokrajanov, je bilo to za 
frančiškane, odvisne predvsem od darov vernikov, kmalu razlog za umik. ob stalnih napadih pro-
testantov je bilo prav umanjkanje miloščine ključni razlog, da se je kapitelj avstrijske frančiškanske 
province leta 1536 odločil zapustiti Kamnik.17 Čez le dobro desetletje so se zaradi preganjanja pro-
testantov minoriti morali umakniti iz samostanov v judenburgu, Mostu na Muri in beljaku.18 na 
tem mestu pa velja opozoriti, da so nasprotovanja, oviranja in celo preganjanja še bolj kot manjše 
brate v notranjeavstrijskih deželah prizadeli redovno skupnost avguštincev puščavnikov. od sed-
mih samostanov, ki so bili še v 15. stoletju združeni v štajersko-koroški distrikt bavarske province, 
jih je bilo iz razlogov, neposredno povezanih z delovanjem privržencev protestantizma, vsaj za ne-
kaj časa opuščenih kar pet (radgona 1542, judenburg 1545, velikovec/völkermarkt 1549, Ljubljana 
1554 in Muta 1559).19 Ključna za ohranitev nekaterih samostanov pa je bila podpora deželnega 
kneza. Medtem ko so bili nekateri ptujski minoriti dvorni kaplani cesarjev in nadvojvod,20 so bili 
frančiškani deležni drugačne podpore. Za dva nova člana ljubljanskega frančiškanskega samostana, 
ki je ostal očitno brez redovnikov, je nadvojvoda Karel leta 1573 namenil letno dvakrat po 52 gld., 
ki jih je kranjski vicedom nato redno izplačeval ljubljanskemu gvardijanu.21 omenjena redovnika 
sta prišla iz samostana na sveti gori nad Gorico, ki je bil prav tako postavljen s podporo deželnega 
kneza.22 

svetogorski samostan je bil eden izmed treh novih samostanov bosansko-hrvaške province, ki 
jih je ta pridobila v 16. stoletju na ozemlju notranjeavstrijskih dežel. Zaradi turških osvajanj in tudi 
uničevanja njihovih samostanov so se frančiškani bosansko-hrvaške province iz porečij vrbasa in 
une umikali proti zahodu. v letu 1559 je tako vodstvo province zaprosilo avstrijsko provinco, da bi 
jim prepustila samostane v novem mestu in Ljubljani. Ko je to potrdilo redovno vodstvo, je novo-
meški samostan res prešel pod okrilje bosansko-hrvaške province, v Ljubljani pa naj bi se temu uprli 
meščani. istega leta je bosansko-hrvaška provinca dobila od dalmatinske samostan v Pazinu, ki je 
tudi ležal na ozemlju pod oblastjo habsburških cesarjev.23 Podobne procese lahko opazimo tudi pri 
drugih provincah na ozemlju hrvaško-ogrskega kraljestva. na ozemlju notranjeavstrijskih dežel je 

17 arhiv nekdanje avstrijske frančiškanske province sv. bernardina, Dunaj (aaFP), zbirka rokopisov, a1, Acta Pro-
vinciae, list 54. Prim. Franz emil LÖFFLer, Reformation und Gegenreformation in ihrer Auswirkung auf die öster-
reichische Franziskanerobservanz des 16. Jahrhunderts, salzburg 1970 (tipkopis doktorske disertacije), str. 90–91.

18 bove 1989 (op. 7), str. 38.
19 john j. GaviGan, origins of the augustinian province of styro-carinthia, Augustinianum, 11, 1971, str. 288–

292.
20 toMinec 1929 (op. 7), str. 149.
21 arhiv republike slovenije, Ljubljana (ars), as 1, vicedomski urad za Kranjsko, ecclesiastica, XXXiii 1–6 do 

1–11.
22 ŠKoFLjanec 2008 (op. 12), str. 46.
23 ŠKoFLjanec 2008 (op. 12), str. 33–35.
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tako madžarska provinca presv.  odrešenika, ki je zaradi turških osvajanj tudi izgubila številne re-
dovne hiše, od avstrijske prevzela samostan v ormožu. ta je nato na začetku 17. stoletja spadal pod 
okrilje prav tako madžarske province Device Marije.24 

v nasprotju s sobrati v notranjeavstrijskih deželah za minorite in frančiškane v beneških mestih 
ob morju ni znano, da bi bili izpostavljeni pritiskom in napadom privržencev protestantizma. Prej 
nasprotno. v koprskem samostanu sv. Frančiška je bil celo sedež inkvizicije za istro in več mino-
ritov iz tega samostana je opravljalo to odgovorno in neprijetno službo, ki je prinašala tudi vlogo 
»uradnega teologa«.25 na do redovnikov prijazno ozračje, ki je vladalo v beneški istri 16. stoletja, pa 
kaže tudi to, da so manjši bratje, samostanski tretjeredniki, pogosto imenovani tudi glagoljaši, ki so 
se v šestdesetih letih 15. stoletja naselili v bližini samostana frančiškanov v Kopru, iz česar so izhajali 
številni spori med njimi, v letu 1530 dobili prostor za nov samostan.26 

Zadnje desetletje 16. stoletja, še posebno pa nastop vlade Ferdinanda ii. (1595), pri ingolstadt-
skih jezuitih šolanega nadvojvode, smemo označiti kot prelomno pri uveljavitvi protireformacije, 
političnega boja proti predstavnikom reformacije in na odlokih tridentinskega koncila temelječe 
katoliške prenove – prenove verskega življenja. Če je protireformacija slonela predvsem na aktiv-
nosti deželnega kneza, pa sta bili vsaj v začetnem obdobju pomembni gonilni sili katoliške prenove 
dve novi redovni skupnosti, ki sta se naselili na slovenskem etničnem ozemlju, jezuiti in kapucini. 
Prihod omenjenih novih skupnosti so podpirali svetna oblast in voditelji krajevnih cerkva.27

Po tem, ko je papež Klemen vii. leta 1528 potrdil kapucinski red in dovolil sprejemati nove 
člane, se je hitro začelo množiti število bratov in redovnih hiš. Prvi kapucini so se med slovenci 
naselili v Gorici (1591). ta samostan je prvotno pripadel beneški provinci. Preostale kapucinske 
samostane na slovenskem etničnem ozemlju pa moremo povezati z misijo Lovrenca brindiškega, 
ki je razširil red v habsburških dednih deželah in sam ustanovil samostane v Pragi, na Dunaju in 
v Gradcu. v Ljubljano so kapucini prišli na povabilo škofa hrena leta 1606. Ljubljanskemu samo-
stanu so v dobrega pol stoletja sledili samostani celje (1609), Maribor (1613), radgona (1617), 
Krmin (1617), trst (1617), Koper (1621), Ptuj (1623), beljak (1629), vipavski Križ (1637), Krško 
(1640), Kranj (1640), celovec (1646), Gradišče ob soči (1650) in novo mesto (1658) ter nato na 
začetku 18. stoletja še samostan Škofja Loka (1707).28 vsi našteti samostani z izjemo koprskega in 
na začetku tudi goriškega so spadali v redovno pokrajino, ki je združevala samostane na ozemlju 
pod habsburško oblastjo. na začetku je bil to češko-avstrijsko-štajerski komisariat, ki je bil že leta 
1608 zaradi nagle rasti števila samostanov in redovnikov razdeljen na dva dela. Štajerski komisa-
riat, ki je združeval samostane notranjeavstrijskih dežel in banske hrvaške, so že čez deset let na 
generalnem kapitlju povzdignili v provinco. ob že naštetih samostanih se je štajerska provinca 
ob vojaških uspehih v bojih proti otomanskemu cesarstvu razširila tudi na ozemlje slavonske in 

24 ŠKoFLjanec 2008 (op. 12), str. 40–41.
25 MaraČiĆ 1988 (op. 7), str. 145, 146.
26 vjekoslav ŠteFaniĆ, Glagoljaši u Kopru god. 1467–1806, Starine, 46, 1956, str. 220–224.
27 Prim. vincenzo criscuoLo, Početak, razvoj i širenje kapucina u europi. osnovne povijesne crte do utemeljenja 

osječkog samostana, Međunarodni simpozij Tri stoljeća kapucina u Osijeku 1703.–2003. i Općina Gornji grad do 
ujedinjenja 1702.–1786. (ur. julijo Martinčić, Dubravka hackenberger), Zagreb-osijek 2004, str. 30. 

28 Metod beneDiK, Kapucini kot pomemben dejavnik v oblikovanju duhovne podobe slovenskega naroda v 17. in 
18. stoletju, Loški razgledi, 46, 1999, str. 11–18; stanko ŠKunca, Redovništvo u Istri. Povijesni pregled, Pazin 2011, 
str. 74.



62

JOžE škOfLJANEC

hrvaške vojne krajine. na začetku druge četrtine 18. stoletja je tako štela kar 33 samostanov,29 s 
čimer so bili kapucini najštevilčnejša redovna skupnost v naših krajih.30

omenjeno je bilo, da se je bosansko-hrvaška frančiškanska provinca v drugi polovici 16. stoletja 
razširila na ozemlje notranjeavstrijskih dežel. Podobno kot pri kapucinih lahko tudi pri frančiškanih 
od začetka 17. stoletja opazujemo povečevanje števila članov skupnosti31 in samostanov, pri čemer pa 
ne gre zanemariti medsebojnih sporov med provincami in vprašanj razmejitev oz. pripadnosti posa-
meznih samostanov tej ali oni provinci. v primerjavi z drugima dvema skupnostma manjših bratov 
pa tudi drugimi redovnimi skupnostmi je bil frančiškanski red na habsburških ozemljih v srednji 
evropi organiziran v večje število provinc. ob že omenjeni bosansko-hrvaški so bile tu še avstrij-
ska provinca s središčem na Dunaju, tirolska, češka, poljska, madžarski provinci sv. Marije in presv. 
odrešenika, Provinca slavonije sv. Ladislava v banski hrvaški in Provinca bosna srebrna v vzhodni 
slavoniji in sremu.32 ob teh je na slovensko etnično ozemlje s samostanoma v Piranu in Kopru segala 
še dalmatinska provinca sv. hieronima. Zaradi nejasnosti glede pripadnosti ljubljanskega samostana 
avstrijski oz. bosansko-hrvaški provinci po letu 1559 in formalni ukinitvi samostana (1596) je v letih 
1611–1615 prišlo do spora med obema provincama. Kljub jasno izraženi podpori dvora avstrijski 
provinci je vrhovno vodstvo reda odločilo, naj samostan pripade bosansko-hrvaški provinci.33 ob 
starejših samostanih v novem mestu in na sveti gori pri Gorici je provinca v naslednjih desetletjih 
dobila na slovenskem še samostana v nazarjah in brežicah, obnovljeno je bilo redovno življenje v 
kamniškem samostanu in ustanovljen hospic za bolne in onemogle brate v solkanu. ob začetku tere-
zijanske dobe je provinca združevala 15 redovnih hiš,34 od tega po en samostan in hospic na ozemlju 
Goriške, dva na Kranjskem, dva na Štajerskem, šest na ozemlju banske hrvaške, dva v hrvaški vojni 
krajini in enega v habsburški istri. teritorialne spremembe so se pokazale tudi v imenu province, ki je 
bilo v nepolnem stoletju spremenjeno kar trikrat. K prvotnemu imenu Provincia Bosnae Croatiae je 
bila najkasneje leta 1631 dodana tudi Kranjska,35 v letu 1688 je spremenila ime v Provinca Kranjske, 
po nasprotovanjih dela članov in protestih hrvaškega sabora pa si je leta 1708 nadela ime Provinca 
hrvaške in Kranjske.36

29 1600 Gradec/Graz, 1607 Ljubljana, 1607 Most na Muri/bruck an der Mur, 1609 (ust. 1591) Gorica/Gorizia,  1609 
celje, 1610 reka/rijeka, 1613 Maribor, 1617 radgona/radkersburg, 1617 trst/trieste, 1618 Zagreb, 1623 Ptuj, 
1624 Krmin/cormons, 1629 beljak/villach, 1634 volšperk/Wolfsberg, 1637 sv. Križ pri vipavi, 1639 Lipnica/
Leibnitz, 1640 Krško, 1640 Kranj, 1643 (ust. 1634) tamsweg, 1645 Murau, 1646 celovec/Klagenfurt, 1648 Gra-
dec/Graz – samostan sv. janeza Krstnika, 1650 Gradišče ob soči/Gradisca d’isonzo, 1654 hartenberg, 1658 novo 
mesto, 1667 cmurek/Mureck, 1690 Leoben, 1701 varaždin, 1705 Knittenfeld, 1706 schwanberg, 1707 Škofja Loka, 
1710 Karlobag, 1711 irdning, povzeto po: Metod beneDiK, angel KraLj, Kapucini na Slovenskem v zgodovinskih 
virih. Nekdanja Štajerska kapucinska provinca, Ljubljana 1994 (acta ecclesiastica sloveniae, 16), str. 22–33.

30 beneDiK 1999 (op. 28), str. 12.
31 v obdobju od leta 1610 do 1777 se je število članov province povečalo kar za šestkrat, od 60 na 431, gl. ŠKoFLjanec 

2008 (op. 12), str. 93.
32 Prim. vigilius GreiDerer, Germania Franciscana, seu Chronicon Geographo-Historicum Ordinis S. P. Francisci in 

Germania tractans primario de provinciis et domiciliis dicti ordinis sub stemmate observantium militantibus, secun-
dario etiam de aliis sub jurisdictione aliorum superiorum repositis, oeniponte [innsbruck] 1777.

33 ŠKoFLjanec 2008 (op. 12), str. 149–152.
34 samostane trsat, Ljubljana, sveta gora, novo mesto, senj, Kamnik, sv. Lenart v Kotarih, Pazin, samobor, brdovec, 

Klanjec, nazarje, Karlovec, brežice, jastrebarsko in hospic solkan.
35 na velikem pečatu province, odtisnjenem leta 1631, se prvič pojavi ime Provincia Fratrum Minorum obs. bosne 

croatiae et carnioliae, gl. aaFP (op. 17), cista 13, Fasc. b, no. 15. 
36 Prim. ŠKoFLjanec 2008 (op. 12), str. 142–148.
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Kot pri kapucinih se je tudi pri minoritih oblikovala samostojna provinca za samostane v no-
tranji avstriji, ki so se ločili od starejše avstrijske v novo štajersko-koroško provinco. ob tem velja 
omeniti, da sta bila spet obujena redovno življenje v treh samostanih, v katerih je zamrlo v času 
reformacije, in nova redovna hiša v slovenski bistrici. v obdobju vladanja Leopolda i. je štajersko-
-koroška provinca od padovanske pridobila samostana v Gorici in Grljanu, sredi 18. stoletja pa se 
jim je pridružil še novi samostan v furlanskem kraju castro Porpetto.37 v drugi polovici 18. stoletja 
je tako provinca štela 13 samostanov, razporejenih v tri kustodije.38 

iz teritorialnega opisa provinc izhaja, da so bile vse redovne pokrajine, ki so delovale na naših 
tleh, večjezične oz. so imele samostane na območjih, na katerih so verniki govorili različne jezike. 
brez izjeme lahko ugotovimo, da so bili to nemški, slovenski, hrvaški in italijanski jezik. Ker sta bila 
pridiganje in spovedovanje glavni pastoralni aktivnosti, je moralo predstojništvo province zagotovi-
ti primerno število sposobnih pridigarjev in spovednikov za posamezno jezikovno območje. 

Pri vseh treh skupnostih lahko opazimo, da ni bilo v navadi, da bi manjši bratje pridigali zgolj 
v svojih cerkvah, ampak so od predstojnikov krajevne cerkve kmalu pridobili dovoljenja za pridi-
ganje in običajno tudi spovedovanje v bližnjih krajih ali pa celo na območju celotne škofije.39 vse 
tri redovne skupnosti so imele podobno urejene službe pridigarjev, ki jih je za posamezni samostan 
imenoval definitorij province. imenovanje v status pridigarja je leta 1279 v buli Exiit qui seminat 
papež nikolaj iii. pridržal generalnemu ministru, kasneje pa je ta pristojnost prešla na predstojnika 
province. Preden je kandidatu dovolil pridiganje, ga je moral predstojnik izprašati.40 nazivi služb 
so izražali z njo povezane naloge. tako je nedeljski (concionator dominicalis) ali še bolj običajno 
redni pridigar (concionator festivus) pridigal na vse nedelje v letu, praznični pridigar (concionator 
festivus) pa na praznične dni. Pri kapucinih so poznali tudi postne pridigarje. ob tem velja opozo-
riti, da so patri z nalogo vodenja tretjega reda ali s skrbjo za katero izmed bratovščin, ki je imela 
sedež v samostanski cerkvi, tudi pridigali članom tretjega reda ali bratovščinam ob njihovih rednih 
shodih.41 Podrobneje so bile naloge in obveznosti pridigarjev določene s statuti province. tako so 
statuti frančiškanske hrvaško-kranjske province iz leta 1719 določali, da sme opravljati pridigarsko 
službo le tisti, ki je prej končal študij teologije in ga je provincialni minister izprašal ter mu pridi-
garsko službo tudi dovolil. nadalje določila statutov nalagajo, da naj bratje v pridigah ne govorijo 
o nekoristnih zadevah ali takih, ki bi pri poslušalcih vzbujale smeh, pridiga pa naj ne bo daljša od 
ene ure. Pridigarjem v noči, preden so imeli pridigo, ni bilo treba opravljati nočne molitve.42 Pri 
nekaterih samostanih zgolj občasno, pri drugih pogosteje zasledimo pridiganje v več jezikih ali pa 
tudi več pridigarjev, ki so pridigali v enem izmed jezikov okolja. na Ptuju je bila tako običajno 
pridiga v nemškem in slovenskem jeziku. Minoriti so imeli tako v letu 1788 patra, ki je opravljal 

37 Prim. toMinec 1928 (op. 7), str. 124; Frančiškovi manjši bratje 2002 (op. 7), str. 19–20.
38 styria/Štajerska: Gradec, Ptuj, celje, Maribor, Most na Muri/bruck an der Mur, judenburg, slovenska bistrica; 

carinthia/Koroška: beljak/villach, volšperk/Wolfsberg; carniola seu Fori juli/Kranjska ali julijska krajina: Gori-
ca, trst, Grljan/Grignano in castro Porpeto, gl. Frančiškovi manjši bratje 2002 (op. 7), str. 19.

39 Prim. jože MLinariČ, Zgodovina samostana od ustanovitve do 1800, Minoritski samostan 1989 (op. 7), str. 47, 
56; ŠKoFLjanec 2008 (op. 12), str. 44, 279, 280.

40 Exiit qui seminat, gl.: https://franciscan-archive.org/bullarium/exiit-l.html, stanje 29. 11. 2015; viktor PaPeŽ, 
Provincialni statuti od 16. do konca 19. stoletja, S patri smo si bili dobri (ur. jože Škofljanec), Krško-Ljubljana 2013 
(brežiške študije, 4), str. 34.

41 beneDiK, KraLj 1994 (op. 29), str. 46; ŠKoFLjanec 2008 (op. 12), str. 95; prim. MLinariČ 1989 (op. 39), str. 
89.

42 PaPeŽ 2013 (op. 40), str. 39, 40.
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službo slovenskega pridigarja.43 Podobno kot za minorite je izpričano oznanjevanje evangelija v več 
jezikih tudi za preostala dva redova. Že na začetku 17. stoletja so kapucini v Gradcu pridigali tam-
kajšnji italijanski skupnosti, na reki pa so uvedli redne pridige v nemškem jeziku, namenjene so bile 
tamkajšnjim vojakom.44 nekaj podobnega zasledimo tudi pri frančiškanih v Karlovcu, kjer so imeli 
ob hrvaškem nedeljskem in rednem pridigarju očitno za potrebe tam nastanjenega vojaštva še ne-
deljskega in rednega pridigarja, ki sta pridigala v nemškem jeziku. v ljubljanskem frančiškanskem 
samostanu pa so pridigali v slovenskem, nemškem in občasno tudi italijanskem jeziku. Patre, ki so 
bili sposobni pridiganja v več jezikih, so imeli tudi pri vseh treh božjepotnih cerkvah v provinci, na 
trsatu, sveti gori in v nazarjah.45 

Podobno kot za pridiganje je veljalo tudi za spovedovanje. Manjši bratje so si kmalu po usta-
novitvi samostana od krajevnega škofa pridobili pravico spovedovanja zunaj svojih cerkva, kar je v 
več primerih pripeljalo tudi do sporov s svetno duhovščino, ki so bili v večini primerov razrešeni v 
korist redovnikov.46 Podobno so imeli v narodnostno mešanih območjih in pri romarskih središčih 
spovednike za »tujejezične« vernike. tako so imeli beljaški minoriti v sredini 18. stoletja posebna 
spovednika za italijane in slovence. slovenskega spovednika pa je imel tudi v popolnoma nemško 
govorečem okolju postavljeni samostan v Mostu na Muri, ki je bil namenjen romarjem na poti v 
Mariazell.47 Pri preostalih dveh redovih je treba v zvezi s spovedovanjem omeniti posebnost, ki je pri 
minoritih ne poznamo. Pri frančiškanih in kapucinih so poznali navodila za gvardijana, v katerih je 
bilo opisano, kdaj v letu in v katero župnijo ali bližnjo cerkev naj bi šel kdo izmed patrov pridigat in 
spovedovat.48 Pri analizi in primerjavi podatkov iz novomeškega kapucinskega samostana in fran-
čiškanskih samostanov v Ljubljani, brdovcu in Klanjcu pa se pokaže še ena pomembna zakonitost, 
in sicer prekrivanje območja pastoralne dejavnosti (pridiganja in spovedovanja) z območjem zbira-
nja kmetijskih pridelkov in drugih darov v naravi – kolekturo.49 Povezanost posredovanja duhovnih 
dobrin in prejemanja potrebnega za življenje je v odgovoru o kolekturi opisal brat, ki je v imenu 
tržaškega samostana odgovarjal na vprašalnik, poslan po vseh samostanih province.50 samostan v 
trstu je namreč zbiral darove v koprskem zaledju na ozemlju beneške republike v ospu, Črnem Kalu 
in Gabrovici, saj koprski kapucini niso bili vešči slovenskega jezika, ki so ga govorili prebivalci teh 
krajev. Patri iz trsta pa so pri njih pridigali, spovedovali, blagoslavljali polja in vinograde ter nudili 
vsakovrstno duhovno pomoč.51 Podobno vlogo je imel v Klanjcu p. Pij Mihelič, leta 1727 imenovan 

43 MLinariČ 1989 (op. 39), str. 57, 113.
44 beneDiK, KraLj 1994 (op. 29), str. 47.
45 ŠKoFLjanec 2008 (op. 12), str. 95, 163.
46 Prim. MLinariČ 1989 (op. 39), str. 56.
47 MLinariČ 1989 (op. 39), str. 110.
48 Prim. ŠKoFLjanec 2008 (op. 12), str. 258; prim. tudi beneDiK, KraLj 1994 (op. 29), str. 52–59.
49 beneDiK, KraLj 1994 (op. 29), str. 625–630, 645–659. Za vire gl.: arhiv frančiškanskega samostana novo mes-

to (aFsnm), Manuale seu directorium patris guardiani conventus Labacensis, s. d.; arhiv franjevačkog samostana 
Klanjec (aFsKl), šk. a-i-1, Manuale seu directorium patris guardiani conventus Clanicensis, s. d.; hrvatski državni 
arhiv, Zagreb (hDa), hDa 667, Franjevački samostan Marija Gorica – brdovec, šk. 1, Fasc. 4, no. 24, Manu-
ale seu directorium P. Gvardiani Berdovicensis, s. d.; arhiv slovenske frančiškanske province sv. Križa, Ljubljana 
(asFP), Provincialni protokol zv. 1, pp. 6, 526, 532, 533. 

50 Populus etiam ibi non Italus sed Sclavonicus est, nobisque merito addictus, quia illi praedicamus, confessiones exci-
pimus, agros et vineas ejusdem benedicimus, et omnimode servitia nostra spiritualia praestamus, quae non possunt 
praestare Patres Veneti sclavonici idiomatis ignari. Merito ergo carnalia metimus, ubi spiritualia seminamus, citira-
no po: beneDiK, KraLj 1994 (op. 29), str. 360.

51 beneDiK, KraLj 1994 (op. 29), str. 360.
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za slovenskega pridigarja (concionator carniolicus);52 tamkajšnji samostan je imel namreč večji del 
ozemlja kolekture na spodnjem Štajerskem.

usposobljenost za dušno pastirstvo v več jezikih se je v več primerih pokazala tudi za ključen 
argument pri določevanju razmejitev med provincami. Kakor je bilo že omenjeno, so v obdobju 
vladanja cesarja Leopolda i. (1657–1705) usklajevali meje redovnih pokrajin s političnimi mejami. 
to velja predvsem za uskladitev meja minoritskih provinc z mejo med habsburškimi deželami in be-
neško republiko.53 v primeru frančiškanov pa je Leopold i. želel leta 1672 združiti spodnještajerska 
samostana v nazarjah in ormožu z avstrijsko provinco, čemur sta se uprli bosansko-hrvaško-kranj-
ska provinca in Provinca slavonije sv. Ladislava, ki ji je pripadal ormoški samostan. ob podpori 
krajevnih škofov, lokalnih svetnih in cerkvenih oblasti ter argumenta, da avstrijski frančiškani ne 
obvladajo jezika lokalnega prebivalstva, in kljub jasno izraženi volji cesarja je vrhovno vodstvo reda 
zavzelo stališče, naj samostana ostaneta pod okriljem dotedanjih provinc.54 

ena izmed ključnih reform tridentinskega koncila se je nanašala na izobraževanje duhovniških 
kandidatov. Če je redovni ustanovitelj manjših bratov Frančišek asiški v ospredje postavil življenje 
po evangeliju in iz njega izhajajočo spokorniško pridigo, pa red ob svoji nagli širitvi ni mogel ostati 
zgolj pri življenjskem pričevanju njegovih članov. Frančišek je v pismu antonu Padovanskemu dal 
redovnemu študiju in prvemu lektorju v redu notranjo legitimnost.55 Manjši bratje so tako v svoj 
sistem formacije vključili tudi študij. svojo osnovno obliko je red manjših bratov dobil še pred deli-
tvijo na posamezne veje in nato samostojne redove. Formacija je tako vključevala noviciat, leto pre-
izkušnje in priprave na redovno življenje in povezala osnove duhovnosti z razumevanjem, razlago 
in izpolnjevanjem vodila. Za kandidate, ki pred noviciatom še niso usvojili osnov latinščine, se je 
študij začel z gramatično šolo. tej je sledil študij filozofije, ki je vključeval logiko, fiziko (naravoslov-
je) in metafiziko (po aristotelu). redovni kandidat, ki je želel prejeti mašniško posvečenje in nato 
tudi pridigati ali spovedovati, je nato zaključil izobraževanje s študijem teologije, pri čemer je bil za 
spovednike obvezen zgolj študij moralne teologije. Po zahtevnosti so se šole ločile na samostanske, 
pokrajinske (provincialne) in generalne. Provincialne šole so bile namenjene članom ene province, 
medtem ko so generalne študije, najvišjo stopnjo redovnih šol, obiskovali člani več provinc. v tej 
obliki se formacija pri manjših bratih ne razlikuje bistveno od formacije drugih redovnih skupnosti 
uboštvenih redov in duhovniških kongregacij v potridentinski dobi. Glede študijske usmeritve so 
se manjši bratje nekoliko razlikovali od drugih redov, posebno dominikancev. na temelju spisov 
bonaventure in Dunsa scotta so razvili svojo teološko smer, pri čemer so minoriti in kapucini da-
jali prednost bonaventuri, frančiškani pa scottu.56 osnove formacije so bile pri vseh treh redovnih 
skupnostih manjših bratov določene z redovnimi konstitucijami, a vendar je bilo na ravni province 
mogočih kar nekaj prilagoditev. Podrobneje sta nam znana razvoj in potek študija pri frančiškanih 
bosansko-hrvaško-kranjske province in kapucinih štajerske province.57 

52 asFP, Provincialni protokol zv. 1, str. 623.
53 Prim. bove 1989 (op. 7), str. 39; Frančiškovi manjši bratje 2002 (op. 7), str. 19, 20.
54 ŠKoFLjanec 2008 (op. 12), str. 213–218, 265–270.
55 Ljubo mi je, da brate poučuješ sveto teologijo, če le pri tem poslu ne ugašaš duha molitve in pobožnosti, kakor je za-

pisano v Vodilu (8,2–3), citirano po: Spisi sv. Frančiška Asiškega in sv. Klare (ur. rafko vodeb), celje 1982, str. 117.
56 iriarte 1984 (op. 4), str. 252–260.
57 Prim. Franjo emanuel hoŠKo, nastavna osnova filozofije i teologije u školama hrvatskih franjevaca, Samostan 

Male braće u Dubrovniku (ur. justin v. velnić), Zagreb 1985, str. 199–217; Metod beneDiK, Kapucinske teološke 
šole, Teološki študij na Slovenskem. Vloga teoloških izobraževalnih ustanov v slovenski zgodovini pri oblikovanju 
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Začetki redovnega študija58 v bosansko-hrvaški provinci segajo v zadnje desetletje 16. stoletja, 
ko je delovala na trsatu prva redovna šola v provinci (najprej gramatike in nato filozofije). v obdo-
bju do leta 1658, ko je bil v ljubljanskem samostanu ustanovljen generalni študij, je provinca razvila 
popoln sistem redovnih šol, kot so ga predvidevale takratne redovne norme, s čimer je postala tudi 
na tem področju samostojna in neodvisna. v predhodnem obdobju je večje število klerikov hodilo 
študirat v italijanske, avstrijske in nemške samostane. Glede na število kandidatov je imela provinca 
dva ali tudi tri noviciate. Med samostani, ki so gostili noviciat, sta največkrat omenjena samostana 
v nazarjah in Klanjcu. Za klerike, ki še niso opravili gramatične šole, in tiste, ki v študijskem letu 
niso opravili vseh obveznosti, je imela provinca profesorij, ki je občasno poimenovan tudi novitia-
tus secundus. Provinca bosne, hrvaške in Kranjske je imela zaradi večjega števila klerikov občasno 
tudi več študijskih hiš. od druge polovice 17. stoletja je v dveh (po letu 1720 pa celo v treh) potekal 
študij filozofije. v 17. stoletju je ta imel najpogosteje sedež na trsatu in sveti gori, kasneje pa tudi v 
novem mestu in Klanjcu. Podobno je imela provinca tudi študij teologije najprej v enem, nato pa v 
dveh samostanih. Med zadnjima je bil eden na ravni province, na drugem pa je potekal  generalni 
študij, ustanovljen leta 1658 v ljubljanskem samostanu. Generalni študij je potekal v Ljubljani z izje-
mo obdobja med letoma 1679 in 1686, ko je med prenovo tega samostana gostoval na trsatu. je pa 
zato trsatski samostan po letu 1706 redno gostil študij teologije na ravni province. ob omenjenih je 
v provinci potekal tudi samostojni študij moralne teologije, ki je bil predvsem s proučevanjem kazu-
ističnih primerov namenjen bodočim spovednikom. njegov sedež se je pogosto selil iz samostana v 
samostan, najdlje pa je domoval v brežiškem samostanu. 

v vsaki izmed študijskih hiš sta klerike poučevala po dva lektorja, na generalnem študiju pa 
tudi trije. na seji, na kateri je imenoval samostanske predstojnike, je definitorij običajno določil tudi 
lektorje in pa magistre študentov in novincev. ob lektorjih filozofije in teologije pa je definitorij ob-
časno imenoval tudi lektorje kanonskega prava in mistične teologije. v bosansko-hrvaško-kranjski 
provinci so bili najpogosteje nastavljeni v samostanih, v katerih je bil noviciat ali profesorij, tako da 
lahko njihovo delo povezujemo z uvajanjem v redovno življenje bodočih patrov in bratov laikov. 
Lektorji so imeli med člani province poseben status, ki so ga določali statuti province. Kandidati za 
lektorje vseh stopenj (lektor filozofije, teologije, generalni lektor) so se morali prijaviti na natečaj, iz-
biro pa je opravila posebna komisija. Pogoj za imenovanje v lektorja je bil zaključen generalni študij 
teologije, morali so imeti dopolnjenih trideset let ali tri leta izkušenj na mestu predstojnika samosta-
na ali njegovega prvega pridigarja. Pred promocijo oz. začetkom poučevanja je moral biti izprašan, 
napisati je moral teze in jih tudi braniti. učiteljsko pot so začeli s poučevanjem filozofije, nadaljevali 
so jo na provincialnem študiju teologije in nekateri zaključili tudi na generalnem študiju. Za preho-
de v višje lektorske nazive so bili določeni posebni pogoji, ki so jih morali kandidati izpolniti. Med 
njimi je bilo tudi večletno zaporedno poučevanje na predhodni stopnji.59 Provincialni statuti glede 
lektorjev določajo, da morajo ti imeti do predstojnikov spoštljiv odnos v duhu redovne pokorščine, 

visokošolskega izobraževalnega sistema (ur. Matjaž ambrožič), Ljubljana 2010 (acta ecclesiastica sloveniae, 32), 
str. 271–327; Miran ŠPeLiČ, visoko šolstvo v redu manjših bratov od ustanovitve vikarije – province sv. Križa do 
ustanovitve univerze v Ljubljani, Teološki študij 2010 (op. 57), str. 199–270.

58 Podrobneje o študiju v provinci v: Franjo emanuel hoŠKo, Franjevačke visoke škole u kontinentalnoj Hrvatskoj, 
Zagreb 2002, str. 311–331; ŠKoFLjanec 2008 (op. 12), str. 102–132; ŠPeLiČ 2010 (op. 57), str. 199–270; Franjo 
emanuel hoŠKo, odgoj i obrazovanje u franjevačkom samostanu u brežicama, S patri smo si bili dobri 2013 (op. 
40), str. 275–301.

59 Prim. hoŠKo 2002 (op. 58), str. 322–334.
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mlade brate pa naj vzgajajo z besedo in zgledom. Lektorji teologije so bili tudi oproščeni skupne 
molitve v koru. v hierarhičnem prednostnem redu so lektorji teologije razvrščeni za redovnim in 
samostanskim vodstvom in pred pridigarji, lektorji filozofije pa za pridigarji.60

Podobno sta potekala redovna formacija in študij v Štajerski kapucinski provinci.61 Kapucinski 
duhovniški kandidati so še pred vstopom v samostan morali obvladati latinsko gramatiko, ki jo je 
večina usvojila pri pouku na jezuitskih gimnazijah. skladno z redovnimi konstitucijami pa po za-
ključenem noviciatu niso takoj nadaljevali študija, ampak so še nekaj let utrjevali svoje redovništvo v 
seminarju, ki je po funkciji soroden frančiškanskemu profesoriju, saj se je zaključil z izpitom iz gra-
matike. interni študij je bil v provinci razvit že ob prihodu kapucinov v naše kraje. ob stalni študijski 
hiši, ki je bila v Gradcu, benedik domneva, da je že v zgodnji dobi potekal študij tudi v ljubljanskem 
samostanu. natančnejši podatki so na voljo od sredine 17. stoletja, ko je imela provinca noviciata v 
Mostu na Muri (bruck an der Mur) in Lipnici (Leibnitz), študij filozofije je potekal na Ptuju, teolo-
gije v radgoni (radkersburg), moralne teologije pa v sv. Križu pri vipavi in volšperku (Wolfsberg). 
skladno z redovnimi konstitucijami so kandidati za pridigarje študirali tri leta logiko in štiri leta 
filozofijo, kandidati za spovednike pa so namesto sholastične teologije poglobljeno študirali zgolj 
moralno teologijo in študij zaključili s strogim izpitom. usposabljanju spovednikov po zaključenem 
študiju so bile namenjene redne nedeljske vaje iz kazuistike s študijem praktičnih primerov. Življe-
nje študentov in lektorjev v štajerski provinci je podrobneje urejal obrednik (Rituale), s katerim so 
bili določeni dnevni red molitve in študija, prosti dnevi, redne mesečne disputacije. vsako obdobje 
študija oz. študijske discipline se je zaključilo z izpitom, ki je bil pogoj za napredovanje. 

Povezanost, ki se je med člani province ustvarila v času noviciata in študija, jih je vezala tudi v 
nadaljevanju redovniškega življenja. ob selitvah iz samostana v samostan, ki je bila pogostejša pri 
frančiškanih in kapucinih in manj običajna pri minoritih, pri katerih so se pogosteje selili predvsem 
gvardijani,62 so se med redovniki pa tudi vsemi drugimi, ki so bili povezani z življenjem v samosta-
nu, spletle vezi, tako da smemo posamezni provinci prisoditi tudi lastnosti skupnega kulturnega 
prostora. njegove elemente lahko prepoznamo na področju cerkvene glasbe, retorske proze, upoda-
bljajoče umetnosti in arhitekture pa tudi na ožjem verskem področju širjenja češčenja posameznih 
svetnikov, bratovščin in ljudskih pobožnosti. namen tega prispevka ni podrobnejša analiza vseh 
opisanih področij, saj jo prepuščam strokovnjakom s posameznih področij, ampak zgolj opozorilo 
na širši pomen, ki ga ima v kulturnem okolju navzočnost redovnikov, članov ene izmed provinc. Pri 
tem se naslanjam predvsem na študije, ki so bile opravljene pri proučevanju dejavnosti frančiškanov, 
v upanju, da bodo podobnega zanimanja kmalu deležni tudi kapucini in minoriti. 

najbolj ilustrativen primer take vloge province je bilo mogoče ne tako davno videti na razstavi 
ob stoletnici hrvaške frančiškanske province sv. cirila in Metoda leta 2000 v Zagrebu.63 Predstavljeni 
eksponati in tudi študije v katalogu jasno pokažejo tri konstitutivne enote današnje hrvaške province, 
in sicer slavonske province sv. Ladislava, hrvaško-kranjske province sv. Križa in province sv. janeza 

60 PaPeŽ 2013 (op. 40), str. 39, 40, 42.
61 navedeno povzemam po: beneDiK 2010 (op. 57), str. 271–327.
62 Prim. MLinariČ 1989 (op. 39), str. 110.
63 Prim. Mir i dobro. Umjetničko i kulturno naslijeđe hrvatske franjevačke provincije Sv. Ćirila i Metoda. 12. sijećnja – 

23. travnja 2000 (ur. Marija Mirković idr.), Galerija Klovićevi dvori, Zagreb 2000.
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Kapistrana. na področju baročne arhitekture Durđica cvitanović64 in Katarina horvat-Levaj65 jasno 
pokažeta ključne razlike. obnove in novogradnje samostanov province sv. Križa, ki so, usmerjane iz 
središča province v Ljubljani,  intenzivno potekale v 17. in prvih desetletjih 18. stoletja, so po mnenju 
cvitanovićeve izoblikovale »arhitekturno-umetniško skupino«, ki se loči od samostanov preostalega 
dela sodobne hrvaške province. ob tem gradnjo loretskih kapel povezuje s kultom trsatskega izročila 
o prenosu nazareške hišice. na drugi strani pa v osrednjem in vzhodnem delu hrvaške province izsto-
pajo samostani, kot to ugotavlja horvat-Levajeva, ki so bili obnovljeni ali postavljeni v času po osvo-
boditvi vzhodne slavonije in banije izpod otomanske oblasti. Še lepše je mogoče elemente skupnega 
kulturnega prostora prepoznati v katalogu predstavljenih kiparskih in slikarskih delih. Če se pri tem 
omejimo le na območje nekdanje hrvaško-kranjske province, ne moremo mimo tako imenovane 
frančiškanske podobarske delavnice, v kateri so delovali bratje kiparji in rezbarji, ki so bili po rodu 
iz tirolske.66 tako je v večini samostanov nekdanjega hrvaškega dela province mogoče najti njihova 
dela, med vsemi pa izstopa oltarna oprema cerkve sv. Lenarta v Kotarih.67 Podobno velja tudi za sli-
karska dela valentina Metzingerja, ki je v tem pogledu najmočneje zaznamoval provinco.68 

ob tem velja opozoriti tudi na povezavo duhovnosti in umetnosti, ki se med drugim kaže tudi 
na primeru bratovščin,69 pri čemer tudi ne moremo mimo del valentina Metzingerja in frančiškan-
ske podobarske delavnice. ob v redu splošno razširjeni bratovščini pasu sv. Frančiška lahko kot spe-
cifiko province predstavimo bratovščino Škapulirske Matere božje, čeprav bi pričakovali predvsem 
češčenje brezmadežne. ana Lavrič to pojasnjuje z morebitno konkurenco jezuitskih kongregacij 
brezmadežne.70 na drugi strani pa lahko opazujemo tudi širjenje češčenja sv. antona Padovanskega 
in njegove bratovščine po provinci, ki sledi postavitvi kapelice, posvečene temu svetniku v ljubljan-
ski samostanski cerkvi.71 na področju baročnih pobožnosti lahko za ozemlje nekdanje hrvaško-
-kranjske province ob že omenjenih bratovščinah izpostavimo tudi v redu splošno razširjeno po-
božnost križevega pota.72 vpogled v arhive in knjižnice samostanov hrvaško-kranjske province pa 
nas opozori tudi na glasbeno in literarno dejavnost bratov v baročni dobi, ki je v zadnjih letih tudi 
doživela nekaj znanstvenih obravnav.73

64 Đurđica cvitanoviĆ, arhitektura franjevačke provincije hrvatsko-kranjske sv. Križa, Mir i dobro 2000 (op. 
63), str. 191–204.

65 Katarina horvat-Levaj, barokna franjevačka arhitektura provincija sv. Ladislava i sv. ivana Kapistranskog, 
Mir i dobro 2000 (op. 63), str. 205–218.

66 Melita steLe, Ljubljanska frančiškanska podobarska delavnica, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. 3, 1955, 
str. 161–196. 

67 Doris bariČeviĆ, barokno kiparstvo, Mir i dobro 2000 (op. 63), str. 219–238.
68 Mirjana rePaniĆ-braun, barokno slikarstvo, Mir i dobro 2000 (op. 63), str. 239–260.
69 Doslej edino študijo, posvečeno obema vidikoma frančiškanskih bratovščin pri nas, je napisala ana LavriČ, 

Zgodovinska in umetnostna dediščina frančiškanskih bratovščin, Acta historiae artis Slovenica, 19/2, 2014, str. 
95–122, 231.

70 LavriČ 2014 (op. 69), str. 96. 
71 LavriČ 2014 (op. 69), str. 115–120.
72 Prim. ŠKoFLjanec 2008 (op. 12), str. 96.
73 Prim. Matija oGrin, baročni frančiškanski pisatelj anton brešan (1638–1708) in njegov slovstveni opus, Sla-

vistična revija, 57, 2009, str. 555–562; Matjaž barbo, »cantual« brežiškega frančiškanskega samostana, S patri 
smo si bili dobri 2013 (op. 40), str. 257–273; Matija oGrin, Frančiškanski baročni pisatelji anton brešan, evgen 
Lauer in adavkt nikel ter njihove rokopisne pridige, S patri smo si bili dobri 2013 (op. 40), str. 225–255; rado-
van ŠKrjanc, Frančiškanske korne knjige v novem mestu iz 18. stoletja, De musica disserenda, 10/2, 2014, 
str. 65–86; Matija oGrin, Frančiškan p. Konrad branka in njegovi baročni rokopisi o svetem rešnjem  telesu. 
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ob navedenem je treba opozoriti tudi na številne literarnozgodovinske študije, ki so povezane s 
pridigarsko dejavnostjo kapucinov janeza svetokriškega, hipolita novomeškega, angelika iz Kranja 
in drugih.74 Posebno vlogo pa ima v nacionalni zgodovini najstarejše dramsko besedilo v slovenskem 
jeziku Škofjeloški pasijon (Processio locopolitana) p. romualda Štandreškega. Zaradi redovnih pravil, 
ki so pri kapucinih določale skromnejšo opremo cerkva in samostanov, je področje upodab ljajočih 
umetnosti pogosto izpuščeno v zbornikih, ki obravnavajo njihovo življenje in delovanje.75 na drugi 
strani pa je kljub strogim določbam o gradnji cerkva in samostanskih stavb kapucinska arhitektura 
postala predmet znanstvenega raziskovanja.76 

neznani baročni pisatelj, Mohorjev koledar, 2015, str. 112–116; radovan ŠKrjanc, P. Mauritius Pöhm and his 
contribution to musical life in novo mesto during the second half of the eighteenth century, Poti glasbenih roko-
pisov in tiskov v novoveški Evropi (ur. Metoda Kokole, Michael talbot), 11, 2015, str. 229–254.

74 Marko senica, slovenske pridige kapucina p. angelika iz Kranja iz let 1766–1771, Acta Ecclesiastica Sloveniae, 
14, 1992, str. 120–180; Zbornik o Janezu Svetokriškem. Prispevki s simpozija v Vipavskem Križu, 22.–24. aprila 1999 
(ur. jože Pogačnik, jože Faganel), Ljubljana 2000; Palmarium empyreum, seu Conciones CXXVI. de sanctis totius 
anni /.../ a p. Rogerio Labacensi (ur. jože Pogačnik, Kajetan Gantar, jože Faganel), Ljubljana 2001; Matija oGrin, 
»ob štirih po pridigi v vikariatu.« Pridiga kot duhovni kontekst Škofjeloškega pasijona [elektronski vir], Leto 
1713 in njegovi odmevi v slovenskem prostoru (ur. Miha Preinfalk), Ljubljana 2015 (http://ezb.ijs.si/fedora/get/
ezmono:sd18z15/vieW/, stanje 29. 11. 2015).

75 Prim. Međunarodni simpozij 2004 (op. 27); Franjevci kapucini u Karlobagu. Zbornik radova s međunarodnoga 
znanstvenoga skupa o 300. obljetnici djelovanja franjevaca kapucina u Lici i Krbavi 1713.–2013. (ur. anto barišić), 
Zagreb-Karlobag 2014.

76 tanja MarteLanc, Kapucinska arhitektura. izhodišča za obravnavo svetokriškega in škofjeloškega samostana, 
Acta historiae artis Slovenica, 17/2, 2012, str. 71–89; tanja MarteLanc, arhitektura kapucinskoga samostana 
u Karlobagu unutar Štajerske kapucinske provincije, Franjevci kapucini 2014 (op. 75), str. 163–193.
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JOžE škOfLJANEC

The Role of a Province in the Order of the Friars Minor in the Lands of Inner 
Austria in the Early Modern Period

Summary

The religious province was formed in the 12th century in non-monastic communities as an administra-
tive unit of the order connecting convents in a particular area. in orders where the number of its mem-
bers and settlements grew rapidly, the province provided easier management as well as helped maintain 
the unity of the order. The leadership of the province consisted of the provincial and the definitorium 
– a group of elected or appointed councillors of the provincial. The highest authority of the province 
was the Provincial chapter, which decided on the most important matters of the province, although its 
decisions had to be approved by the order’s leadership.
Multinationality, i.e. multilingualism, was typical of religious provinces in the territories of inner aus-
tria. This does not only hold true for the Friars Minor, but also for the augustinians, Dominicans and 
jesuits as well. With orders with numerous members and settlements, provinces were limited to the ter-
ritories of inner austria. The borders of other orders extended beyond the borders of styria, carinthia, 
carniola and the austrian Littoral into the territory of other austrian lands, into the civilian part of 
croatia, into the croatian and slavonian military frontier as well as into other territories under habs-
burg authority. habsburg rulers were  highly interested in joining all convents in their hereditary lands 
in provinces with the seat in those lands and to exclude all other convents. Leopold i was particulary 
active in this endeavor.
a member of the Friars Minor order would join them in a province of which he would also become a 
member. During the course of a friar’s life, he would usually move convents multiple times according to 
the decisions of the province’s leadership. it is therefore no surprise that in the post-tridentine period, 
formation of candidates and their education were amongst the Friars Minor province’s most important 
functions. although the foundations of these two activities were set by the order’s constitutions, with 
the Franciscans, there are certain noticeable differences between provinces.  With the capuchin and the 
Franciscan orders, who, unlike the conventuals, had no holdings of land and therefore no land-based 
income, the province assigned each convent a certain collection area, i.e. from which to collect volun-
tary contributions in produce such as wheat, wine, vegetables, meat, honey, wax and candles, etc. it can 
be claimed, however, at least for the Franciscans, that the land comprising the collection area of each 
convent was in large part the same as the area where they carried out their pastoral work. This included 
preaching and performing confessions in local parishes, as well as the area from which pilgrims were 
coming towards certain Franciscan sanctuaries. 
 a province as community of convents and brethren is also a common cultural space. in the field of 
musical art, the spread of musical notations spread as the members of the province moved between con-
vents. in several cases, the province is shown to be a framework within which the activities of certain 
painters and sculptures are connected. This also holds true with architecture, although the capuchins 
have to be excluded to some extent, as the rules for church building were rather strictly defined on the 
level of the order.
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Kamnite skulpture Franca Krištofa Reissa 
za samostana Žiče in Marenberk

Polona Vidmar

Kipar Franc Krištof reiss, sin vida reissa, rojen v Lipnici (nem. Leibnitz), se je 30. junija 1688 v 
mestni župnijski cerkvi sv. janeza Krstnika v Mariboru poročil s Katarino terezijo, vdovo kiparja 
janeza schoya.1 sergej vrišer je po analogijah sklepal, da je bil reiss verjetno nekdanji schoyev po-
močnik, ki je s poroko z mojstrovo vdovo prevzel tudi schoyevo kiparsko delavnico.2 reiss je v Ma-
riboru deloval do smrti 25. marca 1711.3 ob poroki njegovega sina Franca jožefa 9. novembra 1711 
je pripisano, da je sin pokojnega mestnega kiparja (statuarius civitatis).4 reissovi biografski podatki 
pred prihodom v Maribor in podatki o njegovem šolanju niso ohranjeni. v času reissovega delo-
vanja v Mariboru sta v njegovi delavnici kiparska znanja verjetno pridobila njegov sin Franc jožef, 
rojen 7. novembra 1688,5 ki je po očetovi smrti prevzel delavnico in je v Mariboru deloval do 1732,6 
in njegov pastorek janez jakob schoy (1686–1732), ki je ob poroki leta 1712 omenjen kot kipar in 

1 Die 30 copulatus est Franciscus Christophorus Reis, natus in Leibniz, Viti Reis et Annae coniugum filius, cum do-
mina Catharina Theresia, Joannis Schoy, defuncti ciuis relicta uidua, testibus Matthia Mimbl et Jacobo Prunhuber. 
Clemens Scarianz, chori magister, citirano po: jože MLinariČ, Gradivo za zgodovino Maribora. 26: Mariborska 
župnija sv. Janeza Krstnika. Poročna knjiga 1646–1699, Maribor 2001, str. 183. smrt janeza schoya je zabeležena 9. 
julija 1687: Den 9 ist gestorben herr Johannes Schoy, bildthauer, citirano po: jože MLinariČ, Gradivo za zgodovino 
Maribora. 28: Mariborska župnija sv. Janeza Krstnika. Mrliška knjiga 1664–1762, Maribor 2003, str. 85.

2 sergej vriŠer, Mariborski baročni kiparji, Zbornik za umetnostno zgodovino, n. v. 4, 1957, str. 78; sergej vri-
Šer, Baročno kiparstvo na slovenskem Štajerskem, Maribor 1963, str. 163–164; sergej vriŠer, Baročno kiparstvo 
na slovenskem Štajerskem, Ljubljana 1992, str. 227. 

3 Den 25 huius ist gestorben herr Franz Reiss, bildthauer, citirano po: MLinariČ 2003 (op. 1), str. 152.
4 9. huius copulatus est d(ominus) Franciscus Josephus Reiss, statuarius, d(omini) defuncti Francisci Christophori Re-

iss, civis et statuarii civitatis, et Catharinae Theresiae, coniugiis eius filius, cum honesta virgine Anna Maria, domini 
Joannis Shlaper, civis et lanionis, et Mariae, coniugis eius filia, testibus dominis Michäele Herzer et Andrea Schaller, 
senatoribus, assistente admodum reverendo domino Clemente Scorianz, citirano po: jože MLinariČ, Gradivo za 
zgodovino Maribora. 27: Mariborska župnija sv. Janeza Krstnika. Poročna knjiga 1700–1748, Maribor 2002, str. 53.

5 Die 17 baptizatus est Franciscus Josephus filius leg(itimus) Francisci Christophori Rais et Mariae Catharinae co-
niugum. Patrini fuerunt reverendissimus dominus Clemens Schariantz et Anna Margareta Lechnerin. M(agister) 
Vrbanus Jamnikar capell(anus), citirano po: jože MLinariČ, Gradivo za zgodovino Maribora. 25: Mariborska 
župnija sv. Janeza Krstnika. Krstna knjiga 1683–1700, Maribor 2000, str. 82. sergej vrišer vpisa ni poznal ali pa ga 
ni upošteval, morda ker je materino ime zapisano drugače kakor ob poroki ali ker je od poroke preteklo le dobre 
štiri mesece, gl. vriŠer 1963 (op. 2), str. 164; vriŠer 1992 (op. 2), str. 228.

6 Franc jožef je umrl 12. aprila 1732: 12 huius Franciscus Josephus Reiss, citirano po: MLinariČ 2003 (op. 1), str. 
200; prim. vriŠer 1992 (op. 2), str. 228. Doslej ni bilo mogoče najti vira, ki bi dokumentiral delo Franca jožefa. 
skromno vedenje o njegovem življenju lahko dopolnimo le s podatkom, da je bil lastnik nepremičnine, katere 
klet je za dve leti oddal v najem mestu in za to leta 1720 prejel 26 goldinarjev, gl.: steiermärkisches Landesarchiv 
(stLa), a. Marburg stadt, K 7, h 48, Kammeramtsraitung 1720 (ol. hs. 2876), p. 22.
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graški meščan.7 Franc Krištof reiss je poskrbel 
tudi za izobrazbo pastorka in sinov. janez jakob 
schoy je bil leta 1701 gojenec ruške gimnazije, 
ob njegovem imenu pa je pripis, da je bil kasne-
je slaven kipar v Gradcu.8 Dve leti kasneje sta 
bila v rušah vpisana janez Mihael in janez ja-
kob reiss, kasneje kiparja.9 sočasno s Francem 
Krištofom reissom se v letih med 1692 in 1711 
v mariborskih matrikah omenja tudi kipar Lo-
vrenc Kaiser.10 

Medtem ko Kaiserja doslej ni bilo mo-
goče povezati z nobenim ohranjenim delom, 
so iz samostanskih arhivov znani trije doku-
menti, ki pričajo o delovanju Franca Krištofa 
reissa. avguštin stegenšek je objavil izvlečke 
iz pogodbe, ki jo je kipar leta 1687 podpisal s 
priorjem Žičke kartuzije za kipe Matere božje, 
sv. janeza Krstnika in sv. bruna ter štiri gr-
bovne ščitke za glavni portal kartuzije11 in bo 
obravnavana v nadaljevanju. ignacij orožen 
omenja račun za oltar sv. Frančiška Ksaverja v 
ptujskogorski cerkvi, ki ga je reiss izdelal leta 
1690 po naročilu leobenskih jezuitov.12 Kasneje 
je rochus Kohlbach zapisal, da so računi za ptujskogorski oltar ohranjeni v Štajerskem deželnem 
arhivu,13 vendar jih med pripravo prispevka ni bilo mogoče najti.14 Prav tako ni bil v originalu do-
stopen dokument iz arhiva ptujskega minoritskega samostana, iz katerega je bibliotekar p. Ludwig 
Petschko povzel, da so minoriti leta 1692 za izdelavo devetih obstenskih miz v refektoriju maribor-
skemu mizarju hermanu schilzu izplačali 90 goldinarjev, mariborskemu kiparju Franzu reispu 
(reissu) pa 45 goldinarjev za izvedbo ornamentike na podnožjih miz.15 

7 rochus KohLbach, Steirische Bildhauer vom Römerstein zum Rokoko, Graz 1956, str. 179; vriŠer 1992 (op. 2), 
str. 232.

8 jože MLinariČ, seznam imen iz latinske kronike, Ruška kronika (ur. josip teržan idr.), Maribor 1985, str. 198.
9 MLinariČ 1985 (op. 8), str. 202. janeza Mihaela in janeza jakoba reissa v rojstni knjigi mariborske mestne 

župnije ne zasledimo. Morda sta bila krščena drugje ali pa se je pisec ruške kronike zmotil pri zapisu imen.
10 vriŠer 1957 (op. 2), str. 82; vriŠer 1992 (op. 2), str. 218.
11 avguštin steGenŠeK, Konjiška dekanija, Maribor 1909 (umetnostni spomeniki lavantinske škofije, 2), str. 200–

201. 
12 ignaz oroŽen, Das Bisthum und die Diözese Lavant. 1: Das Bisthum, das Domkapitel und die Dekanate Marburg, 

Mahrenberg, Jaring, St. Leonhard in W. B., Kötsch und Zirkoviz, Marburg 1875, str. 469. 
13 KohLbach 1956 (op. 7), str. 180.
14 Pregledan je bil fond leobenskega samostana v Štajerskem deželnem arhivu.
15 Petschko je podatke zapisal brez navedbe vira, vendar domnevamo, da jih je prepisal z računa, ki je verjetno še 

ohranjen v neurejenem in nepregledanem arhivu ptujskega minoritskega samostana v Štajerskem deželnem arhi-
vu v Gradcu. Za navedbo gl. Zgodovinski arhiv Ptuj (ZaP), Zbirka rokopisov, r-32, Ludwig Petschko, Geschichte 
des Minoritenklosters und von Pfarre St. Peter und Paul zu Pettau, 1861, p. 244. v Petschkovi kroniki navedenega 
Franca reispa je sergej vrišer identificiral s Francem Krištofom reissom, gl. sergej vriŠer, baročna podoba 

1. Portal kartuzije Žiče, ok. 1900, foto: G. W. Gessmann
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Kamnite skulpture v opusu Franca Krištofa Reissa 

Predpostavka, da so trije ohranjeni viri, ki dokumentirajo kiparjevo ustvarjanje kamnitih in lesenih 
skulptur ter ornamentike, raziskovalcem omogočili dobro izhodišče za opredelitev kiparjevega osebne-
ga sloga in atribuiranje nadaljnjih del, se pri pregledu stanja raziskav izkaže za zmotno. Med kamnitimi 
skulpturami žičkega portala in lesenimi na ptujskogorskem oltarju ni bilo mogoče ugotoviti vzpore-
dnic, raziskovanje pa je otežil tudi prenos skulptur z žičkega portala na različne lokacije. v času nastan-
ka stegenškove topografije konjiške dekanije je bil veliki portal žičkega poslopja ob potoku že močno 
poškodovan (sl. 1), zato si je stegenšek pri opisu pomagal s starejšimi upodobitvami (sl. 2). navaja, da je 
na levi strani ogredja stal kip sv. janeza Krstnika z napisom MONSTRAVIT SEITZIUM, podobo mej-
nega grofa otokarja na konju, otokarjevim grbom in letnico 1165, na desni strani ogredja je bil kip sv. 
bruna z napisom FUNDAVIT ORDINEM, letnico 1184, grbom celjskih in napisom ADAUXIT 1444, na 
sredini pa je bil Marijin kip z napisom CONSERVAVIT ter štajerskim in avstrijskim grbom s črko L za 
cesarja Leopolda.16 trije kipi in štirje grbi so navedeni v pogodbi med naročnikom in kiparjem Francem 
Krištofom reissom, ki jo je stegenšek poznal,17 kljub temu pa je reissu atribuiral tudi šest kipov, ki so 
stali pred portalom ob mostu nad potokom in na drugi strani potoka.18 Devet kipov je bilo v stegenško-
vem času na različnih lokacijah: Marijin kip je bil v pokopališki kapeli v Žičah, sv.  janez Krstnik je še 
vedno stal na portalu, štirje kipi so bili v graščini kneza Windischgrätza (v dvorcu trebnik v Konjicah), 

cerkve sv. Petra in Pavla, Minoritski samostan na Ptuju 1239–1989 (ur. jože Mlinarič, Marjan vogrin), Ptuj-celje 
1989, str. 298; prim. Marjeta ciGLeneČKi, samostanska oprema v preteklosti, Minoritski samostan 1989 (op. 
15), str. 329; vriŠer 1992 (op. 2), str. 227. 

16 steGenŠeK 1909 (op. 11), str. 200.
17 steGenŠeK 1909 (op. 11), str. 201.
18 steGenŠeK 1909 (op. 11), str. 200–201. Kipi so bili poškodovani že sredi 19. stoletja, ko je carl Groder zapisal, 

da stojijo pred portalom Žičke kartuzije številne izmaličene in preperele kamnite skulpture svetnikov, gl. carl 
GroDer, Die Klosterruine »sajc«, Der Aufmerksame. Ein vaterländisches Volksblatt, 56, 6. 10. 1855, str. 222. 

2. Žička kartuzija, rondel, 
glavni vhod s kipi in stolp nad 
vodo, po Mayrjevem pretisku 
izvirnika iz leta 1802 
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domnevna sv. Magdalena je bila v vinogradu Mihaela Zidanška v Škednju, drugi pa so veljali za izgu-
bljene.19 stegenšek o kipih pravi, da so /…/ z zasukanimi telesi, živahnimi kretnjami in fino nagubano 
obleko /…/ izvrstno delo za ono dobo /…/.20 Kasneje je stegenšek Francu Krištofu reissu pripisal še kip 
Marije z Detetom na stebru pred ptujsko minoritsko cerkvijo.21 v prispevku o mariborskih baročnih 
kiparjih sergej vrišer navaja štiri skulpture iz Žič v mariborskem muzeju: sv. bruna in tri ženske figu-
re (iz dvorca trebnik).22 v nasprotju s stegenškom je bil prepričan, da ženskih figur ni izklesal Franc 
Krištof reiss, kar je utemeljil z njihovo draperijo, ki se oprijema telesa in ne kaže izrazitega baročnega 
vihranja, s poudarjeno konturo teles, zlasti spodnjih delov, anatomskimi napakami v obratih teles in 
kratkimi, širokimi in sumarično obdelanimi glavami z značilno udrto zgornjo ustnico ter obrazi, ki naj 
bi bili v očitnem nasprotju z močnejšo psihično noto brunovega asketskega lica.23 vrišer pa je navedel 
tudi velike razlike med skulpturo sv. bruna in angeloma na ptujskogorskem oltarju, ki jih je utemeljil z 
različnostjo motiva in materiala.24 angelski figuri in njuna obraza naj bi učinkovali mehko, v anatomiji 
naj bi mojster nekoliko popustil, dokaj bogato pa naj bi bilo življenje gub, ki valovijo okrog angelskih 
teles v širokih zavojih.25 v nadaljnjih študijah je vrišer od reissovih skulptur iz Žič omenjal le še sv. 
bruna,26 reissov opus pa je rekonstruiral na podlagi skulptur ptujskogorskega oltarja. s komparacijami 
in slogovno analizo je vrišer reissu postopoma pripisal obsežen opus lesenih skulptur, ki v drugem 
pregledu štajerskega baročnega kiparstva poleg dokumentiranih del vključuje veliki oltar v podružnični 
cerkvi Marijinega rojstva na svetih gorah nad bistrico ob sotli (1693), veliki oltar v frančiškanski cerkvi 
v varaždinu (1698–1702), veliki oltar v župnijski cerkvi v Limbušu (1708), veliki in dva stranska oltarja v 
podružnični cerkvi sv. ane v cirkulanah, oltar sv. ane v cerkvi sv. areha na Pohorju, oltar sv. Florijana 
v mariborski stolnici, kip sv. joahima iz Puščave, kipa svetih škofov, angelsko glavico in akantov okvir 
atike iz mariborske stolnice in kipa na konzolah v prezbiteriju na Ptujski Gori. 27 reissov opus lesenih 
skulptur je bil kasneje dopolnjen še s kipi iz grajske kapele na borlu, ki so sedaj v Pokrajinskem muzeju 

19 steGenŠeK 1909 (op. 11), str. 201.
20 steGenŠeK 1909 (op. 11), str. 201.
21 avguštin steGenŠeK, naši Marijini stebri, Voditelj v bogoslovnih vedah, 14, 1911, str. 331. sergej vrišer je at-

ribuciji nasprotoval (gl. npr.: vriŠer 1992 (op. 2), str. 228), s čimer se je mogoče strinjati tudi zaradi napisov, 
s katerimi je brezmadežna datirana v leto 1714. na napisu na sprednjem delu podstavka stebra se pod navedbo 
Franca antona grofa sauerja kot donatorja v kronogramih kar trikrat pojavi letnica 1714: gLorIa patrIs faMILIæ 
sVæ DeCVVs // IMperII / SoLIo seDente CaroLo / seXto // MVnIfICo benefaCtorI DeVotæ gratIæ. 

22 vriŠer 1957 (op. 2), str. 78.
23 vriŠer 1957 (op. 2), str. 78.
24 vriŠer 1957 (op. 2), str. 80.
25 vriŠer 1957 (op. 2), str. 80.
26 vriŠer 1963 (op. 2), str. 163–164; sergej vriŠer, Baročno kiparstvo, Ljubljana 1967 (ars sloveniae), str. Xiii, 

20–21; sergej vriŠer, Doneski k baročnemu kiparstvu v Mariboru in njegovi okolici, Časopis za zgodovino in 
narodopisje, n. v. 13, 1977, str. 143–150; vriŠer 1992 (op. 2), str. 31–38, 227–228. v drugem pregledu štajerskega 
baročnega kiparstva, ki je izšlo leta 1992, vrišer v opombi 13 navaja še, da je kip sv. janeza Krstnika ohranjen v 
niši graščine v oplotnici, kip Marije pa v mariborskem muzeju. Marija se po velikosti ujema z drugima kipoma, 
vendar je močno poškodovana. iz kratke omembe ni jasno, katero od Marijinih skulptur je imel vrišer v mislih; 
po pregledu muzejske fototeke se zdi, da fragmentarno ohranjeno skulpturo z inventarno številko n 1570, ki pa ni 
identična s skulpturo žičkega portala. Za vpogled v fototeko se iskreno zahvaljujem kustodinji dr. valentini bevc 
varl. Za opombo 13 gl. vriŠer 1992 (op. 2), str. 250.

27 vriŠer 1992 (op. 2), str. 31–38, 227–228.
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Ptuj,28  s kipi v podružnični cerkvi Žalostne Matere božje v slovenski bistrici29 in s kipom sv. Lovrenca 
v cerkvi sv. areha na Pohorju,30 spoznanja o reissovem kiparstvu v lesu pa so bila dopolnjena tudi v 
prispevkih o posameznih oltarjih.31 

v številnih študijah o baročnem kiparstvu je sergej vrišel navajal izjemnost sv. bruna v reiss-
ovem opusu. v zgodnjem prispevku o mariborskih baročnih kiparjih je navedel le psihično noto 
svetnikovega asketskega obraza in težave v primerjavi s ptujskogorskimi skulpturami,32 že v prvem 
pregledu baročnega kiparstva na slovenskem Štajerskem pa ga je opisal z občudovanjem in poudaril, 
da je bil reiss z individualno noto tega kipa daleč pred vrstniki domačega kroga in da je kip mejnik 
v podajanju izraznosti.33 sorodnosti s sv. brunom, predvsem v čustveni komponenti, je prepozna-
val v kiparstvu reissovega pastorka janeza jakoba schoya.34 v naslednji študiji je navedel prežetost 
svetnikovega obraza z askezo in versko gorečnostjo ter razpoloženjsko usmerjenost navznoter, ki sta 
ji prilagojeni tudi zunanja oblika in fiziognomija lika.35 v drugem pregledu baročnega kiparstva na 
Štajerskem pa je vrišer pri sv. brunu ponovno poudaril individualnost, čustvenost in notranji zanos 
ter kakovost, ki je kipar ni nikoli več dosegel.36

reissov osebni slog v izdelavi lesenih skulptur je najnatančneje opredelila simona Kostanjšek 
brglez, ki je zapisala, da je kipar sledil baročnemu razvoju v smislu bogatenja figure, ki pridobiva 
na izraznosti in začenja preglašati oltarne nastavke.37 Gestikulacija in psihična izraznost figur sta 
še nekoliko zadržani, telesa so oblikovana anatomsko nekoliko togo, vendar zadovoljivo razgibano 
in sproščeno. Figure odlikujejo bogata in mehko nagubana draperija, ki se ponekod oddalji od 
telesa, košate pričeske z velikimi kodri in nežni mladostni obrazi z majhnimi podbradki, širokimi 
nosovi z ravnim korenom in polnimi ustnicami.38 ob primerjavi tako opisanih lesenih skulptur 
s kamnitimi skulpturami iz Žičke kartuzije v mariborskem muzeju in s sv. janezom Krstnikom v 
oplotnici je prišla do zaključka, da je reissovim lesenim skulpturam še najbližji sv. janez Krstnik, 
med ohranjenimi kipi iz Žič, to je sv. brunom, sv. janezom Krstnikom in domnevno Marijo (eno od 

28 Polona viDMar, slikarska in kiparska oprema cirkulanskih cerkva, Cirkulane. Svet Belanov (ur. Martin Prašnič-
ki), Maribor 2005, str. 272–273.

29 simona Kostanjšek brglez je v kiparjev opus vključila enajst oziroma dvanajst lesenih skulptur v podružnični 
cerkvi Žalostne Matere božje v slovenski bistrici, hkrati pa je podvomila o reissovem avtorstvu oltarja v borlski 
kapeli, velikih oltarjev v Limbušu in varaždinu ter stranskih pri sv. arehu in v Puščavi na Pohorju, predvsem pa 
kamnitih skulptur v Žičah, gl. simona KostanjŠeK brGLeZ, oprema cerkve Žalostne Matere božje v sloven-
ski bistrici in kipar Franc Krištof reiss, Umetnostna kronika, 31, 2011, str. 3–10; prim. simona KostanjŠeK, 
Topografski popis cerkva v župniji Slovenska Bistrica, Maribor 2010 (tipkopis diplomske naloge), str. 43–49. 

30 Polona viDMar, Das Grabmal des ersten Herzogs der Steiermark. Zu Ikonographie, architektonischem Kontext 
und Rezeption des Otakar-Grabmals aus der ehemaligen Kartause Seitz (Žiče), Graz 2014, str. 121.

31 Doris bariČeviĆ, Barokno kiparstvo sjeverne Hrvatske, Zagreb 2008, str. 93–95, je obravnavala veliki oltar v 
frančiškanski cerkvi v varaždinu, Matej KLeMenČiČ, cerkev in njena usoda v obdobju baroka, Marija Zavet-
nica na Ptujski Gori. Zgodovina in umetnostna zapuščina romarske cerkve (ur. janez höfler), Maribor 2011, str. 
190–192, pa oltar sv. Frančiška Ksaverja na Ptujski Gori. 

32 vriŠer 1957 (op. 2), str. 79–80. 
33 vriŠer 1963 (op. 2), str. 25.
34 vriŠer 1963 (op. 2), str. 25; prim. vriŠer 1992 (op. 2), str. 31.
35 vriŠer 1977 (op. 26), str. 148.
36 vriŠer 1992 (op. 2), str. 31.
37 KostanjŠeK brGLeZ 2011 (op. 29), str. 6.
38 KostanjŠeK brGLeZ 2011 (op. 29), str. 6.
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treh ženskih figur v mariborskem muzeju), pa ni nobenih prepričljivih podobnosti in vzporednic.39 
sv. bruno, sv. janez Krstnik in domnevna Marija naj bi bili delo treh različnih kiparjev, stegenšek 
pa naj bi ohranjene kipe verjetno napačno povezal s pisnim virom.40 

Pri ponovnem pregledu baročnih kamnitih skulptur iz kartuzije Žiče se je izkazalo, da lahko 
skulpturo Marije z Detetom s portala preučujemo le še na podlagi fotografije Franceta steleta, ko je 
kip stal v pokopališki kapeli Žičke kartuzije, in da je približno sočasno z omenjenimi štirimi skulp-
turami v mariborskem muzeju in sv. janezom Krstnikom v oplotnici nastala tudi nagrobna plošča 
mejnega grofa otokarja iii., ki je sedaj v cistercijanskem samostanu rein pri Gradcu (1696).41 Po 
slogovnih značilnostih lahko ohranjene skulpture razvrstimo v dve skupini, vse pa so nastale po 
naročilu priorja johanna baptista schüllerja (1684–1698).42 ohranjene skulpture omogočajo z viri, 
ki doslej še niso bili upoštevani, in starejšimi upodobitvami portala natančnejši vpogled v delova-
nje Franca Krištofa reissa na področju klesanja v kamnu. 

39 KostanjŠeK brGLeZ 2011 (op. 29), str. 9.
40 KostanjŠeK brGLeZ 2011 (op. 29), str. 10.
41 o pregledu gl. viDMar 2014 (op. 30), str. 89–105. steletovo fotografijo hrani inDoK center Ministrstva za 

kulturo republike slovenije (s08601p). 
42 o priorju johannu baptistu schüllerju gl. jakob Maximilian stePPischneGG, Das Karthäuser-Kloster Seiz, Marburg 

1884, str. 90–91; steGenŠeK 1909 (op. 11), str. 254; erwin MaYer, Die Geschichte der Kartause Seitz, salzburg 1983 
(analecta cartusiana, 104), str. 55–57; jože MLinariČ, Kartuziji Žiče in Jurklošter, Maribor 1991, str. 404.

3. Pogodba za izvedbo portalnih skulptur 
v Žičah, Štajerski deželni arhiv, Gradec
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Reissove skulpture za kartuzijo Žiče leta 1687

25. septembra 1687 sta žički prior johann baptist schüller43 in Franc Krištof reiss, kipar v Ma-
riboru, v kartuziji sklenila pogodbo za izdelavo portalnih skulptur (sl. 3).44 reiss se je v pogodbi 
zavezal, da bo za novi portal kartuzije izklesal kamnite skulpture naše Ljube Gospe z Detetom, sv. 
janeza Krstnika in sv. bruna v dogovorjenih držah in velikostih ter štiri ščitke z nanje pritrjenimi 
insignijami. nadalje se je zavezal, da bo kamen na svoje stroške pridobil v aflenškem kamnolomu, 
od koder ga bodo kot obvezno tlako pripeljali samostanski podložniki. nato bo skulpture brez od-
lašanja lastnoročno izdelal v Žičah in jih postavil na njihovo mesto. Za delo in material bo prejel 50 
tolarjev, to je 75 goldinarjev gotovine, in 1 dukat za likof, med delom pa bo na samostanske stroške 
bival v Žičah. Pogodba je bila sklenjena pred reissovo poroko z vdovo janeza schoya, ko kipar do-
mnevno še ni posedoval kiparske delavnice v Mariboru.45

43 Čeprav priorjev priimek v pogodbi ni naveden, ni dvoma, da gre za johanna baptista schüllerja, ki je priorsko 
službo opravljal med letoma 1684 in 1698 in se v virih pojavlja tudi kot schilles ali schiller.  

44 stLa, a. seitz, Kartause, K. 19, h. 124.
45 janez schoy je umrl 9. marca 1687. reiss je bil verjetno že pred poroko s schoyevo vdovo (2. junija 1688) predvi-

den za njegovega naslednika. 

4. Franc Krištof Reiss: 
Sv. Janez Krstnik, 1687–1688, 
nekdanji Žički dvorec v Oplotnici 

5. Franc Krištof Reiss: 
Sv. Bruno, 1687–1688, 
Pokrajinski muzej Maribor
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na ohranjenem samostanskem izvodu 
pogodbe je samo kiparjev podpis. Pod njim so 
pripisi, da je kipar dobil dvakrat po pet goldi-
narjev predujma, dokončno plačilo pa 1. ok-
tobra 1688. nobenega dvoma ni, da je kipar 
spoštoval določila pogodbe in vsa dela izvršil 
pravočasno in lastnoročno. iz dikcije pogodbe 
je razvidno, da je imel naročnik johann bap-
tist schüller jasno začrtano podobo o videzu 
skulptur. Kiparju je predpisal držo in velikost 
figur, z njegovim ustvarjanjem v samostanu pa 
si je zagotovil nadzor nad kiparjenjem; s tem 
je tudi preprečil, da bi se kamna dotaknilo še 
kakšno pomočniško dleto. 

schüller si je sv. janeza Krstnika in sv. 
bruna zamislil v kontrastno zasnovanih dr-
žah, kipar pa je zmogel njegove zahteve odlič-
no prenesti v kamen (sl. 4 in 5). Medtem ko na 
pol razgaljeno, spiralno uvito in v izrazitem 
kontrapostu prikazano telo sv. janeza Krstnika 
prepričljivo stremi navzgor, čemur sledi tudi 
ekstatičen pogled njegovih široko odprtih oči, 
je figura sv. bruna v kartuzijanskem habitu si-
cer prav tako spiralno uvita in v kontrapostu, 
vendar umirjena, ponižno sklonjena in s pogle-
dom usmerjena navzdol. Z držo nog se janez 
oddaljuje, bruno pa s plemenitim korakom stopa v vernikov prostor. janezov čustveno vzburjen 
obraz se zanosno zazira v nebo, obrvi nad globoko vsajenimi očmi so trpeče stisnjene, usta so rahlo 
odprta, pogled je zamaknjen. asketski obraz redovnega ustanovitelja pa je povsem miren, ponotra-
njen in s priprtim pogledom popolnoma posvečen Križanemu, ki ga drži v naročju. shemi kontra-
stov sledijo valoviti kodri ene in obrita glava druge figure. Geste obeh izražajo globoko vero, janez 
si je na srce pridrževal sedaj odlomljeno levico, bruno pa desnico. Prsti, kolikor je ohranjenih, so 
lepo oblikovani in elegantni, vendar v želji po večji izraznosti krčevito upognjeni. vlogo izrazne-
ga sredstva prevzema tudi draperija. Medtem ko je janezov težak, s kameljo kožo podložen plašč 
razgibano naguban, s poudarjenimi diagonalami in od vetra razvihranim zavihkom med nogami, 
pada brunov habit v umirjenih, vendar ostrih vertikalnih gubah, ki se šele pri tleh mehko zalomijo. 

Med svetniškima figurama je nekdaj stala Marija z Detetom (sl. 6). njena glava je bila močno 
obrnjena proti levi, v smeri sv. bruna in prihajajočih samostanskih gostov. telo je bilo izklesano 
v obratnem kontrapostu, nad stojno nogo je Marija držala Dete, ki je nožice opiralo na mehko 
nagubano gmoto oblačila pod njenim pasom. spodnji robovi vrhnje obleke so bili v vetru mehko 
usločeni navzgor, nad prsmi prevezan plašč ji je pokrival le ramena in hrbet. okronana Marija je 
z levo nogo stala na navzgor usločenem luninem krajcu, Dete je v naročju držalo zemeljsko oblo. 
Morda je fotografija varljiva, vendar prevlada vtis, da je kiparju Marijina figura manj uspela kakor 
oba svetniška lika. v iskanju umerjene sredine med kontrastnima svetniškima figurama je ustvaril 
Marijo z bolj čokatim telesom in labilnejšo držo, bolj razdrobljeno draperijo, predvsem pa manj 
čustveno izrazno od sv. janeza in sv. bruna. Kljub tem pomanjkljivostim je bila kiparska trojica 

6. Franc Krištof Reiss: Marija z Detetom, 
1687–1688, nedatirana fotografija Franceta Steleta
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vsebinsko izpovedna in v formalnem pogledu prepričljiva, dinamična in monumentalna. Marija z 
učlovečenim bogom v naročju je pritegnila pozornost v kartuzijo prihajajočega vernika, sv. bruno 
z žrtvovanim bogom v levici ga je usmeril k poglobljeni kontemplaciji in sledenju jezusu, sv. janez 
Krstnik z jagnjetom božjim pa k strastnemu stremljenju k zveličanju. 

Pod strogim očesom žičkega priorja se je Franc Krištof reiss izjemno izkazal. Čeprav je sergej 
vrišer le za sv. bruna zapisal, da je reiss z njim ustvaril kiparsko delo, ki občutno presega kakovost 
tedanje spodnještajerske produkcije,46 smemo kot enako inovativnega v upodabljanju čustvenega 
izraza opredeliti tudi sv. janeza Krstnika. Kakovost in inovativnost obeh kipov v okviru sočasnega 
štajerskega kiparstva je najbrž posledica posrečenega sodelovanja med razgledanim naročnikom 
johannom baptistom schüllerjem in ambicioznim mladim kiparjem, željnim uveljavitve, ki si je 
od zadovoljnega priorja verjetno obetal, da ga bo priporočil drugim potencialnim naročnikom. 

s poglobljeno teološko vsebino upodobljene in s čustveno izraznostjo na gledalca učinkujoče 
skulpture so bile del vsebinsko bogatega ikonografskega programa, ki ga je prior zasnoval za portal 
novega samostanskega poslopja ob potoku (sl. 7).47 rusticiran rob ob odprtini vrat in široka preklada 

46 vriŠer 1992 (op. 2), str. 31: Po individualnih črtah tega lika stoji Reiss daleč pred vrstniki v domačem krogu. Mogli 
bi reči, da je kip nekak mejnik v podajanju izraznosti: pred njim dolga vrsta del s ponavljajočimi se, le zunanje učin-
kovitimi, a praznimi gibi, za njim nastopajoče obdobje privzdignjenega in notranje podčrtanega zanosa. 

47 o gradnji samostanskega poslopja ob potoku, za katerega je schüller 20. aprila 1687 sklenil pogodbo s celjskim 
gradbenim mojstrom jurijem Šipcem, gl. MLinariČ 1991 (op. 47), str. 400–402; prim. steGenŠeK 1909 (op. 
11), str. 200.

7. Žička kartuzija, samostansko poslopje ob potoku, ok. 1900
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sta tvorila obliko kvadrata (sl. 8). Pred premišlje-
no geometrijsko zasnovano formo sta na nizkih 
bazah stala marmorna stebra s kompozitnima 
kapiteloma, ki sta bila nad preklado pokrita z 
volutnima strešicama. trikotni polji ob lokih sta 
bili zapolnjeni z bujnim ornamentom iz akanto-
vega listja in cveta. avguštin stegenšek je kipar-
ska dela in napise na portalu takole interpretiral: 
Sv. Bruno je leta 1084 kartuzijanski red ustano-
vil, sv. Janez Krstnik je leta 1165 Otokarju kraj 
za Žičko kartuzijo pokazal, celjski grof Friderik II 
pa jo je pomnožil, ker je z veliko ustanovo iz leta 
1444 omogočil njeno povečanje, cesar Leopold jo 
je obnovil, ker se je v njegovi dobi za omenjenega 
prelata Schillesa prezidala, Marija pa jo je ves čas 
ohranjevala in ščitila.48 

Portal z vsebinsko in formalno bogatim 
kiparskim programom je v času nastanka pre-
segal portale spodnještajerskih samostanov, 
tudi tistih redov, ki so manj poudarjali skro-
mnost kakor kartuzijani. vendar schüller te 
kreposti ni cenil, po naravi je bil zgovoren in 
prijeten, vendar preveč razsipen,49 navsezadnje 
pa je moral tudi priorsko mesto in kartuzijo 
Žiče zapustiti zaradi dolgov, ki jih je ustvaril.50 schüllerjevo pojmovanje kiparstva, ki je temeljilo 
na dobrem poznavanju vpliva kiparstva na čustva vernikov ter njegove narativne in propagandne 
vrednosti, je bilo najbrž posledica njegovih popotovanj, saj je na Štajersko prišel iz Šlezije. Pred 
vstopom v kartuzijanski red je bil jezuit in v vmesnem obdobju še regularni kanonik.51 

48 steGenŠeK 1909 (op. 11), str. 200. Poleg stegenška je portal kratko opisal tudi josef andreas janisch, Topog-
raphisch-statistisches Lexikon der Steiermark, 3, Graz 1885, str. 895: Die Statuen vor dem Hauptfronte des Gebäu-
des: Maria, Bruno und Johann der Täufer, bieten nichts Merkwürdiges. Sechs Säulen schmücken das Portal, an 
welchem man die Jahreszahlen 1084, 1165 und 1444 findet. Der Eingangsflügel ist mit den Wappen und Emblemen 
der Stifter und Gutthäter des Klosters über dem Portale geschmückt, durch Thürme mit größeren und kleineren 
Schießscharten flankiert, hat 14 Fenster in der Fronte, der daran stoßende Hinterflügel aber zählt 9 Fenster im ersten 
Geschoß. 

49 Appendix ad Tom. III Propaginis S. O. Cartusiensis. British Library London Add. Ms. 17090. Dom Georgius Schwen-
gel, 1, salzburg 1983 (analecta cartusiana, 90/7), str. 95.

50 Appendix (op. 48), str. 95; prim. stePPischneGG 1884 (op. 42), str. 90–91; steGenŠeK 1909 (op. 11), str. 254; 
MLinariČ 1991 (op. 47), str. 399.

51 Appendix (op. 48), str. 95. Žal ne vemo, v katerih samostanih je schüller deloval pred prihodom v Žiče.

8. Žička kartuzija, portal kartuzije, 
nedatirana fotografija Franceta Steleta
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Reissove skulpture za kartuzijo Žiče leta 
1696

v naslednjem desetletju je dal schüller izdela-
ti novo tumbo za samostanskega ustanovitelja 
otokarja iii., ki je s kronogramom datirana v 
leto 1696 (slika 9).52 tumbo so iz zakristije v 
Žičah leta 1827 prepeljali v cistercijanski sa-
mostan rein pri Gradcu.53 schüller, nekdanji 
žički zakristan,54 je z novo tumbo nadomestil 
oblikovno in vsebinsko zastarel poznoroman-
ski nagrobnik s podobo ustanoviteljevega sina 
otokarja i. na pokrovu, ki prav tako ni ohra-
njen v Žičah, pač pa v cerkvi sv. areha na Po-
horju.55 namesto monumentalne, vendar brez-
osebne vladarske upodobitve je schüller naročil 
sodoben, individualiziran in pripoveden relief 
s spečim otokarjem iii., ki v gozdu za Konjiško 
goro doživi vizijo sv. janeza Krstnika, potem pa 
se mu v naročje zateče še zajec, po katerem naj 
bi kartuzija dobila svoje nemško ime saiz/sai-
tz.56 vogale tumbe so podpirali levi, na stranice 
pa so bili pritrjeni reliefi z upodobitvijo oto-
karja iii. na lovu ter štajerskim in avstrijskim 
grbom.57 arhaični tip tumbe z upodobitvijo 
pokojnika na pokrovu je ob koncu 17. stoletja 

52 Letnico 1696 dobimo, če črko Y v besedi styriae v kronogramu interpretiramo kot rimsko številko 1 (HIC IaCet / 
OttoChar MarChIo StYrIae, / Ioanna KVnIgVnth ConIVnX, et / OttoChar pIVs fILIVs). tako so letnico brali npr.: 
MaYer 1983 (op. 42), str. 4–5; Mirko ŠoŠtariČ, tri cerkve - areh - bolfenk na Pohorju, Časopis za zgodovino 
in narodopisje, n. v. 66, 1995, str. 180; Peter WiesFLecKer, stift rein und die Landesfürsten, Erlesenes und 
Erbauliches. Kulturschaffen der Reiner Mönche (ur. norbert  Müller), rein 2003, str. 170; norbert MÜLLer, Stift 
Rein, salzburg 2005, str. 23. Možna pa je tudi interpretacija, po kateri dobimo letnico 1697. Kot število 2 so Y in-
terpretirali: steGenŠeK 1909 (op. 11), str. 201; MLinariČ 1991 (op. 47), str. 30; jožef sMej, Kronogrami skozi 
čas. Izbor, Maribor 2009, str. 316. o tumbi iz žičke zakristije gl. tudi viDMar 2014 (op. 30), str. 100–105.

53 o prenosu tumbe v rein najpodrobneje: Fritz Posch, balduin saria, Das herzogsgrab zu st. heinrich am 
bachern, Zeitschrift des historischen Vereins für Steiermark, 60, 1969, str. 127–144; prim. viDMar 2014 (op. 30), 
str. 87.

54 Za navedbo, da je bil schüller pred nastopom priorske službe zakristan, gl. MLinariČ 1991 (op. 47), str. 397.
55 o pokrovu srednjeveškega nagrobnika z upodobitvijo vojvode otokarja i. gl. viDMar 2014 (op. 30), str. 57–85 

(s starejšo literaturo). 
56 Za hipotezo, da je legenda o ustanovitvi samostana Žiče nastala na podlagi prostorskega odnosa med nagrobni-

kom z domnevno upodobitvijo ustanovitelja otokarja iii. in sklepnikom s podobo sv. janeza Krstnika, gl. viD-
Mar 2014 (op. 30), str. 35–36 (s starejšo literaturo o legendi).

57 steGenŠeK 1909 (op. 11), str. 194.

9. Franc Krištof Reiss (pripisano): nagrobnik mejnega 
grofa Otokarja III., 1696, cistercijanski samostan Rein
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na Štajerskem nenavaden. schüller je s tumbo najbrž želel poudariti starost pokopa ustanovitelja 
v kartuziji in ohraniti prostorski odnos med nagrobnikom ustanovitelja in oltarjem v zakristiji.58

neuravnotežena kompozicija reliefa na pokrovu tumbe, čokata postava spečega otokarja iii. 
in njegova anatomsko in prostorsko neprepričljiva drža kažejo, da kipar ni imel izkušenj z reliefi 
velikega formata. občuteno in mehko modelirane poteze otokarjevega okroglega, mesnatega in 
ploskovitega obraza, njegova labilna drža in čokato telo pa spominjajo na tri ženske figure, ki so 
ohranjene v Pokrajinskem muzeju Maribor in so po stegenškovih navedbah stale na obeh straneh 
mostu pred portalom Žičke kartuzije.59 Zaradi sorodnosti z upodobitvijo otokarja domnevamo, 
da je schüller tudi skupino ženskih figur naročil leta 1696 in da je z njimi želel vsebinsko obogatiti 
portal poslopja ob potoku.60 skupino v mariborskem muzeju61 je dopolnjevala četrta figura, ki je 
bila leta 1909 v vinogradu Mihaela Zidanška v Škednju,62 njeno sedanje nahajališče pa ni znano.63 

ikonografska identifikacija skulptur, ki so nekdaj stale ob mostu, je že stegenšku povzročala 
težave, saj je tako v tisti, ki jo je v svoji monografiji reproduciral,64 kakor tudi v figuri v Škednju  
prepoznal sv. Magdaleno.65 v muzejski postavitvi so bile le splošno opredeljene kot ženske figure iz 
Žičke kartuzije. Figure so brez atributov. njihova sporočilnost je morala biti gledalcu razumljiva le 
s pomočjo prepoznavanja njihove mimike, gest, drž in oblačil. Morda so bili na podstavkih napisi, 
ki so sedaj izgubljeni. s preprostostmi, do meč segajočimi, delno raztrganimi in z vrvmi prepa-
sanimi oblačili so upodobljene kot spokornice. Prior schüler bi lahko pred vhod svoje kartuzije 
postavil kipe svetnic spokornic oziroma puščavnic; ker pa so figure brez prepoznavnih svetniških 
atributov, je verjetneje, da je izobraženi prior zasnoval ikonografski program, ki se je navezoval na 
redovnega ustanovitelja sv. bruna eremita,66 in dal pred vhod postaviti personifikacije Pokore in 
njenih treh stopenj, Kesanja, spovedi in Zadoščevanja, kakor jih je opredelil tudi cesare ripa: Hà 
la Penitenza tre parti principali, che sono Contritione, Confessione, & Sodisfattione.67 Kiparju je z 
mimiko in retoričnimi gestami uspelo upodobiti čustvena stanja, ki naj bi jih vernik doživljal pri 
zakramentu pokore. Prva personifikacija, ki si z desnico otira solze, obupano zre navzgor in krče-
vito stiska levico, izraža žalost in globoko obžalovanje, ki ga vernik doživlja ob pokori in predvsem 
ob kesanju (sl. 10). Zaradi izgubljene četrte personifikacije ni več mogoče ugotoviti, ali je kipar s to 

58 viDMar 2014 (op. 30), str. 100–105.
59 steGenŠeK 1909 (op. 11), str. 200.
60 skulpture so upodobljene tudi na skici carla haasa, ki jo hrani Štajerski deželni arhiv: stLa, a. carl haas, 

nachlaß, K. 4, h. 819. Za reprodukcijo gl. viDMar 2014 (op. 30), str. 94.
61 skulptura z inv. št. n. 1645 meri po podatkih v muzejski dokumentaciji 175 cm, tista z inv. št. n. 1646 180 cm, 

skulptura brez številke pa 175 cm. Za vse je kot material naveden peščenjak. Za vpogled v dokumentacijo in za 
posredovanje fotografij se zahvaljujem dr. valentini bevc varl.

62 steGenŠeK 1909 (op. 11), str. 201.
63 Po ustnem sporočilu sedanjega lastnika vinograda so kip sv. Magdalene, potem ko ga je okrog leta 1950 poškodo-

vala strela, odpeljali v neki muzej v Ljubljano ali Maribor.
64 steGenŠeK 1909 (op. 11), tabla 12.
65 steGenŠeK 1909 (op. 11), str. 201.
66 sv. bruna so v 17. stoletju upodabljali v serijah eremitov oziroma spokornikov in spokornic, kakršna je bila na 

primer sylva anachoretica leta 1619 z bakrorezi boetiusa adama bolswerta po risbah abrahama bloemaerta. o 
seriji gl. jaap boLten, Abraham Bloemaert c. 1565–1651, Leiden 2007, str. 133–169.

67 citirano po neilustrirani milanski izdaji iz leta 1602: cesare riPa, Iconologia overo descrittione delle imagini 
vniuersali, cauate dalle statue, & medaglie antiche, & da buonissimi auttori Greci, & Latini, Milano 1602, str. 199. 
atributi Pokore so bili lahko raženj, sveženj trnja, riba, bič in križ (str. 199–201), atribut Kesanja je bila maska pod 
nogami (str. 49–50), za spoved in Zadoščevanje ripa atributov ne omenja.
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personifikacijo upodobil Pokoro ali  Kesanje (contritio cordis). Pri identifikaciji nam ne koristi niti 
stegenškov opis, da je bila četrta figura bolj gola in slabše izvršena.68 v nebo usmerjen pogled, sol-
zne oči, stisnjena pest, s katero se (ali se lahko) figura tolče po (golih) prsih, pa tudi razpuščeni lasje 
in raztrgana oblačila so po ripi značilnosti Kesanja,69 izgubljena figura je torej verjetno poosebljala  
Pokoro. spoved (confessio oris) si polaga desnico na srce v znak popolne iskrenosti, medtem ko ima 
levico sproščeno položeno ob bok (sl. 11). njen pogled se odvrača od gledalca, saj se sramuje grehov 
pa tudi ker je v stiku s svojim notranjim obžalovanjem. Zadoščevanje (satisfactio operum) s svojo 
mimiko in gestami izraža notranjo radost, mir, olajšanje, popolno zadovoljstvo, celo blaženost (sl. 
12). Da bi bile personifikacije vizualno še učinkovitejše, je naročnik v pripoved vključil most, tisto 
človeško stvaritev, ki poleg portala najotipljiveje izraža prehod iz enega področja v drugo,70 v žič-
kem primeru iz posvetnega v sveti prostor. Pokora in Kesanje sta zagotovo stala na »posvetnem« 
bregu potoka, spoved in Zadoščevanje pa na njegovi samostanski strani.71 

68 steGenŠeK 1909 (op. 11), str. 201.
69 v tej kombinaciji ripa navaja le značilnosti Kesanja, ne pa tudi Pokore, gl. riPa 1602 (op. 67), str. 49. 
70 o simboliki prehoda gl. npr. Peter DinZeLbacher, Monster und Masken am tor. Zur mittelalterlichen symbo-

lik des Übergangs vom profanen in den heiligen raum, Symbolon, n. v. 18, 2012, str. 95–120 (s starejšo literaturo).
71 vsebinsko bogat kiparski program, ki je vključeval redovnega ustanovitelja, patrona samostanske cerkve, ustano-

vitelja in dobrotnike samostana, aktualnega cesarja in personifikacije Pokore, je prior dopolnil še z veliko stensko 
sliko na južnem pročelju bližnjega stolpa, na kateri je bila upodobljena legenda o ustanovitvi Žičke kartuzije. na 
neohranjeni sliki je bila upodobljena vizija sv. janeza Krstnika v kartuzijanskem habitu, ki jo je mejni grof otokar 
iii. doživel na lovu za Konjiško goro. shematično prikazana junaka legende, mejnega grofa v polležečem položaju 
na levi in svetnika, ki se mu s križem v roki približuje z desne, lahko vidimo na akvarelu, ki je bil priložen rokopisu 

10. Franc Krištof Reiss 
(pripisano): Pokora ali Kesanje, 
1696, Pokrajinski muzej 
Maribor

11. Franc Krištof Reiss 
(pripisano): Spoved, 
1696, Pokrajinski muzej 
Maribor

12. Franc Krištof Reiss 
(pripisano): Zadoščevanje, 
1696, Pokrajinski muzej 
Maribor
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Pisni viri o naročilu tumbe in personifikacij niso ohranjeni. Primerjava njihovih slogovnih 
značilnosti s kipi Marije z Detetom, sv. janeza Krstnika in sv. bruna pokaže dovolj razlik, da bi lah-
ko z gotovostjo trdili, da je prior schüller tudi leta 1696 v samostan poklical Franca Krištofa reissa. 
obrazi ustanovitelja otokarja in personifikacij so bolj okrogli, ploskoviti in mesnati, njihova telesa 
so masivnejša. Po drugi strani pa so spiralno uvita telesa v kontrapostu, drža robustnih nog in 
draperije personifikacij vendarle dovolj sorodne reissovim skulpturam, da lahko predpostavimo, 
da je prior schüller personifikacije naročil pri istem kiparju kot portalne skulpture. razlike je mo-
goče utemeljiti s časovno distanco v nastanku in z manjšim trudom kiparja, ki je v času nastanka 
personifikacij imel očitno dovolj drugih naročil. s ploskovitimi okroglimi obrazi personifikacij, ki 
imajo majhna usta in poudarjene podbradke, je kipar nadaljeval v smeri, ki jo je začrtal s skulpturo 
Marije z Detetom. schüller je leta 1696 naročilo za izvedbo personifikacij in tumbe verjetno predal 
istemu mariborskemu kiparju kakor portalne skulpture leta 1687, saj si je lahko obetal, da bo reiss 
zaželene emocije prikazal prepoznavno in prepričljivo, kar mu je tudi uspelo.

Personifikacije in tumba so bile eno od zadnjih umetnostnih naročil priorja schüllerja, preden 
je moral leta 1698 zaradi nepremišljenega zadolževanja odstopiti s priorskega položaja.72 ukinitev 
kartuzije ob koncu naslednjega stoletja in posledičen propad njenih poslopij, uničevanje in razna-
šanje njene kiparske in slikarske opreme so zabrisali sledi za velikopoteznimi schüllerjevimi na-
ročili kiparskih del pri Francu Krištofu reissu. Fragmenti za štajerske razmere poznega 17. stoletja 
izjemnega ikonografskega programa, ki ga je prior zasnoval za samostanski portal, so ohranjeni na 
različnih mestih in poškodovani, nekateri deli so tudi izgubljeni. Kljub temu pa ohranjeni kipi še 
vedno pričajo o plodnem sodelovanju med razgledanim naročnikom in ambicioznim kiparjem, ki 
je zmogel kompleksen program izvršiti s patetično pripovednostjo in ponotranjeno čustvenostjo.

Reissove skulpture za vrt marenberškega samostana

Za druga reissova dela v kamnu viri niso ohranjeni in mu jih lahko pripišemo le s pomočjo slogov-
ne analize. Formalne značilnosti žičkega sv. janeza Krstnika vodijo do primerjave s kiparskimi deli 
v vrtu nekdanjega samostana dominikank v Marenberku/radljah ob Dravi. skulpture marenberške 
kalvarije so ohranjene in situ na skalnatem območju južno od samostanskih stavb. na treh vzpeti-
nah so upodobljeni jezusova molitev na oljski gori, bičani in Kronani, na četrti vzpetini sta Kristus 
nosi križ in na njenem najvišjem delu Križani z žalujočo Marijo in sv. janezom evangelistom.

najožje sorodnosti razberemo z anatomije žičkega sv. janeza Krstnika in marenberškega biča-
nega (sl. 13). v obeh primerih je izklesano vitko, vendar mišičasto telo z nekoliko nabuhlim prsnim 
košem, na katerem se odslikava struktura reber, in zožitvijo v pasu. Čeprav se jezusov zgornji del 
telesa nagiba v drugo smer kot janezov in je tudi v osi zasukan v nasprotno smer, je drža njunih 
nog povsem enaka. jezusovi stopali na neravnem podstavku bi lahko označili kot citat starejšega 
kipa. Poleg jezusovega telesa in drže na janeza spominja tudi obravnava detajlov: široko odprte oči, 
ozek nos, navzdol ukrivljene čutne ustnice, kodri okroglo pristrižene brade in las, krčeviti prsti na 
rokah. jezus odvrača pogled od gledalca, kipar se je trudil prikazati njegovo trpljenje, celo obup. 
enako poudarjeno čustvovanje se zrcali v figurah jezusa, ki moli na oljski gori (sl. 14), in s trnjem 

Georgiusa schwengla o zgodovini Žičke kartuzije iz leta 1751. Portalni kipi na akvarelu niso upodobljeni, za repr. 
gl. Marijan ZaDniKar, Srednjeveška arhitektura kartuzijanov in slovenske kartuzije, Ljubljana 1972, str. 159, 161. 

72 MLinariČ 1991 (op. 47), str. 399–400.
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13. Franc Krištof Reiss (pripisano): Bičani, 
po 1696, Radlje ob Dravi

14. Franc Krištof Reiss (pripisano): Jezus moli na Oljski 
gori, po 1696, Radlje ob Dravi

15. Franc Krištof Reiss (pripisano): Kronani, 
po 1696, Radlje ob Dravi

16. Delavnica Janeza Jakoba Schoya (pripisano): 
Žalujoča Marija, 1724, Radlje ob Dravi
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kronanega jezusa (sl. 15). v prikaz Kronanega je kipar kot močno izrazno sredstvo vključil diago-
nale in sedečega jezusa prikazal s prekrižanimi nogami, ki jim sledi položaj rok in močan nagib 
glave z navzgor uprtim pogledom. samo namestitev figure med bičanjem in nošenjem križa govori 
o tem, da je upodobljen Kronani, sicer bi v njem prepoznali jezusa, ki počiva po trpljenju in čaka 
na križanje, tako imenovani Herrgottsruhbild. obrazi jezusa na oljski gori, bičanega in Kronane-
ga morda nekoliko posplošeno izražajo strastno verovanje in tesnobo pred bližnjo smrtjo, vendar 
jasno odsevajo težnjo kiparja po čustveni vključitvi gledalca in njegovem podoživljanju jezusovega 
trpljenja. v nasprotju z njimi je četrta figura, jezus nosi križ, čustveno nevtralnejša in toga v drži, 
tudi gube tunike se v preprostih vertikalah spuščajo k tlom in se le med nogami nenavadno nabi-
rajo. Kljub razlikam bi tudi to figuro lahko pripisali reissu, vendar z večjim pomočniškim deležem 
pri izvedbi. Zadnja postaja na najvišjem vrhu kalvarije pa zagotovo ni reissovo delo. Križani je ulit 
iz umetnega materiala in je verjetno nastal v 20. stoletju, Marija (sl. 16) in janez evangelist sta iz 18. 
stoletja, vendar sta nastala po reissovi smrti.  

v dosedanjih umetnostnozgodovinskih obravnavah marenberški kipi niso bili uvrščeni v rei-
ssov opus. v temeljnem prispevku o križevih potih na slovenskem Štajerskem je avguštin ste-
genšek marenberško kalvarijo opisal in datiral na podlagi napisov, ni pa se ukvarjal z avtorstvom 
kipov.73 na skulpturi kronanega jezusa je še videl napise 1.24, 1.84 in Kubowsky, Graz, pod Križanjem 
pa Renovatum opera M. Sattler, J. Wisiak 1859. Letnice je interpretiral kot čas nastanka (1724) in dveh  
obnov (1784 in 1859).74 stegenškova datacija v leto 1724 je v literaturi obveljala, z atribucijo kipov pa se 
je doslej ukvarjal le sergej vrišer, ki jih je pripisal graškemu kiparju janezu jakobu schoyu in njegovi 
delavnici.75 toda medtem ko je vrišer atribucijo vedno izražal previdno in ni nikoli pozabil omeniti 
deleža schoyeve delavnice, drugi avtorji skulpture nekritično omenjajo kot mojstrovo lastnoročno 
delo.76 vrišerjev pripis marenberških kipov reissovemu pastorku schoyu, ki naj bi like v Marenberku 
psihično ožaril,77 ne preseneča, saj je močno čustveno komponento razbiral šele v schoyevih delih, 
medtem ko naj bi se, kakor je bilo že večkrat omenjeno, pri reissovih kipih kazala le pri izjemnem sv. 
brunu.78 Da podobnost v upodabljanju čustvenosti ni naključna,79 ampak se je schoy z njo seznanil 
že med učnim obdobjem v očimovi delavnici,80 v lastnih delih pa jo je nadalje razvijal in poglabljal, 

73 avguštin steGenŠeK, Zgodovina pobožnosti sv. križevega pota, Maribor 1912 (ponatis iz voditelja), str. 18–19.
74 steGenŠeK 1912 (op. 73), str. 18.
75 vriŠer 1977 (op. 26), str. 153; sergej vriŠer, slikarstvo in kiparstvo v radljah in njihovem zaledju, Radlje skozi 

čas (ur. Marjan ternik), radlje ob Dravi 1984, str. 43; sergej vriŠer, Die Kalvarienberge in der slowenischen ste-
iermark, Zeitschrift des historischen Vereines für Steiermark, 82, 1991, str. 247; vriŠer 1992 (op. 2), str. 67–68, 233.

76 jože curK, radlje in njihova okolica. umetnostnozgodovinski oris, Radlje skozi čas (ur. Marjan ternik), radlje 
ob Dravi 1984, str. 46; breda bobovniK, Radeljski park z grajsko pristavo in samostanom, radlje ob Dravi 1993, 
str. 45; tilčka verDniK, 90 let turističnega društva Radlje (Marenberg) 1905–1995. Zgodovinski opis nastanka in 
delovanja društva, turističnih znamenitosti in razvoj trga v mestu Radlje, radlje bo Dravi 1996, str. 9; jože MLi-
nariČ, Marenberški dominikanski samostan 1251–1782, celje 1997, str. 176, 190; Mateja jevŠniK, Zgodovina 
župnije Radlje, radlje ob Dravi 2008, str. 38. 

77 vriŠer 1992 (op. 2), str. 67–68.
78 vriŠer 1992 (op. 2), str. 31.
79 vriŠer 1992 (op. 2), str. 31.
80 o problematiki izobraževanja sinov iz štajerskih kiparskih družin na prehodu iz 17. v 18. stoletju, ki so osnovno 

izobrazbo pridobili v očetovi delavnici, vendar naj se v njihovih delih ne bi kazali očetovi vplivi, temveč recepcija 
italijanskega baroka, na primeru johanna Georga stammla in josefa stammla gl. horst schWeiGert, Die Ba-
rockbildhauer Johannes Georg und Josef Stammel. Eine stilkritische und rezeptionsgeschichtliche Untersuchung, Graz 
2004 (beiträge zur Kunstgeschichte steiermarks, n. v. 2), str. 12–13.
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lahko razberemo na podlagi primerjave marenberških bičanega in kronanega jezusa s signiranima 
schoyevima deloma s podobno tematiko v Gradcu. bičanega Zveličarja je schoy izklesal leta 1722 za 
repliko svetih stopnic na graški kalvariji (sl. 17).81 v nasprotju z nekoliko starejšim reissovim je scho-
yev jezus anatomsko pravilneje modeliran in vitkejši, njegova drža je bolj suverena, predvsem pa je 
globlje občuteno njegovo trpljenje. namesto mišičastega telesa v pokončni drži, ki ga je reiss izklesal 
za Marenberk, je schoyev jezus v pol sedečem in pol klečečem položaju privezan k stebru, njegovo 
telo je zlomljeno, pogled je boleče usmerjen navzdol. na reissovi skulpturi s trnjem kronanega jezusa 
se trpljenje sicer veliko jasnejše odraža v močno kontrapostni drži in ekspresivno prekrižanih nogah, 
vendar je v primerjavi s schoyevim trpečim Kristusom v tipu Kristus počiva oziroma Herrgottsruh-
bild na pročelju graške hiše Franziskanerplatz 1182 očitno, da tudi marenberški s trnjem kronani jezus 
ne dosega schoyevih v trpljenju pretanjeno občutenih in mojstrsko izklesanih figur (sl. 18). 

81 skulptura je na podstavku signirana in datirana: IO: IAC: SCHOY 17 FECIT 22. o skulpturi in graških svetih stop-
nicah gl. horst schWeiGert, Graz. Dehio-Handbuch, Wien 1979 (Die Kunstdenkmäler Österreichs), str. 153; 
Walter brunner, Der Grazer Kalvarienberg, Graz 1987, str. 7; heimo KainDL, Kunsthistorische streifzüge 
über steirische Kalvarienberge, Zeitschrift des historischen Vereines für Steiermark, 82, 1991, str. 224; christine 
rabensteiner, Gottfried bieDerMann, Plastik und stuck der barockzeit in der steiermark, Lust und Leid. 
Barocke Kunst und barocker Alltag (ur. ileane schwarzkogler), Graz 1992, str. 140; Wiltraud resch, Kunsthis-
torische betrachtungen beim Gang über den Grazer Kalvarienberg, Der Grazer Kalvarienberg. Geschichte, Bede-
utung und Anspruch. Eine Dokumentation (ur. erich renhart), Graz 2003, str. 78–80.

82 skulptura je signirana z monogramom I. S. FE; prim. schWeiGert 1979 (op. 81), str. 68.

17. Janez Jakob Schoy: Bičani, 
1722, kalvarija, Gradec

18. Janez Jakob Schoy: Jezus počiva, 
ok. 1730, Franziskanerplatz, Gradec
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Z atribucijo reissu je potrebno tudi datacijo marenberških kipov premakniti pred leto njegove 
smrti, to je pred 1711. vse tri letnice, ki jih je navedel stegenšek, se verjetno nanašajo na dopolnitve 
in obnove. najstarejša je potekala leta 1724, druga 1859, leta 1866 rojeni graški kipar eduard Ku-
bowsky pa bi morda lahko sodeloval šele pri obnovi leta 1884 in ne 1784. Leta 1724 bi lahko nastala 
kipa sv. janeza evangelista in Marije ob Križanem, ki nista reissova; uvrstili bi ju lahko med dela 
schoyeve delavnice. Primerljiva sta z deli, ki so domnevno nastala v njegovi delavnici: s figurama 
Marije in janeza na graški kalvariji,83 z asistenčnima figurama Križanja, ki je nekdaj stalo na enem 
od graških mostov, sedaj pa je ob graški cerkvi sv. andreja,84 z asistenčnima figurama Križanja v 
rušah85 ter z Marijinima skulpturama na dvorišču cerkve sv. Krvi v Gradcu in na pokopališču v 
strassgangu.86 Precejšnje razlike v detajlih in tehnični izvedbi kažejo, da so vse omenjene skulptu-
re, če so res nastale v schoyevi delavnici, v veliki meri delo schoyevih pomočnikov.

Marenberški pot trpljenja od oljske gore do Kalvarije je nastal v dveh korakih in je bil zelo 
premišljeno postavljen v krajino. na vischerjevem bakrorezu samostana iz let okrog 1681 je na 
vzpetini južno od samostana upodobljena le skupina Križanja. obrnjena je proti jugu, tako da je 
bila dobro vidna popotnikom po Dravski dolini, s hrbtne strani pa tudi iz samostana. upodobitev 
na bakrorezu je shematična in v napačni perspektivi, vendar je razvidno, da so za Križanje izbrali 
najvišjo točko skalne vzpetine, ki ima sorodno obliko kot Kalvarija v sveti deželi.87 v jeruzalemu 
so se romarji lahko vzpeli po stopnicah na 10 x 12,5 m velik in 4,7 m visok plato v cerkvi božje-
ga groba. Čeprav je bil v veliki meri ustvarjen s kasnejšo podzidavo, so bili prepričani, da gre za 
naravno skalo, ki je istovetna s tisto v jezusovem času. to skalo v obliki lobanje so poskušali po-
ustvariti v srednjeevropskih kalvarijah. obzidana marenberška kalvarija, na katero se je mogoče 
povzpeti po dvoramnem stopnišču, tudi po velikosti približno ustreza originalu. na njeno zasnovo 
je morda vplivala nekoliko starejša kalvarija v Gradcu. njena podoba v drugi polovici 17. stoletja je 
ohranjena na bakrorezu v romarski knjižici iz leta 1673.88 

Časa nastanka neohranjene skupine Križanja, ki je upodobljena na vischerjevem bakrorezu, 
ni več mogoče določiti. Dopolnitev zasnove z drugimi postajami pota trpljenja in z reissovimi 
skulpturami pa lahko datiramo v obdobje priorice Katarine suzane baronice Grotta, ki je samo-
stan vodila med letoma 1689 in 1726.89 baronica Grotta je veliko pozornosti namenila popravljanju 
in prezidavanju cerkve in samostanskih stavb, kar je bilo pogojeno tudi s požari, poplavami, po-
tresom in podobnimi nesrečami, ki so prizadele samostan, poskrbela pa je tudi za novo cerkveno 
opremo.90 Potem ko je bilo cerkev po potresu leta 1695 nujno potrebno obnoviti, je po navedbah 
v samostanski kroniki Marenbergerischer Lüstgarthen gradbena dela vodil kapucin italijanskega 

83 schWeiGert 1979 (op. 81), str. 155.
84 schWeiGert 1979 (op. 81), str. 179.
85 vriŠer 1977 (op. 26), str. 150–153.
86 schWeiGert 1979 (op. 81), str. 46, 258.
87 o topografiji jeruzalemske Kalvarije in stavbah, ki so jih romarji obiskovali, gl. steGenŠeK 1912 (op. 73), str. 

2–8 (s starejšo literaturo); erich renhart, von jerusalem zum Kalvarienberg, Der Grazer Kalvarienberg. Ges-
chichte, Bedeutung und Anspruch. Eine Dokumentation (ur. erich renhart), Graz 2003, str. 15–28.

88 reprodukcija v: robert PretterhoFer, bei den drei Kreuzen. volksfrommes und liturgisches Leben am Gra-
zer Kalvarienberg, Der Grazer Kalvarienberg 2003 (op. 87), str. 98.

89 MLinariČ 1997 (op. 76), str. 258.
90 MLinariČ 1997 (op. 76), str. 146–151.
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rodu jožef von Ponä.91 s pomočjo kapucinskih virov ga lahko identificiramo z bratom laikom jo-
žefom iz Ponne v bližini coma v Lombardiji, ki je v kapucinski red vstopil z dvajsetimi leti na reki 
leta 167092 in je leta 1712 umrl v graški postojanki.93 Fr. Josephus Ponnensis laicus se v zapisnikih ka-
pitljev štajerske province v letih med 1675 in 1711 omenja med štirimi Praefecti Fabricae.94 Čeprav 
zapisniki niso ohranjeni za vsako leto, opazimo prekinitev omemb brata jožefa med letoma 1696 
in 1701 (za leti 1695 in 1702 ni navedbe). v času, ko ni skrbel za kapucinske gradnje, se je posvetil 
delu v marenberškem samostanu, znano pa je tudi, da je bil leta 1702 povabljen h gradnji ljubljanske 
stolnice, vendar je bila naloga zanj prezahtevna in so ga odslovili.95 

Marenberška kronistka poroča, da kapucin jožef ni vodil le gradbenih del v cerkvi, ampak se 
je lotil tudi urejanja Pekla, kakor so redovnice imenovale predel s strmo globeljo ob potoku med 
samostanskimi stavbami in kalvarijo (sl. 19).96 Z veliko truda je zgradil lesen most čez potok, izkrčil divje 
rastlinje na drugi strani potoka in povečal samostanski vrt, da je bil še za polovico večji.97 Domnevamo, 

91 nadškofijski arhiv Maribor (nŠaM), Marenbergerischer Lüstgharten, 1686–1712, p. 506. Prim. MLinariČ 1997 
(op. 76), str. 151, 153.

92 Za posredovanje izvlečkov iz rokopisa Registro nel quali sono notati tutti li frati di questa Provincia ditta Stiria con 
la loro recettioni, professioni, et testimonii se iskreno zahvaljujem tanji Martelanc. Podatki o jožefu iz Ponne so 
navedeni na p. 160.

93 tudi za posredovanje izvlečkov iz rokopisa Catalogus Fratrum Capucinorum, qui ab anno 1605 in hac nostra Pro-
vincia Styriae piè in Domino obierunt, de novo constriptus anno 175(?)  se zahvaljujem tanji Martelanc. rokopis ni 
paginiran, jožef iz Ponne je vpisan pod zaporedno številko 824.

94 Metod beneDiK, angel KraLj, Kapucini na Slovenskem v zgodovinskih virih. Nekdanja Štajerska kapucinska 
provinca, Ljubljana 1994 (acta ecclesiastica sloveniae, 16), str. 111, 113, 115, 116, 120, 122, 124, 125, 127, 128, 
130, 144, 146, 148, 150, 152, 155.

95 ana LavriČ, Zgodovina ljubljanske stolne cerkve po dokumentih janeza antona Dolničarja, v: janez Gregor 
Dolničar, Zgodovina ljubljanske stolne cerkve. Ljubljana 1701–1714 (ur. ana Lavrič), Ljubljana 2003, str. 449.

96 nŠaM, Marenbergerischer Lüstgharten, 1686–1712, p. 506.
97 nŠaM, Marenbergerischer Lüstgharten, 1686–1712, p. 506.

19. H. S.: tloris marenberškega 
samostana po stanju leta 1938
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da je kapucin jožef idejno zasnoval in vsaj delno 
tudi sam izvedel krajinsko arhitekturo, ki je 
posnemala prizorišče jezusovega pasijona. Po 
navedbah v kroniki lahko zasnovo datiramo v 
leto 1696;98 v tem času ali nekoliko kasneje so 
morale nastati tudi reissove skulpture. idealen 
pogled na celoto je bil skozi južna samostanska 
okna, do posameznih postaj pa so redovnice 
lahko prišle preko lesenega mostu čez globel, 
to je čez Pekel. Pri oblikovanju skal in razdalj 
med njimi se je kapucin jožef verjetno opiral 
na natisnjene vedute jeruzalema. Kot enega od 
možnih vzorov lahko navedemo nesigniran 
bakrorez, ki je bil prvič natisnjen leta 1584 v 
Kölnu v opisu jeruzalema christiaana van 
adrichema,99 v adrichemovih publikacijah pa 
so ga ponatiskovali še v naslednjem stoletju.100 
v pogledu skozi samostanska okna se je jezusov 
pot trpljenja začel na oljski gori (skrajno desno), 
ki ima kakor na bakrorezu obliko oble skale. 
razdalja med oljsko goro in Pilatovo palačo, 
domnevnim prizoriščem jezusovega bičanja in 
kronanja, je v krajini označena s poglobljeno 
cezuro, reissovi skulpturi bičanega (sl. 20) in Kronanega pa sta v pravilnem zaporedju postavljeni 
na ločeni skali, ki pa v pogledu iz samostana tvorita celoto. sledi večja cezura, ki označuje dolgo 
jezusovo nošenje križa na Kalvarijo. Pri tem naj bi jezus naredil ovinek in se na Kalvarijo vzpel z leve 
strani, kar je natančno posneto tudi v Marenberku. tudi marenberška obzidana skala z upodobitvijo 
Križanja se po obliki ujema s tisto, ki so jo evropskim vernikom posredovali potujoči vedutisti, in 
v pogledih s severa in juga spominja na lobanjo. o pobožnostih, ki so na marenberškem posnetku 
jeruzalemskega prizorišča potekale v času obstoja samostana, kronistka ne poroča, izvemo le, da so 
nune vrt uporabljale za rekreacijo.101 v začetku 20. stoletja so procesije od župnijske cerkve sv. Mihaela 
h kalvariji potekale na veliki petek, ob nedeljah pa so ljudje pred postajami molili.102 Posnemanje 
neporaščenih krajev svete dežele je zaradi zaraslosti z gozdom neprepoznavno, nekdanji učinek puste 
skalne krajine pa je razviden na fotografiji iz let okrog 1900 (sl. 21).

98 nŠaM, Marenbergerischer Lüstgharten, 1686–1712, p. 507.
99 christiaan van aDricheM, Jerusalem sicut Christi tempore floruit et suburbanorum insigniorumque historia-

rum eius brevis descriptio. Simul et locorum, quae Jesu Christi et sanctorum gestisque decorata sunt, succinctus com-
mentarius /.../, coloniae agrippinae 1584. Za reprodukcijo gl. npr. http://jnul.huji.ac.il/dl/maps/jer/html/jer005.
htm, stanje 16. 10. 2015. adrichemov bakrorez so posnemali tudi pri kalvariji v poljskem mestu Pakość, ki je bila 
zasnovana leta 1628, gl.  Witold KrassoWsKi, uwagi na marginesie pomiarów Kalwarii w Pakości, Kwartalnik 
architektury i urbanistyki, 11, 1966, str. 97–112.   

100 Gl. npr. christiaan van aDricheM, Theatrum Terrae Sanctae et biblicarum historiarum. Cum tabulis geograp-
hicis aere expressis, colonia 1613 (druga izdaja 1628). 

101 nŠaM, Marenbergerischer Lüstgharten, 1686–1712, p. 507.
102 steGenŠeK 1912 (op. 73), str. 18–19.

20. Bičani v vrtu marenberškega samostana, 
zgodnje 20. stoletje, foto: dr. Wist, Gradec
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Povzamemo lahko, da je reiss po naročilu priorice Katarine suzane baronice Grotta in po 
idejni zasnovi kapucinskega brata jožefa iz Ponne tik pred koncem 17. stoletja v Marenberku ustva-
ril prepričljivo kiparsko skupino, ki je bila postavljena na posnetek prizorišča jezusovega pasijona 
in je stoletja spodbujala k pobožnostim in molitvam. Prepričljivost je ohranila vse do danes, čeprav 
so kipi skriti med gostim rastjem in je Križani nadomeščen z neprimernim novodobnim odlitkom. 
v začetku tridesetih let 18. stoletja so bile poenostavljene kopije marenberških kipov izdelane za 
Križevo kapelo v volšperku (nem. Wolfsberg) na Koroškem.103 njihova tehnična izvedba je manj 
kakovostna, nekatere figure so zrcalno obrnjene, trpljenje je manj doživeto. barbara Kienzl jih je 
opredelila kot skorajda dobeseden citat marenberških in jih pripisala istemu kiparju, po njenem 
mnenju veitu Königerju, kar je povzela po napačnih podnapisih k reprodukcijam v vrišerjevem 
članku iz leta 1991.104 avtor volšperških figur ostaja predmet nadaljnjih raziskav, saj figur ne more-
mo uvrstiti v reissov, schoyev ali Königerjev opus.

Kamen in čustva

Dokumentirane in atribuirane reissove kamnite skulpture v Žičah in Marenberku so zaznamova-
ne s poudarjeno upodobitvijo čustev. empatično upodabljanje čustev v mimiki, gestah in drži figur 

103 barbara neubauer-KienZL, Plastik, v: barbara neubauer-Kienzl, Wilhelm Deuer, eduard Mahlknecht, Ba-
rock in Kärnten, Klagenfurt 2000 (Die Kunstgeschichte Kärntens, 5), str. 57, 267.

104 neubauer-KienZL 2000 (op. 103), str. 57, 267; prim. vriŠer 1991 (op. 75), repr. na str. 245, 255 in 256. Kljub 
napačnim podnapisom je iz besedila vrišerjevega članka jasno razvidno, da je skulpture pripisoval schoyevi de-
lavnici.

21. Pogled na marenberški samostan in pot trpljenja, zgodnje 20. stoletje 
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je reissov inovativen prispevek k sočasnemu štajerskemu kiparstvu in se kasneje še intenzivneje 
pojavlja v delih janeza jakoba schoya. tudi za štajerskega kiparja nenavadno bolj suvereno obvla-
dovanje kamna od lesa, ki je značilno za reissov opus, ponovno zasledimo v dokumentiranem 
opusu njegovega pastorka in domnevnega učenca janeza jakoba schoya. Primerjava med schoye-
vima največjima mojstrovinama, že omenjenim jezusom na graški kalvariji in skupino figur Ma-
rijinega kronanja, teoloških kreposti, evangelistov in dveh angelov v atiki velikega oltarja tedanje 
jezuitske cerkve sv. egidija v Gradcu,105 ter njegovimi lesenimi figurami v atikah velikih oltarjev v 
graški alterheimskirche,106 Marijini cerkvi v strassgangu,107 Marijini cerkvi v rušah108 in cerkvi sv. 
elizabete v slovenj Gradcu109 pokaže, da je tudi schoy bolj suvereno obvladoval kiparjenje v kamnu 
kakor v lesu. ne samo, da lahko na schoyevih kamnitih skulpturah opazimo izrazitejšo čustvenost 
in liričnost, njihovi obrazi so nežnejši, telesa so vitkejša, drže so elegantnejše, draperija je svobo-
dneje razvihrana kakor pri delih v lesu. Morda je na schoyevo mojstrsko obvladovanje kamna in 
upodabljanje čustev vplivalo njegovo domnevno, vendar nedokumentirano potovanje v benetke v 
času šolanja,110 dobre osnove zanju pa si je lahko pridobil že v očimovi mariborski delavnici.

Poskus preučevanja reissovega dela na podlagi dokumentiranih kamnitih skulptur v Žički 
kartuziji omogoča drugačno razumevanje opusa od dosedanjega, ki je temeljilo na dokumentira-
nem oltarju sv. Frančiška Ksaverja na Ptujski Gori. Da pomeni Franc Krištof Reiss /…/ v razvoju 
štajerskega baročnega kiparstva odločilen mejnik, je zapisal že sergej vrišer.111 vendar lahko ob ka-
mnitih skulpturah v Žičah in Marenberku ugotovimo, da se inovativno upodabljanje čustev ne po-
javlja le na zgodnji skulpturi sv. bruna v Žičah. v kamnitih skulpturah se je kipar tudi v kasnejšem 
obdobju približeval kakovosti lika ustanovitelja kartuzijanskega reda, obvladal pa je tudi občuteno 
povezovanje posameznih skulptur v prepričljive kiparske skupine. K visoki izpovednosti reissovih 
kamnitih skulptur pa so nedvomno pripomogle tudi jasno formulirane zahteve, ki sta jih kiparju 
postavila razgledana naročnika, prior johann baptist schüller v Žičah in priorica Katarina suzana 
baronica Grotta v sodelovanju s kapucinom jožefom iz Ponne v Marenberku.

105 najnovejšo interpretacijo virov, ki dokumentirajo schoyevo avtorstvo, je prispeval Matej KLeMenČiČ, Goriški 
in beneški delež pri schoyevem velikem oltarju v graški stolnici. Pasquale Lazzarini in Giovanni Marchiori, Barok 
na Goriškem (ur. Ferdinand Šerbelj), nova Gorica 2006, str. 293–303 (z navedenimi viri in starejšo literaturo).

106 schWeiGert 1979 (op. 81), str. 175.
107 schWeiGert 1979 (op. 81), str. 257.
108 schoyevo avtorstvo kipov na velikem oltarju je dokumentirano v župnijski kroniki, gl. vriŠer 1992 (op. 2), str. 

232, 254. 
109 vrišer brez navedbe vira omenja pogodbo za delo, datirano z dnem 13. april 1731, in napis na hrbtni strani oltarja, 

vriŠer 1992 (op. 2), str. 232–233.
110 Problematiki schoyevega domnevnega potovanja v severno italijo se je najbolj poglobljeno posvetil horst schwei-

gert, ki je v schoyevem opusu prepoznal vplive enrica Merenga, Giuseppeja torrettija, bernarda Falconija in 
Pietra baratte, gl. horst schWeiGert, eine unbekannte Marienfigur des barockbildhauers johann jakob schoy 
in Graz. Zur Frage der barocken Grazer Maria-immaculata-Darstellungen, Historisches Jahrbuch der Stadt Graz, 
11/12, 1979/80, str. 76–77 (s starejšo literaturo o domnevnem schoyevem potovanju). 

111 vriŠer 1992 (op. 2), str. 38.
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Steinskulpturen des Franz Christoph Reiss für Klöster Seitz und Marenberg 

Zusammenfassung

Franz christoph reiss (?–1711) heiratete am 30. juni 1688 die Witwe des Marburger bildhauers johann 
schoy und übernahm damit, vermutlich als ehemaliger Geselle, die bildhauerwerkstatt schoys. sein 
oeuvre wird durch drei Quellen aus den archiven der Kartause seitz, des jesuitenkonvents in Leoben 
und des Minoritenklosters in Pettau dokumentiert, von denen nur die erste während der vorbereitung 
des beitrags im original aufzufinden war. am 25. september 1687 unterzeichnete reiss einen vertrag 
mit dem Prior der Kartause seitz, johann baptist schüller (1684–1698), in dem er sich verpflichtete, drei 
steinskulpturen für das neue Portal (Madonna mit Kind, den hl. johannes dem täufer und den hl. bru-
no) in der besprochenen Positur und Gröβe sowie vier Wappenschilde mit insignien von eigener hand 
zu verfertigen und aufzustellen. Da Fürst Windischgrätz um 1900 als inhaber der ehemaligen Kartause 
die Portalskulpturen an unterschiedliche orte stellte, blieben der hl. johannes und die hl. Maria der 
kunsthistorischen Forschung lange unbekannt. sergej vrišer behandelte in seinen zahlreichen studien 
zur barockskulptur der untersteiermark nur die statue des hl. bruno und betonte ihre hervorragende 
Qualität im vergleich zu den holzskulpturen von Franz christoph reiss. obwohl die drei genannten 
statuen eigenhändige Werke sind, lassen sich tatsächlich an ihnen beträchtliche unterschiede feststel-
len. Mit der klaren Mimik der asketischen Gesichter, der Gestik und der haltung verlieh reiss den 
skulpturen des hl. bruno und des hl. johannes einen hohen emotionalen ausdruckwert. ebenfalls 
überzeugend sind ihr Kontrapost, die spiralartige Windung ihrer Körper und die emotionale Kraft 
ihrer hände. Die Marienstatue, die zwischen den beiden heiligen stand, wirkt robuster, ihre haltung 
ist labiler, ihr Gesicht ist runder und flächiger, es drückt keine emotionen aus. Das kartäusische habit 
des hl. bruno ist durch scharfe vertikale Falten charakterisiert, möglicherweise um die askese des or-
densgründers zu betonen, die Gewänder von Maria und johannes fallen jedoch in schweren, diagonal-
gestellten Falten und wickeln sich um die hüften. trotz der unterschiede gelang es dem Künstler eine 
aussagekräftige Gruppe zu gestalten, welche einerseits die besucher der Kartause zur verinnerlichung, 
Kontemplation und passioniertem streben nach erlösung anregte, die aber andererseits in formaler 
hinsicht dynamisch und monumental wirkte. 

Der name des bildhauers, der 1696 im auftrag von Prior schüller das relief mit der Darstellung 
des Klostergründers Markgraf otakar iii. für seine tumba in der sakristei fertigte, ist nicht überliefert. 
anhand von stilmerkmalen wird das relief Franz christoph reiss zugeschrieben. vermutlich zeit-
gleich, 1696, erteilte der Prior auch den auftrag für vier Personifikationen, die beiderseits der brücke 
vor das 1687–1688 vollendete Portal gestellt wurden. sie werden im beitrag als Personifikationen des 
sakraments der buβe und ihrer drei teile, reue, bekenntnis und Genugtuung, wie sie auch cesare 
ripa beschrieb, interpretiert. ebenso wie Markgraf otakar sind auch die drei erhaltenen Frauenfiguren 
durch runde, fleischige und flächige Gesichter mit betontem unterkinn und robuste Körper geken-
nzeichnet. besonders robust wirken die Füβe, die aufgrund ihrer nur bis zu den Waden reichenden 
büβerinnentracht sichtbar sind. Mit der würdevollen skulptur des hl. bruno haben diese Frauenge-
stalten wenig gemeinsam, doch wird aus dem vergleich ihrer Gesichter mit dem der hl. Maria sowie 
der spiralartigen Windung ihrer Körper und ihrer haltung mit dem des hl. johannes ersichtlich, dass 
sich Prior schüller wieder an Franz christoph reiss wandte, als er beschlossen hatte, den eingangsbere-
ich seines Klosters mit allegorischen Figuren auszustatten. als hauptargument für die Zuschreibung 
spricht der hohe emotionale ausdruckswert, die den Frauengestalten und den beiden heiligenfiguren 
gemeinsam ist. 



anhand des vergleichs mit der skulptur des hl. johannes des täufers können Franz christoph re-
iss auch die christus-steinskulpturen im Garten des ehemaligen nonnenklosters Mahrenberg zugeord-
net werden. vier steinskulpturen, die christus am Ölberg sowie den dornengekrönten, den gegeiβelten 
und den kreuztragenden erlöser darstellen, wurden bislang johann jakob schoy (1686–1733), dem 
stiefsohn von Franz christoph reiss, und seiner Werkstatt zugeschrieben. in der Werkstatt schoys sind 
jedoch wahrscheinlich lediglich die skulpturen Maria und der evangelist johannes unter dem Kreuz 
entstanden, mit denen man 1724 die älteren assistenzfiguren, die auf dem um 1681 entstandenen Kup-
ferstich von Georg Matthäus vischer dargestellt sind, ersetzte. vier Franz christoph reiss zugeschrie-
bene christusfiguren, vor allem die des christus an der Geiselsäule, sind in der anatomie der robusten 
Körper, in haltung und in der art, wie mithilfe der Mimik der asketischen Gesichter die emotionen 
dargestellt sind, mit der skulptur des hl. johannes aus der Kartause seitz vergleichbar. Der Körper 
des gegeiβelten christus von schoy (signiert und datiert) auf der Grazer heiligen stiege sowie seines 
mit initialen gekennzeichneten herrgottsruhbildes auf dem Grazer Franziskanerplatz sind schlanker, 
feiner und anatomisch richtiger, das Leiden christi wird tiefer empfunden und ist subtiler und lyrischer 
dargestellt. sowohl Franz christoph reiss als auch johann jakob schoy stellten ihre hervorragenden 
skulpturen aus stein und nicht aus holz her, beide vermochten ihren steinskulpturen hohe emotionale 
ausdruckskraft zu verleihen. bei schoy wurde dies mit einer vermuteten, jedoch nicht dokumenti-
erten reise nach norditalien interpretiert, doch konnte er ebenso gute Grundlagen für die bearbeitung 
des steins und die Darstellung der emotionen bereits während seiner Lehrzeit in der Werkstatt seines 
stiefvaters erhalten haben. Die christusfiguren werden in der Klosterchronik Marenbergerischer Lüst-
gharten nicht erwähnt. Die chronistin beschrieb jedoch, wie der Kapuzinerbruder joseph aus Ponna 
nach dem erdbeben 1695 die Kirche reparierte, eine holzbrücke über die senke, die die nonnen die 
hölle nannten, erbaute und das terrain rodete, was den Klostergarten um das Doppelte vergrößerte. Fr. 
josephus Ponnensis laicus wird zwischen 1675 und 1711 als einer der vier Praefecti Fabricae der Kapuz-
inerprovinz stiria genannt. Den neuerschlossenen teil des Mahrenberger Klostergartens legte joseph 
aus Ponna als eine Wiedergabe der schauplätze der Passion christi an. in der Gestaltung der Felsen (Öl-
berg, Kalvarienberg) und der entfernungen zwischen den einzelnen szenen orientierte er sich an einer 
vedute jerusalems, möglicherweise an die stadtansicht, die erstmals 1584 in Köln in der beschreibung 
jerusalems von christiaan van adrichem publiziert wurde. Die beste sicht auf die Mahrenberger imita-
tion des Leidenswegs christi hatte man aus den Fenstern des südflügels des Klosters. Die eindrucksv-
olle anlage entstand im auftrag der Priorin Katharina susanna Freiin von Grotta (1689–1726). noch zu 
beginn des 20. jahrhunderts beteten die Gläubigen sonntags vor den andachtsbildern und am Karfre-
itag führte eine Prozession aus der Pfarrkirche zum Kalvarienberg. obwohl in der Folgezeit die anlage 
überwuchert wurde, blieben die skulpturen in situ.
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Loški glavar Jožef Anton Evzebij Halden 
in Reslfeldova slika sv. Ane pri loških kapucinih

Ana Lavrič

o jožefu antonu evzebiju haldnu iz neidberga (zu Neidberg) ne vemo prav veliko. 1 naslov baro-
na von oder zu Authenried, Oxenbaum und Anhofen je pridobil 22. aprila 1686.2 bil je komornik 
pfalškega volilnega kneza in tajni svetnik freisinškega škofa.3 Leta 1697 je kot vladni pooblaščenec 
sodeloval v mirovnem sporazumu med cesarjem in Francijo,4 na državnem zboru v regensburgu pa 
je kot odposlanec zastopal razne kneze in stanove.5 Gospostvo autenried (zdaj mestni predel ichen-
hausna) je dobil v posest ob poroki z vdovo po Philippu Friedrichu Lapièreju. v času, ko je kot loški 
glavar bival na Kranjskem, je dal stari grad autenried podreti in v letih 1708–1711 postaviti novo 
rezidenco po sodobni modi; zgradil jo je stavbenik johann Georg reiner iz ichenhausna, stroški 
gradnje pa so znašali dobrih 4508 goldinarjev.6 

1 Allgemeines historisches Lexicon, 2, Leipzig 17303, str. 723, navaja, da se je rodil johannu rudolfu pl. haldnu in 
njegovi drugi ženi claudii Pyrmont baronici Payrsperg. njegov polbrat Franz rudolf si je kot avstrijski tajni 
svetnik in dvorni vicekancler kupil grad tratzberg blizu innsbrucka (po njem se imenuje tirolska veja haldnov), 
kjer je leta 1707 umrl. jožef anton evzebij je kot odposlanec nastopal na državnem zboru v regensburgu (mdr. je 
zastopal tudi freisinškega škofa). Ko je postal glavar freisinške posesti na Kranjskem, ga je na zboru nadomeščal 
njegov nečak. Kot pfalški komornik je leta 1711 napredoval v naziv vicarius imperii. Leta 1713 je bil imenovan 
za komornika, tajnega svetnika in državnozborskega odposlanca salzburškega nadškofa. Pozneje, leta 1715, je v 
salzburgu prevzel dolžnosti namestnika dvornega maršala in predsednika dvornega sveta, vendar se je že kmalu 
preselil na Švabsko, na svoja med augsburgom in ulmom ležeča posestva autenried (po njem se imenuje švabska 
veja haldnov), anhofen in oxenbrunn. 

2 Karl Friedrich FranK, Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Österreichischen Erb-
lande bis 1806, 2, schloss senftenegg 1970, str. 157; prim. arhiv slovenske kapucinske province (asKP), Kronika 
kapucinskega samostana v Škofji Loki. 1: 1741–1856 (citati so navedeni po transkripciji p. angela Kralja iz 1997), 
p. 5, z navedkom: von der Halden zu Neidberg, Frey-Herrn auf Autten-Riedt, Herrn zu Änhouen, und Openbrun, 
Seiner Churfürstlichen Durchl. Zu Pfalz Cammerern, und Ihrer Hochfürstlichen Gnaden Bischoffen zu Freysing 
würklich geheimben Rath /…/; prim. asKP, Kronika (op. 2), pp. 7, 34, s krajevno varianto Oxenbrun. Za posredo-
vanje gradiva iz kapucinskega arhiva se najlepše zahvaljujem kolegici tanji Martelanc. 

3 Mdr. dokumentirano v: asKP, Kronika (op. 2), pp. 5, 7, 34. 
4 johann christian LueniG, Das Teutsche Reichs-Archiv, Leipzig 1710, str. 1092: kot plenipotenciarij je 30. 10. 1697 

naveden Joseph Anton Eusebius von Halden in Neidberg, Freiherr von Autenriedt; Frédéric Guillaume GhiLLanY, 
Manuel diplomatique. Recueil des traités de paix européens les plus importants, des actes de congrès et autres docu-
ments relatifs à la politique internationale /…/, 1, Paris-bruxelles 1856, str. 118. 

5 Gl. op. 1. haldnova zastopstva v državnem zboru v regensburgu so dokumentirana tudi v različnih arhivskih regestih, 
mdr. v: Verzeichnüβ derjenigen Churfürsten, Fürsten u. Stände deβ Heiligen Römischen Reichs /…/ wie sich dieselbe auf 
/…/ Regenspurg /…/ bis Anno 1695 continuirtem Reichstag, eingefunden und legitimiret haben, zapis z dne 3. 11. 1692; 
johann jacob Moser, Teutsches Staats-Recht. Darinn der Rest der Materie von der Reichs-Stände Comitial-Gesandten 
und Vertrettern, Frankfurt-Leipzig 1751, str. 55; Sammlung des baierischen Kreisrechts, s. l. 1764, str. 506.  

6 Gl. spletno stran: https://de.wikipedia.org/wiki/schloss–autenried, stanje 30. 9. 2015. v gradu autenried je od 
leta 1959 Muzej ikon slovanskega inštituta v Münchnu. 
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službo glavarja loškega gospostva, ki je bilo v posesti freisinških škofov, je jožef anton evzebij 
halden opravljal v letih 1704–1713.7 Po prihodu v Škofjo Loko je vzpostavil živahne stike tudi z Lju-
bljano, kjer se je prav tedaj gradila nova stolna cerkev; tam je prišel v kontakt tudi s slikarjem Giuliem 
Quagliem. Ko je Quaglio leta 1706 v ljubljanski stolnici slikal veliko fresko na oboku ladje, ga je stolni 
dekan janez anton Dolničar za razvedrilo peljal h glavarju haldnu na obed.8 Morda je takrat srečal 
tudi graščaka Marka oblaka pl. Wolkensberga, h kateremu je po končanem delu v stolnici 25. avgusta 
odšel poslikat kapelo v puštalskem gradu.9 Dne 8. maja 1708 se je halden kot zastopnik freisinškega 
škofa udeležil posvetitve nove stolnice.10 Zanjo je posredoval tudi pri raznih umetnostnih poslih; tako 

7 France Kos, Doneski k zgodovini Škofje Loke in njenega okraja, Ljubljana 1894, str. 4; Pavle bLaZniK, Škofja Loka 
in loško gospostvo 973–1803, Škofja Loka 1973, str. 451. v letih 1727–1752 je bil loški glavar haldnov soimenjak 
(bržčas nečak) rudolf Ferdinand jožef halden, gl. bLaZniK 1973 (op. 7), str. 452. 

8 ana LavriČ, Giulio Quaglio v korespondenci janeza antona Dolničarja, Acta historiae artis Slovenica, 1, 1996, 
str. 85, objavlja Dolničarjevo pismo upokojenemu ljubljanskemu škofu Žigu Krištofu herbersteinu v Perugio z 
dne 27. 7. 1706, v katerem je mdr. zapisal: Ante triduum (ad faciendam aliqualem distractionem nostro eximio 
virtuoso D.no Julio Qualaeo) in coena, et prandio apud D.num Capitaneum Locopolitanum /…/. s Škofjo Loko 
je imel Dolničar tudi sorodstvene povezave, tako preko bratranca janeza rudolfa coraduzzija, gl. janez Gregor 
DoLniČar, Zgodovina ljubljanske stolne cerkve. Ljubljana 1701–1714 (ur. ana Lavrič), Ljubljana 2003, str. 225 
z op. 43, kot tudi preko svakinje Marije viktorije Zanetti (žene brata janeza Gregorja), gl. ana LavriČ, janez 
Gregor Dolničar in njegova Zgodovina ljubljanske stolne cerkve, v: DoLniČar 2003 (op. 8), str. 39. 

9 DoLniČar 2003 (op. 8), str. 160, 313–314. Medsebojne stike je gojil tudi ženski del loške gospode, ki se je skupaj 
udeleževal raznih slovesnosti, tako sta se npr. ob uvedbi samostanske klavzure na začetku leta 1713 poslovilne 
procesije skozi kapucinski vrt udeležili haldnova žena in hči skupaj z gospo oblakovo in gospo Lukančičevo, gl. 
asKP, Kronika (op. 2), p. 31. 

10 DoLniČar 2003 (op. 8), str. 199, 353. 

 1. Loški glavar Jožef Anton Evzebij Halden, 
zač. 18. stol., kapucinski samostan, Škofja Loka

2. Janez Andrej Herrlein (pripisano): 
Loški glavar Jožef Anton Evzebij Halden, 18./19. stol., 
Narodni muzej Slovenije, Ljubljana 
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je npr. po naročilu ljubljanskih kanonikov leta 1707 dal v augsburgu izdelati zlate naprsne križce, ki 
jim jih je za zasluge pri gradnji nove stavbe dovolil nositi škof Ferdinand Kuenburg,11 kot blagajnik 
bratovščine sv. rešnjega telesa pa naj bi bil leta 1708 iz augsburga priskrbel osnutke za načrtovani 
tabernakelj.12 Leta 1710 se je pridružil v stolnici delujoči plemiški družbi sv. Dizme.13

v Škofji Loki se je v času haldnovega službovanja največ dogajalo okoli kapucinskega samo-
stana. Pogajanja za ustanovitev samostana so se začela že kmalu po haldnovem prihodu in se, tudi 
z njegovim posredovanjem, leta 1706 uspešno končala. Dne 13. avgusta 1706 je kapucinom v imenu 
freisinškega škofa janeza Frančiška eckherja14 javno izročil v posest zemljišče za gradnjo,15 28. aprila 
1707 pa je bil navzoč pri slovesnem polaganju temeljnega kamna.16 Gradnjo samostana in cerkve je 
podpiral moralno in materialno,17 v vlogi sindika pa je v tem času za samostan zbiral finančna sredstva 
in vodil njihovo evidenco.18 Freisinškega škofa janeza Frančiška je prepričal, da je za ostrešje in druge 
mizarske izdelke podaril les iz gozda pri crngrobu.19 Posebno navdušen pa je bil nad delovno vnemo, 
s katero so Ločani in ljudje s podeželja sodelovali pri zidavi samostana in cerkve.20 Med dobrotniki 
kapucinov, zapisanimi v haldnovem seznamu, velja izpostaviti že omenjenega Marka oblaka,21 s ka-
terim je glavar očitno delil tudi ljubezen do umetnosti, kot kaže zgodba s slikarjem Quagliem.

Potem ko je bila kapucinska cerkev do konca leta 1709 že toliko urejena, da se je v njej lahko 
začelo bogoslužje,22 jo je gorenjski arhidiakon andrej Flachenfeldt 1. januarja 1710 v navzočnosti 
haldna in mestne gospode slovesno blagoslovil.23 opremljali so jo še v naslednjih letih, do posve-

11 ana LavriČ, Zgodovina ljubljanske stolne cerkve po dokumentih janeza antona Dolničarja, v: DoLniČar 
2003 (op. 8), str. 487 z op. 323. 

12 LavriČ 2003 (op. 11), str. 480, kjer je halden v naslonu na citirani vir naveden kot grof.
13 Spominska knjiga ljubljanske plemiške družbe sv. Dizma 1688–1801 (ur. Lojze Gostiša), 1, Ljubljana 2001, str. 

128–129, 298.
14 janez Frančišek eckher von Kapfing und Liechteneck je bil freisinški knezoškof v letih 1696–1727, gl. egon jo-

hannes GreiPL, eckher von Kapfing und Liechteneck johann Franz, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 
1648 bis 1803. Ein biographisches Lexikon (ur. erwin Gatz, stephan M. janker), berlin 1990, str. 84–86.  

15 asKP, Kronika (op. 2), p. 14; Metod beneDiK, Kapucinski samostan s cerkvijo sv. Ane Škofja Loka, celje 20092, 
str. 38. 

16 asKP, Kronika (op. 2), p. 15; Metod beneDiK, angel KraLj, Kapucini na Slovenskem v zgodovinskih virih. 
Nekdanja Štajerska kapucinska provinca, Ljubljana 1994 (acta ecclesiastica sloveniae, 16), str. 35, 310, 311, 413; 
beneDiK 2009 (op. 15), str. 38, 39.

17 Prim. beneDiK 2009 (op. 15), str. 33, 37, 244. Za gradnjo kapucinskega samostana v Škofji Loki gl. Primož 
KovaČ, ustanovitev kapucinskega samostana v Škofji Loki, Loški razgledi, 40, 1993, str. 41–45; gl. tudi: tanja 
MarteLanc, Kapucinska arhitektura. izhodišča za obravnavo svetokriškega in škofjeloškega samostana, Acta 
historiae artis Slovenica, 17/2, 2012, str. 82–87. 

18 Za vlogo sindika pri kapucinih gl. beneDiK 2009 (op. 15), str. 45–46. haldna je kot sindik pri kapucinih zame-
njal njegov naslednik loški glavar anton eckher. 

19 beneDiK 2009 (op. 15), str. 43; prim. France PoKorn, Loka. Krajepisno-zgodovinska črtica, Dom in svet, 7, 
1894, str. 533. 

20 v poročilu o samostanih Štajerske kapucinske province iz leta 1726 je o tem zapisano: /…/ et tantam operosae 
multitudinis diligentiam, dum spectaret, pro miraculo Divinae Providentiae reputante Illmo Dno Capitaneo Josepho 
Antonio Eusebio Lib. Barone ab Halden /…/, citirano po: beneDiK, KraLj 1994 (op. 16), str. 413; prim. bene-
DiK 2009 (op. 15), str. 40, s slovenskim prevodom besedila; prim. zapis v asPK, Kronika (op. 2), pp. 17–18. 

21 Za oblakovo donacijo gl. asKP, Kronika (op. 2), p. 19; prim. KovaČ 1993 (op. 17), str. 44; beneDiK 2009 (op. 
15), str. 44. Po smrti Marka oblaka je obljubljeno vsoto do konca izplačal njegov sin Franc, gl. haldnovo evidenco 
prihodkov v: arhiv republike slovenije (ars), as 783, fasc. 9. 

22 beneDiK 2009 (op. 15), str. 40–41, 244.
23 asKP, Kronika (op. 2), p. 17; beneDiK 2009 (op. 15), str. 40–41.
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titve leta 1713 pa je stalo v njej že vseh pet ol-
tarjev. evidenco poslovanja, ki jo je začel z 18. 
aprilom 1706, je halden zaključil z 12. marcem 
1713,24 kot predstojnik bratovščine sv. rešnjega 
telesa pa je 15. in 16. marca formalno uredil še 
ustanovi za večno luč pred velikim oltarjem in 
za razsvetljavo Marijinega oltarja.25 Ko je lju-
bljanski škof Frančišek Karel Kaunitz 22. junija 
1713 cerkev slovesno posvetil,26 pa haldna ni 
bilo več med navzočimi; slavja se je udeležil že 
njegov naslednik, novi loški glavar baron anton 
eckher (egkher), bratranec takratnega freisin-
škega škofa.27 

haldnovih zaslug kapucini tudi po njegovi 
vrnitvi na nemško niso pozabili in so jih v hva-
ležen spomin zapisali v samostansko kroniko. v 
njej beremo, da se je zavzel za ugodno rešitev 
problemov, ki so nastali v zvezi s postavitvijo 
samostana, in gradnjo nato tudi gmotno pod-
prl: leta 1709 je sam (oziroma njegov ožji osebni 
krog) prispeval zanjo 900 goldinarjev, prav toliko tudi v naslednjem letu, 930 goldinarjev pa še leta 
1711, skupno torej kar 2.730 goldinarjev.28 o njegovih umetnostnih donacijah, pri katerih sta ga 
podpirali tudi žena in hči, pa kronika nadalje poroča, da je dal za cerkev napraviti dva oltarja, velike-
ga, za katerega je podaril tudi lepo in dragoceno sliko sv. ane, in oltar Marije Pomagaj v prvi kapeli, 

24 ars, as 783, fasc. 9; prim. Majda sMoLe, Graščina Škofja Loka, Ljubljana 1980 (Publikacije arhiva sr slovenije. 
inventarji: Graščinski arhivi, 1), str. 45, z napačno navedbo, da gre za izkaz miloščine, ki jo je za kapucinsko cer-
kev in samostansko poslopje v Škofji Loki nabral rudolf Ferdinand jožef halden. 

25 asKP, Kronika (op. 2), pp. 34–35; beneDiK 2009 (op. 15), str. 58. večno luč pred najsvetejšim je ustanovila 
Marija neža Pušar pl. rosenfeldt, rojena oblak. 

26 asKP, Kronika (op. 2), pp. 23–24; beneDiK 2009 (op. 15), str. 41, 42.
27 Za glavarja antona eckherja gl. bLaZniK 1973 (op. 7), str. 451; za njegovo sorodstveno razmerje s freisinškim 

škofom eckherjem gl. asKP, Kronika (op. 2), p. 23; beneDiK 2009 (op. 15), str. 179. v času njegovega službova-
nja je dal škof prenoviti in popraviti loški grad, prim. PoKorn 1894 (op. 19), str. 533. 

28 asKP, Kronika (op. 2), pp. 17–18, ki med dobrotniki samostana haldna postavlja na prvo mesto in o njem 
poroča: Erstlichen, und der gröste Wohlthätter, ia ein anfang, und Fundator dises heiligen werkhs, welchen nach 
Gott die Aufrichtung, und bewerkhstellung dises Closters zuegemässen wierdt, ist der gnädige Herr Herr Joseph 
Antoni Eusebi des Heyl. Röm. Reichs Freyherr von der Halden etc. Haubtman damahliger der Herrschafft, und Stadt 
Bischoff-Laakh, der mit rath, und that / vnverdrossen mit gröster in allen zuefahlen daβ heilige werkh befördert, 
ia en vnausprechliche freüdt erzeiget, wan es wohl von statten gangen, undt daβ gebau also beschleüniget worden 
/…/.  Waβ diser gnädiger Herr Herr Joseph, Anthoni, Eusebi, Freyherr von der Halden in andern sachen gethan mit 
seinen eigenen Mitthen, wie auch durch eyfer und zuesprechung der andern, ist Gott allein bewusst; dann Anno 
1709. Ist diser gnädige Herr Herr auf Augspurg zu einen Guttern gereiset, hat seinem Substitutum Herrn Lorenzen 
Feichtinger hinterlassen Fl. 900. Daβ andere Jahr 1710 widerumb fl 900, In dem dritten Jahr 1711. Vor seiner abreiβ 
in Teütschlandt auf Autten-Riedt 930 fl. gelassen, id est fl 930. Woher diser gnädiger Herr Herr dises alles bekomben, 
haben wür nicht alles können penetriren, weiln obbenandter gnädiger Herr gesagt, daβ vill Ihme Almosen schikhen 
zu disen gebau vnwissend dern Nahmen, wer es geschikht, welches leicht abzunehmben ist, daβ sein freygebige gütte, 
und eyfer daβ lezte darzue gethan hat; prim. KovaČ 1993 (op. 17), str. 44, z razlago, da so denar zbrali haldnovi 
znanci na nemškem; prim. beneDiK 2009 (op. 15), str. 43, ki donacije razlaga kot haldnov prispevek. 

3. Freisinški škof Janez Frančišek Eckher, 
zač. 18. stol., kapucinski samostan, Škofja Loka
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skupaj s sliko, ki se je bila dotaknila originalne podobe. Podaril je tudi pozlačen kelih in poleg tega 
dal naslikati podobe za refektorij in samostan. njegova žena Marija ana, rojena rerling, je za oltarje 
priskrbela potreben inventar, hči Marija Klavdija pa je lastnoročno izdelala več vezenin za baldahin, 
ciborij, relikvije ipd.29 halden je loškim kapucinom podaril tudi tri knjige, s katerimi se je začela 
oblikovati samostanska knjižnica, med njimi znamenito delo janeza Ludvika schönlebna Carniolia 
antiqua et nova iz leta 1681.30 

haldnove zasluge za loške kapucine pa niso ostale zabeležene le znotraj tamkajšnjih zidov, am-
pak so bile priznane tudi v okviru celotne province. Popis samostanov Štajerske kapucinske province 
o njem poroča: On sam je ne le z besedo, ampak tudi z delom in prispevki veliko pripomogel k posta-
vitvi samostana. Dobro je znano, da je dajal veliko sredstev tako za zidavo kot za vzdrževanje bratov. 
Večkrat je daroval preko drugih, v želji, da ostane skrit darovalec, saj je menil, da je dovolj, če za to ve 
Bog. Zato zasluži priznanje, da je pobudnik, pokrovitelj in naš prvi zaščitnik.31 

Z umetnostnozgodovinskega vidika nas seveda zanimajo predvsem haldnova umetnostna na-
ročila za loško cerkev in samostan. Leseni, temnorjavo pobarvani in z rezbarijo skromno okrašeni 
veliki oltar, na katerem osrednjo sliko spremljata dve »krilni« nad stranskima obhodoma,32 je obli-
kovan po običaju kapucinskih cerkva. Po umetniški kvaliteti vidno izstopa slika sv. ane, ki se v sa-
mostanski kroniki poleg samega oltarja še posebej omenja kot haldnov dar;33 o njej bomo obširneje 
spregovorili v nadaljevanju. 

tudi Marijin oltar v stranski kapeli je bil do predelav v 19. stoletju lesen, njegov glavni okras pa 
je bila slika Marije Pomagaj, ki jo je halden priskrbel že leta 1707.34 Podoba je najverjetneje nemške 
provenience, saj ima izrazito severnjaški značaj. Marija je (vse do značilnih mandljastih oči) zvesto 
posneta po cranachovem originalu v innsbrucku in se ga je tudi dotaknila, kot potrjuje tam izdani 
atest.35 ob prenovi kapele leta 1888 je simon ogrin sliko našil na novo platno in jo kot quadro ripor-
tato vključil v širšo kompozicijo Marije Pomočnice.36 

od slik, s katerimi je halden opremil samostansko poslopje in bi potrebovale še nadaljnje razi-
skave, naj izpostavimo le portreta, ki visita v refektoriju, kjer ohranjata časten spomin na predstavnika 

29 asKP, Kronika, p. 18: Diser gnädiger Herr Haubtman hat lassen zwey Altär machen, alβ den Hochen Altar, darzue 
daβ köstliche schöne Bildt St. Annae verehret, in der ersten Capell unser lieben Frauen Altar Mariae Hilff, mit sambt 
dem Bildt, welches wahrhafftig daβ Original berührt, wie in den Archiv zusehen aus der Authentica, mehr einen 
wohl verguldten Kelch, ia alle Bilder in Refectorio, und in dem Closter mahlen lassen; Dessen gnädige Frau Frau 
Maria Anna gebohrne von Rerling zu denen Altären gehörige sachen geschafft; Die gnädige Freyle Maria Claudia 
vill schöne sachen mit ihren eigenen händen ausgearbeitet, alβ zu dem wäldekhin, Cibori-Mäntel, die stükherey dern 
Reliquien und dergleichen alhero verehret; gl. tudi KovaČ 1993 (op. 17), str. 45; beneDiK 2009 (op. 15), str. 43; 
prim. PoKorn 1894 (op. 19), str. 755, ki od donacij omenja le veliki oltar.

30 beneDiK 2009 (op. 15), str. 194–195, 202, 250.
31 beneDiK, KraLj 1994 (op. 16), str. 413, citirano po: beneDiK 2009 (op. 15), str. 40. 
32 sliki nad obhodoma sta po kvaliteti skromnejši od osrednje, predstavljata pa sv. elizabeto in sv. Zaharija; prim. 

beneDiK 2009 (op. 15), str. 245. 
33 asKP, Kronika (op. 2), p. 18.
34 beneDiK 2009 (op. 15), str. 49, 245.
35 asKP, Materiale, 2, p. 15: 1707, 22. August – Maria Hilf Bild, Lak. Dto Oeniponti testimonium, quod copia B. M. 

V. auxiliatricis ab originali icone accurate depicta fuit et originali attacta, citirano po: beneDiK 2009 (op. 15), str. 
49. nakup slike leta 1707 bi utegnil biti povezan s smrtjo in pogrebom haldnovega polbrata Franza rudolfa, ki je 
živel v neposredni bližini innsbrucka, gl. Allgemeines historisches Lexicon 1730 (op. 1), str. 723.

36 beneDiK 2009 (op. 15), str. 49–50; ana LavriČ, blaž resMan, Marija Pomagaj na slovenskem. Layerjeva 
slika, njene predhodnice in naslednice, Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 62, 2014, str. 238–239, 
248, repr. 8 in 29. 
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cerkvene in svetne oblasti, pod katero je bil sa-
mostan zgrajen.37 Freisinški škof janez Franči-
šek eckher je bil v preteklosti večkrat napačno 
identificiran s posvečevalcem cerkve, ljubljan-
skim škofom Frančiškom Karlom Kaunitzem. 
Za Kaunitza je bil prepoznan na Zgodovinski 
razstavi slovenskega slikarstva leta 1922,38 zgolj 
kot »škofa loških kapucinov« ga leta 1922 ome-
nja ante Gaber v pismu starološkemu graščaku 
zbiratelju Karlu strahlu,39 na razstavi portretne-
ga slikarstva leta 1925 je bil označen kot »brižin-
ski škof«,40 v dopolnjenem katalogu razstave pa 
je bil naposled pravilno identificiran kot janez 
Frančišek eckher pl. Kapfing.41 avtorja portre-
ta, ki ga Gaber ocenjuje kot izvrstnega mojstra,42 
moramo po vsej verjetnosti iskati v krogu škofo-
vih umetnikov.43

ob škofu zavzema pomembno mesto hal-
den, ki so ga loški kapucini šteli za svojega »po-
budnika, pokrovitelja in prvega zaščitnika«.44 
tudi podnapis na portretu (Jos. Ant. Euseb. L. 
B. De Halden Promotor hui. Conv.), ki pa bi 
utegnil biti poznejši dodatek, ga označuje kot 
promotorja loškega konventa. Zaradi podnapi-
sa ni bilo težav z identifikacijo portretiranca, ko je bila slika predstavljena javnosti na Zgodovinski 
razstavi slovenskega slikarstva leta 192245 in na razstavi portretnega slikarstva leta 1925.46 Glede 

37 vse kaže, da je oba portreta priskrbel halden in ne šele njegov naslednik
38 Katalog Zgodovinske razstave slovenskega slikarstva, narodna galerija, Ljubljana 1922, str. 10, kat. št. i./34. 
39 renata KoMiĆ Marn, Korespondenca med Karlom strahlom in antejem Gabrom, Acta historiae artis Sloveni-

ca, 19/1, 2014, str. 199–200. 
40 Katalog razstave portretnega slikarstva na Slovenskem, narodna galerija, Ljubljana 1925, str. 18, kat. št. 47. na raz-

stavi je bil javnosti predstavljen tudi portret škofa eckherja (označen z vprašajem), ki je bil v lasti Franje tavčar z 
visokega, gl. Katalog 1925 (op. 40), str. 19, kat. št. 54. 

41 Razstava portretnega slikarstva na Slovenskem, narodna galerija, Ljubljana 1925 (drugi, spopolnjen natis), str. 
16, kat. št. 47. Portret škofa eckherja lastnice Franje tavčar je bil tokrat identificiran brez dodanega vprašaja, gl. 
Razstava 1925 (op. 41), str. 17, kat. št. 54; gl. tudi ana LavriČ, Portreti dveh Wittelsbachov na slovenskem, Vis 
imaginis. Baročno slikarstvo in grafika. Jubilejni zbornik za Anico Cevc (ur. barbara Murovec), Ljubljana 2006, str. 
352–353, repr. 7 na str. 352.  

42 KoMiĆ Marn 2014 (op. 39), str. 200.
43 Za umetnost v Freisingu v času škofa eckherja gl. ulrike GÖtZ, Kunst in Freising unter Fürstbischof Johann 

Franz Eckher 1696–1727. Ausdrucksformen geistlicher Herrschaft, München 1992 (sammelblatt des historischen 
vereins Freising, 33). 

44 beneDiK, KraLj 1994 (op. 16), str. 413; beneDiK 2009 (op. 15), str. 40; prim. beneDiK 2009 (op. 15), str. 194, 
250, kjer ga imenuje »soustanovitelj«. 

45 Katalog Zgodovinske razstave 1922 (op. 38), str. 9, kat. št. i./29.
46 Katalog 1925 (op. 40), str. 16, kat. št. 37; Razstava 1925 (op. 41), str. 14, kat. št. 47. Prim. komentarje k razstavi: 

4. Marija Pomagaj, 1707, 
kapucinska cerkev sv. Ane, Škofja Loka 
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na čas nastanka slike je ante Gaber v pismu Karlu strahlu kot njenega potencialnega avtorja ome-
nil janeza Mihaela reinwaldta.47 opozoriti velja, da način prezentacije upodobljenca spominja na 
Quaglieve avtoportretne predstavitve,48 čemur v prid govori tudi že omenjeno haldnovo osebno 
poznanstvo s slikarjem, vprašanje atribucije pa zaenkrat ostaja odprto. herrleinu pripisana kopija 
haldnovega portreta iz zbirke slik narodnega muzeja slovenije je od leta 1969 del stalne razstave 
Loškega muzeja.49 

•

Med donacijami barona haldna za loške kapucine je posebno dragocena umetniška slika Smrt sv. 
Ane, ki jo je daroval za veliki oltar v redovni cerkvi. Kolikor je znano doslej, slika ni signirana,50 
njen avtor pa tudi ni dokumentiran v arhivskih virih. Za atribuiranje umetnine nam torej preo-
stane slikarski slog, pri tem pa nam je lahko v pomoč tudi sam naročnik, njegova provenienca ter 
poslovne in druge osebne zveze. slika kot celota, njena »štimunga« in barvni vtis govorijo, da gre za 
delo avstrijskega slikarja johanna carla reslfelda, kar bomo v nadaljevanju utemeljili s slogovno in 
primerjalno analizo. 

johann carl pl. reslfeld (ok. 1658–1735) pripada t. i. prvi generaciji avstrijskih domačih ba-
ročnih slikarjev. rojen je bil na tirolskem (domnevno v schwazu), nato se je preselil v steyr, kjer je 
dobil podpornike, ki so mu omogočili študij v benetkah. Po štiriletnem izpopolnjevanju v delavnici 
carla Lotha se je vrnil v domovino in leta 1684 postal štipendiat, leta 1692 pa uradni uslužbenec 
benediktinske opatije Garsten, kjer je ostal do smrti in kjer je tudi pokopan. slikal je za domače 
potrebe v Garstnu in za opatiji pripadajoče okoliške cerkve, zraven pa tudi za druge, zlasti benedik-
tinske samostane po Gornji avstriji in na salzburškem ter za številne neredovne cerkve in plemiške 
naročnike. velja za najplodovitejšega slikarja oltarnih podob v Gornji avstriji. s svojim delom je 
segel tudi v spodnjo avstrijo, na Štajersko in na bavarsko,51 srečali pa smo ga tudi že na sloven-
skem. Poleg signirane slike Marijinega kronanja iz leta 1703 v cerkvi sv. trojice v idriji je njegova 
tudi oltarna podoba sv. antona Padovanskega v tamkajšnji istoimenski podružnični cerkvi, ki sem 

josip Mantuani, razstava portretov, Slovenec, 222, 2. 10. 1925, str. 2, z dostavkom, da se ime upodobljenca pod 
št. 37 glasi jos. ant. evzebij baron halden; josip Mantuani, razstava portretnega slikarstva. razmišljanja in 
refleksije, Slovenski narod, 229, 10. 10. 1925, str. 2, z navedkom: Na brižinsko gospostvo v Loki kažejo poleg škofov 
tudi trije glavarji: Lampfrizham, baron Halden in baron Ecker. 

47 KoMiĆ Marn 2014 (op. 39), str. 200.
48 to misel je ob sliki izrazil blaž resman. Za Quaglievo slikanje lastne podobe gl. uroš Lubej, avtoportret Giulia 

Quaglia z ženo iz leta 1695, Umetnostna kronika, 35, 2012, str. 5–10. 
49 jasna horvat, Mateja Kos, Zbirka slik Narodnega muzeja Slovenije, Ljubljana 2011 (viri. Gradivo za materialno 

kulturo slovencev, 10), str. 182–183, kat. št. 648, inv. št. n 15993. slika (91,7 x 73,5 cm) je datirana v konec 18. 
oz. na začetek 19. stoletja. v evidenci narodnega muzeja slovenije je vpisana kot portret grofa janeza nepomuka 
edlinga (loškega glavarja v letih 1774–1783), in sicer kot domnevno herrleinova kopija po izvirniku neznanega 
slikarja (že pričeska ne sodi v zadnjo četrtino 18. stoletja). Dejansko gre za portret jožefa antona evzebija haldna, 
posnet po kapucinski sliki. Za posredovanje fotografskega posnetka in dovoljenje za objavo se zahvaljujem mag. 
tomislavu Kajfežu.

50 ali je v teku časa precej potemnela slika v resnici brez signature, bi lahko potrdila le skrbna restavratorska analiza. 
Ker je mojster slike večkrat podpisoval, se zdi, da bi lahko računali na presenečenje. 

51 Povzeto po: erhard KoPPensteiner, Der Garstener Stifts-Hof-Maler Johann Carl von Reslfeld (ca. 1658–1735). 
Gemälde und Druckgraphiken, 1–3, salzburg 1993 (tipkopis doktorske disertacije). Disertacija je temeljno delo o 
slikarju, a je žal še vedno neobjavljena. 
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mu jo pripisala že pred leti in jo umestila v čas ok. leta 1700.52 idrijski sliki sta bili pri reslfeldu 
naročeni najverjetneje preko poslovnih stikov z drugimi avstrijskimi rudarskimi središči.53 simona 
Kermavnar je umetniku nato pripisala še sliko sv. Florijana v župnijski cerkvi sv. ane v cerknem,54 
pri tem pa opozorila tudi na njegov tezni list iz leta 1696 z alegorijo grofa janeza Gašperja cobenzla, 
poznejšega goriškega in kranjskega deželnega glavarja.55 halden se je lahko z reslfeldom – če ne 
osebno, pa vsaj z njegovimi deli – srečal v bližini domačih ali s službo povezanih krajev,56 z njim pa 
bi se bil mogel seznaniti tudi prek freisinškega škofa eckherja, ki ga je umetnik leta 1699 ovekovečil 
na alegorični grafiki za frontispic teznega tiska salzburške univerze.57 

reslfeld je izhajal iz beneške slikarske tradicije 17. stoletja, razvil pa je dovolj prepoznaven 
osebni slog. slike iz njegovega zgodnjega in zrelega obdobja zaznamujeta tenebroznost in beneški 
kolorit, pozna dela so svetlejša in barvno živahnejša.58 rad je uporabljal svinčevo belo, cinober, 
različne odtenke okra, ultramarin, brošč, umbro in vijoličaste pigmente, ki jih je običajno nanašal 
na temno rjavordečo podsnovo. njegove figure so večinoma sloke, elegantne in plemenitega videza. 
Prepoznaven je po tipiki posameznih figur, zlasti po mladeniških angelih s košatimi nakodranimi 
lasmi, velikimi očmi, visokim čelom in širokimi ličnicami, ki ustrezajo njegovemu lepotnemu ide-
alu, nadalje tudi po dostojanstvenem Marijinem liku, značilnih podobah starcev ipd. Pomemben 
kompozicijski element njegovih slik je razgibana draperija (z značilnimi ušesastimi gubami), ar-
hitektura in krajina imata podrejeno vlogo. Kompozicijo je gradil v križajočih se diagonalah ali s 
linijah pa tudi v elipsah ali krogih in jo večkrat povezal z vertikalami, zaradi zanj značilnega horror 
vacui pa je njena jasnost nekoliko zabrisana. Prostor je ustvarjal s postavitvijo in zasuki figur, ki jih 
je rad nagnetel na majhnem prostoru. slikal je po lastni invenciji in po tujih predlogah, vendar je 
tudi pri posnemanju obdržal specifike svojega sloga.59 

oglejmo si sliko Smrt sv. Ane pri škofjeloških kapucinih pobliže. Zanimiva je že sama izbira iko-
nografskega motiva.60 sv. ana se namreč v umetnosti največkrat upodablja v prizoru, ko uči Marijo 
brati, ali skupaj z Marijo in Detetom kot t. i. ana samotretja oziroma v razširjenem prizoru svetega 

52 ana LavriČ, Delo avstrijskega slikarja johanna carla von reslfelda za slovenijo, Acta historiae artis Slovenica, 3, 
1998, str. 39–49. 

53 LavriČ 1998 (op. 52), str. 41.
54 simona KerMavnar, v cerknem še ena – tretja – slika avstrijskega slikarja johanna carla von reslfelda v 

sloveniji, Idrijski razgledi, 54/1, 2009, str. 40–48. sliko je avtorica uvrstila v slikarjevo pozno, tretjo fazo, za katero 
je značilen svetlejši kolorit.

55 KerMavnar 2009 (op. 54), str. 48; za tezni list gl. KoPPensteiner 1993 (op. 51), str. 503–504, 584–587, kat. 
št. 24. tezo je grofu cobenzlu posvetil anton Kemperle iz Gorice, študent na salzburški univerzi. Grafiko je po 
reslfeldovi risbi vrezal elias christophorus heiss. 

56 Gre zlasti za reslfeldova dela na bavarskem in salzburškem. opozoriti velja tudi, da se grad tratzberg, ki ga je 
kupil haldnov polbrat (gl. op. 1), nahaja blizu schwaza, kjer naj bi bil reslfeld doma. 

57 KoPPensteiner 1993 (op. 51), str. 508–509, 604–608, G 29, kat. št. 91. Gre za frontispic teznega tiska z na-
slovom Pax, ki ga je »učenemu knezoškofu« eckherju posvetil johann sebastian schelchshorn iz regensburga, 
študent na benediktinski univerzi v salzburgu pri profesorju pravne fakultete p. johannesu ebberthu iz Garstna.  

58 Koppensteiner je reslfeldov razvoj razmejil v tri faze in jih tudi natančno analiziral, gl. KoPPensteiner 1993 
(op. 51), str. 53–60, 65–69, 71–77. 

59 Za analizo reslfeldovega slikarstva gl. KoPPensteiner 1993 (op. 51), str. 53–60, 65–69, 71–77; prim. LavriČ 
1998 (op. 52), str. 43–44, s kratkim povzetkom Koppensteinerjevih ugotovitev. 

60 Za razloge za izbor patrocinija sv. ane za loško kapucinsko cerkev gl. KovaČ 1993 (op. 17), str. 47–48. 
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5. Johann Carl Reslfeld: Smrt sv. Ane, med 1711 in 1713, kapucinska cerkev sv. Ane, Škofja Loka 
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sorodstva,61 njena smrt pa je manj pogost mo-
tiv.62 Koliko besede je pri izbiri teme imel na-
ročnik, ne vemo, nedvomno pa so kapucini z 
njo soglašali; prizor umiranja je bil dejansko 
blizu njihovemu pastoralnemu delovanju,63 
spadal pa je ne nazadnje tudi v priljubljeni re-
pertoar slikarja reslfelda. 

osrednja oseba dogajanja na sliki je sv. 
ana, ležeča na postelji, ki sega skoraj čez vso 
širino slike. izmučeno telo starke je položeno 
na dve blazini in visok vzglavnik ter pokrito z 
volneno odejo. Desnico drži na prsih, onemo-
glo levico z razprtimi prsti je iztegnila ob tele-
su, njen vrat in leva rama sta razgaljena, usta 
napol odprta, obraz izsušen. v agoniji upira 
oči navzgor, proti nebeškim bitjem, ki se iz 
oblakov spuščajo v prostor, poleg operutniče-
nih angelskih glavic še dva putta, ovita z raz-
vihrano draperijo; eden od njiju naj bi držal v 
rokah kadilnico, ki pa jo zaradi potemnelosti 
slike lahko bolj slutimo, kot vidimo. ob ani 
je zbrana njena družina. središčna figura ce-
lotne kompozicije je Marija, ki nežno zre na 
mater in na plenici pridržuje golo Dete. otrok 
se v dinamičnem zasuku ljubeznivo obrača k 
babici in izteza k njej ročici, kot bi jo hotel 
blagosloviti in objeti za slovo. K umirajoči se 
sklanjata jožef in joahim; joahim s poduhovljenim obrazom stoji za ženinim zglavjem in sočutno 
sklepa roki, jožef zraven njega drži razcvetelo palico kot znamenje, po katerem je bil izbran za Ma-
rijinega ženina, in hkrati kot vertikalno kompozicijsko dopolnilo. ob postelji kleči napol s hrbtom h 
gledalcu obrnjena žena, morda sorodnica ali služabnica, kakršne srečujemo v beneškem slikarstvu, v 
dogajanje pa so vključeni tudi angelski mladeniči. Glavno vlogo ima tisti, ki pokleka k zglavju z dol-
gima prižganima svečama v rokah; s pogledom vzpostavlja stik z gledalcem, zaradi pozicije pa, tako 
kot služabnica, deluje kot prostorsko odrivalo. Mladeniča ob vznožju pozorno spremljata anino 
slovo s tega sveta, njun mlajši tovariš pa se ozira k njima. angeli so prikupnega videza, nakodranih 

61 Za ikonografijo sv. ane gl. Martin Lechner, anna Mutter Mariens, Lexikon der christlichen Ikonographie. Iko-
nographie der Heiligen (ur. Wolfgang braunfels), 5, rom-Freiburg-basel-Wien 1973, stp. 168–184; Martin Lech-
ner, anna selbviert, Lexikon 1973 (op. 61), stp. 190–191; johannes h. eMMinGhaus, anna selbdritt, Lexikon 
1973 (op. 61), stp. 185–190. Z ikonografskega vidika zelo zanimive slike na temo sv. ane hranijo ljubljanske uršu-
linke, gl. Marta triLer, cikel slik o življenju sv. ane v uršulinskem samostanu v Ljubljani, Umetnostna kronika, 
46, 2015, str. 3–13.

62 Motiv smrti sv. ane, ki so jo slikali po vzoru Marijine in jožefove, se v umetnosti pojavlja od začetka 16. stoletja, 
gl. Lechner 1973 (op. 61), stp. 183–184. 

63 Glavna dejavnost kapucinov je bila poleg pridiganja in spovedovanja tudi pomoč bolnim in umirajočim, prim. 
KovaČ 1993 (op. 17), str. 41. 

6. Johann Carl Reslfeld: 
Marija s sv. Ožboltom in sv. Florijanom, detajl s puttom, 
1700/01, župnijska cerkev sv. Ožbolta, Eisenerz
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las in velikih oči. opazen je horror vacui, saj je celoten prostor zapolnjen s figurami in predmeti. 
interier, nakazan s stebriščno arhitekturo, se na levi strani odpira v krajino s hišo, drevjem in oblački 
na nebu. Kompozicija je kompleksna, sestavljena iz več diagonal, vertikal in elips. Glavna diagonala 
teče prek putta (s kadilnico), jožefa (oziroma svete družine), ane in svečenosca, druga od aninega 
vznožja do joahima. vertikali zarisujeta steber in jožefova palica. sorodstvene osebe so povezane v 
ožjem intimnem krogu oziroma elipsi, v širšega pa so vključene vse ob mrliški postelji zbrane figure. 

na prvi pogled so kot reslfeldove prepoznavne angelske figure, ki v vsem ustrezajo njegovemu 
lepotnemu idealu. Prav tako razkrivajo njegovo roko tudi druge figure, za katere najdemo v njego-
vem znanem opusu dovolj analogij. Marija ima izrazito plemenite obrazne poteze, ki se v reslfeldo-
vih delih večkrat ponovijo, najočitneje morda na z loško skoraj sočasni oltarni sliki Poklon pastirjev 
v romarski cerkvi christkindl pri steyru (1710–1712).64 na isti sliki najdemo vzporednice tudi za 
jožefov in joahimov lik, saj sta podobna pastirjema, ki se sklanjata k novorojenemu Detetu. sv. ana 
je blizu tipu stark, ki jih je reslfeld naslikal na več podobah, npr. v christkindlu med pastirji,65 v 

64 KoPPensteiner 1993 (op. 51), str. 102–108, M 12, kat. št. 142, tudi z navedbo predlog, po katerih naj bi se bil 
reslfeld pri delu zgledoval. 

65 KoPPensteiner 1993 (op. 51), str. 102–108, M 12, kat. št. 142. 

7. Johann Carl Reslfeld: Poklon pastirjev, detajl, 1710–1712, romarska cerkev Christkindl pri Steyru
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aschachu na sliki sv. Lenarta,66 pri karmeličanih v Linzu ob sv. Liboriju67 idr. opazne so tudi druge 
reslfeldove značilnosti, kot so kompozicija, gradnja prostora, pogled v krajino, ušesasto nagubana 
draperija, tenebroznost in kolorit, ki kaže njegovo beneško šolanje. Poleg rdeče in modre, ki sta naj-
intenzivneje zastopani pri Mariji, dajeta sliki poudarek tudi bela v različnih niansah in oker oziroma 
cinobrasto-okrasta barva. ne nazadnje pa je, kot rečeno, za slikarja značilen tudi sam motiv. 

reslfeld je večkrat naslikal jožefovo smrt, umirajoče pa je upodabljal tudi v prizorih, v katerih 
se trpeči ljudje zatekajo k svetnikom po čudežno pomoč. Po sliki Smrt sv. Jožefa, ki jo je za opatij-
sko cerkev v Garstnu leta 1687 naslikal johann andreas Wolff (1652–1716), je narisal predlogo za 
grafiko, ki jo je vrezal bartholomäus Kilian.68 Motiv je potem večkrat upodobil v olju. Pripisana mu 
je domnevno ok. leta 1700 nastala slika manjšega formata v samostanu Garsten,69 ki je bližja Wolf-
fovi kompoziciji kot pa siceršnjim reslfeldovim formulacijam motiva, pri katerih se je zgledoval po 
carlu Marattiju.70 takšni sta zlasti sliki v kraju st. Leonhard am Forst71 in v admontu,72 obe iz leta 
1703, nekoliko drugače zasnovana pa je manjša podoba v steinakirchnu am Forst, domnevno iz leta 
1709.73 Loška sv. ana kaže nekaj podobnosti s sv. jožefom na navedenih slikah, sicer pa je njena drža, 

66 KoPPensteiner 1993 (op. 51), str. 87–90, M 4, kat. št. 19, slika iz leta 1688/89 oziroma 1692.
67 KoPPensteiner 1993 (op. 51), str. 268–270, M 87, kat. št. 151, slika iz leta 1713. 
68 KoPPensteiner 1993 (op. 51), str. 537–541, G 3, kat. št. 21. Ploščo je naročnik opat anselm angerer posvetil 

bratovščini sv. jožefa v steyru. reslfeld je osnutek narisal vsaj do konca leta 1692.
69 KoPPensteiner 1993 (op. 51), str. 161–162, M 37, kat. št. 104. Platno je žal močno preslikano. 
70 Za carla Marattija in njegovo formulacijo motiva smrti sv. jožefa gl. blaženka First, Carlo Maratta in barok na 

Slovenskem. Pomen z Maratto povezane grafike za baročno religiozno slikarstvo na Slovenskem, Ljubljana 2000, str. 
58–67.

71 KoPPensteiner 1993 (op. 51), str. 347–349, M 119, kat. št. 126, 
72 KoPPensteiner 1993 (op. 51), str. 79–83, M 1, kat. št. 125. 
73 KoPPensteiner 1993 (op. 51), str. 428–431, M 149, kat. št. 138. 

8. Johann Carl Reslfeld: 
Bl. Bertold iz Garstna ozdravlja 
bolnike, 
1686, župnijska 
(nekdanja opatijska) cerkev 
Marijinega vnebovzetja, 
Garsten



107

LOškI GLAvAR JOžEf ANTON EvZEBIJ hALDEN IN RESLfELDOvA SLIkA Sv. ANE PRI LOškIh kAPUCINIh

zlasti še onemoglo padajoča roka, blizu tudi figuram umirajočih na slikah drugih svetnikov. Kot 
primer naj navedem podobi iz cerkve v Garstnu, in sicer Bl. Bertold iz Garstna ozdravlja bolnike iz 
leta 168674 in Obhajilo sv. Karla Boromejskega iz časa med letoma 1687 in 1693. slednjo je reslfeld 
kopiral po grafiki Francoisa de Poillyja, izdelani po sliki Pierra Mignarda,75 na loško sliko pa poleg 
onemogle matere z otrokom mdr. spominja tudi svečenosec v ospredju oziroma za njim stoječi 
spremljevalec. 

Smrt sv. Ane je nastala morda že leta 1711, ko je bilo v cerkev vpeljano bogoslužje, vsekakor pa 
do posvetitve cerkve v letu 1713. spada v umetnikovo zrelo obdobje, ko je bil na vrhuncu ustvar-
jalnih moči. Doslej neznana reslfeldova škofjeloška slika se tako kot idrijski uvršča med njegove 
najkvalitetnejše dosežke.76 

74 KoPPensteiner 1993 (op. 51), str. 133–137, M 25, kat. št. 10. 
75 KoPPensteiner 1993 (op. 51), str. 142–144, M 28, kat. št. 14.
76 Za pomoč na terenu se zahvaljujem dr. blažu resmanu in dr. silvestru novaku, za prevod povzetka pa kolegici 

alenki Klemenc. 

9. Johann Carl Reslfeld: Sv. Lenart, detajl s starko, 
med 1688 in 1692, župnijska cerkev sv. Martina, 
Aschach pri Steyru

10. Johann Carl Reslfeld: 
Smrt sv. Jožefa, 1703, župnijska cerkev, 
St. Leonhard am Forst
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Joseph Anton Eusebius Halden, Governor of Bischoflack, 
and a Painting of St. Anne by Reslfeld in the Capuchin Church in Bischoflack 

Summary

joseph anton eusebius halden of neidberg (zu Neidberg), baron “von und zu Autenried, Oxenbaum und 
Anhofen,” served between 1704 and 1713 as the Governor of bischoflack Dominion, which was in the 
possession of the bishops of Freising. it was during his term of office that the capuchin order settled in 
bischoflack, the present-day Škofja Loka. halden supported the coming of the capuchin order and the 
construction of their monastery and church so generously that he entered the history of the monastery 
as its “promotor, fautor et primarius patronus.” in the role of the syndicus, he collected funds for the mon-
astery and kept a register of its financial assets during the construction works. according to an entry in 
the capuchin chronicle, he himself (or his close personal circle) contributed 2,730 florins; in addition, 
he had two altars made in the church: the high altar, for which he also donated an excellent altarpiece of 
st. anne, and the altar of Mary the helper (Mariahilf) in the first chapel, together with the altarpiece that 
had been brought into physical contact with the cranach original image in innsbruck. he also donated a 
gilded chalice and had several images painted for the monastery. 

of the paintings in the monastery, mention should be made of two portraits hung in the refectory 
to honour the memory of the two representatives of church and secular authorities under whom the 
monastery was erected: the portrait of johann Franz eckher, bishop of Freising, was probably executed 
within the circle of his artists, whereas the Governor’s portrait was possibly painted in carniola. it should 
be noted that halden also counted Giulio Quaglio among his acquaintances; this painter was frescoing 
the newly built Ljubljana cathedral at that time and later also painted in Škofja Loka, in the chapel of the 
burgstall/Puštal castle of the landlord Marko oblak von Wolkensberg.

The most important pieces of furnishings that halden donated to the church seem to be the two 
altarpieces. The Mariahilf painting, which he provided in 1707, most likely originated in the German 
art space; after 19th century alterations to the altar, it was incorporated as a quadro riportato in a larger 
composition of Mary the helper of christians.   

The painting Death of St. Anne and the high altar as a whole remained intact. as to the present 
knowledge, the altarpiece is not signed, nor is its painter documented in archival sources, but stylistic and 
comparative analyses justify its attribution to the austrian painter johann carl reslfeld (ca. 1658–1735). 
halden probably knew the painter; he was at least familiar with his artworks in his native country, or he 
could have been acquainted with him through eckhart, the bishop of Freising.

The painting clearly demonstrates reslfeld’s idiom: tenebrosity; venetian colouring; a composition 
of crossed diagonals and circles or ellipses; spatial articulation by means of figures’ distribution and their 
gestures; a view into a landscape; agitated drapery with auricular folds; and figures that correspond to 
his typified protagonists. Particularly characteristic are angelic figures, which fully correspond to the 
painter’s ideal of beauty. it is possible to find in his oeuvre ample analogies for individual scenes and 
details: the group of the holy Family, for example, has its counterpart in his painting of the adoration of 
the shepherds at christkindl near steyr; the representation of dying corresponds to his paintings showing 
the death of st. joseph (e.g. admont, st. Leonhard am Forst) or to dying figures in his paintings of other 
saints (e.g. the blessed berthold and st. charles borromeo at Garsten).

The painting of st. anne probably dates from 1711, when the worship was introduced into the 
church, or was completed, at the latest, by the consecration of the church in 1713; thus it falls into the 
artist’s mature period. We have already seen his works in slovenia: apart from two paintings in idrija, the 
Coronation of the Virgin and St. Anthony of Padua (a. Lavrič 1998, see note 52), a painting of st. Florian 
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in cerkno was also subsequently attributed to him (s. Kermavnar 2009, see note 54). Like the two idrija 
paintings, the hitherto unknown reslfeld altarpiece in Škofja Loka belongs among his most outstanding 
achievements.





111

ACTA hISTORIAE ARTIS SLOvENICA 20|2 ∙ 2015, 111–136

Dela arhitekta Hermana Husa 
za jugoslovansko salezijansko provinco 
v obdobju med obema vojnama

Alenka Di Battista

arhitekt herman hus (1896–1960) je za jugoslovansko salezijansko provinco sv. cirila in Metoda, 
ki je bila ustanovljena leta 1922 in je imela svoj sedež na rakovniku v Ljubljani, izvršil različna 
naročila.1 večina izmed njih spada v čas med letoma 1929 in 1936, ko je provinco vodil slovenski 
inšpektor Franc Walland.2 Ker je provinca do leta 1935 obsegala tudi salezijanske zavode na celotnem 
ozemlju tedanje Kraljevine srbov, hrvatov in slovencev oziroma jugoslavije in Češkoslovaške, je 
njegovo delovanje presegalo meje tedanjega slovenskega ozemlja in se je raztezalo tudi na sosednjo 
hrvaško, Češko in slovaško. Po zaslugi Franca Wallanda je herman hus dobil naročila za prezidave, 
dozidave in ureditvena dela salezijanskega zavoda na rakovniku pri Ljubljani in v radni pri sevnici, 
za gradnjo cerkve na Kodeljevem v Ljubljani, za gradnjo cerkve in zavoda v brnu in bratislavi ter za 
ureditvena dela salezijanskega doma na Knežiji v Zagrebu; postal je glavni oziroma »redovni« arhitekt 
jugoslovanske salezijanske province. Pri svojem delu je sledil sočasnim modernim arhitekturnim 
usmeritvam, ki so pri gradnji cerkva upoštevale nove materiale in konstrukcije, bržkone je bil 
seznanjen z dolgoletnimi zahtevami liturgičnega gibanja po redefiniciji katoliške liturgije in s tem 
neposredno povezane sakralne arhitekture in umetnosti,3 upošteval pa je tudi splošne smernice 

1 herman hus izhaja iz meščanske družine in spada med prve diplomante arhitekturnega oddelka tehniške visoke 
šole v Ljubljani. najprej je bil učenec jožeta Plečnika (od akademskega leta 1920−1921), kasneje pa je presedlal k 
ivanu vurniku (v akademskem letu 1925−1926). Diplomiral je leta 1927. nekaj let je bil zaposlen kot suplent na 
tehniški srednji šoli, nato na banski upravi kot tehniški višji pristav, od leta 1931 pa je vodil samostojni arhitek-
turni biro; pri delu je večkrat sodeloval tudi z bratom inženirjem Karlom husom. strokovni izpit iz arhitekture je 
opravil pri Ministrstvu za gradnje leta 1933. bil je tudi dolgoletni predsednik kluba arhitektov ljubljanske sekcije 
Združenja inženirjev in arhitektov. ukvarjal se je predvsem z načrtovanjem javnih zgradb in z urbanizmom ter s 
svojimi prispevki sodeloval na številnih javnih in vabljenih arhitekturnih natečajih na širšem območju Kraljevine 
jugoslavije. Dejaven je bil tudi kot oblikovalec notranjega pohištva in grafične opreme raznih knjig ter kot pisec 
strokovnih besedil, gl. zapuščino hermana husa, zasebna last; Pavel GÖstL, Srečanja s stavbarji, radovljica 1996, 
str. 24; Plečnikova šola v Ljubljani (ur. Lojze Gostiša), arhitekturni muzej, Ljubljana 1996, str. 7, 79.

2 Franc Walland (1887−1975) je v salezijanski red vstopil leta 1901 v curgneju. noviciat je opravil v Foglizzu. Po 
vzgojiteljskem pripravništvu v Ljubljani, na Dunaju in v kraju Mogliano veneto je študiral teologijo na radni in 
na Gregoriani v rimu. v letih 1913−1914 je bil ravnatelj prvega salezijanskega zavoda na Madžarskem, med prvo 
svetovno vojno je bil kurat. Med letoma 1919 in 1922 je bil ravnatelj salezijanskega zavoda na radni pri sevnici, 
med letoma 1922 in 1925 pa na rakovniku. od leta 1929 do 1936 je bil postavljen za prvega slovenskega inšpek-
torja jugoslovanske salezijanske province in do leta 1935 za delegata vrhovnega predstojnika za Češkoslovaško. 
velik poudarek je dajal organizaciji šolstva in večji odprtosti potrebam okolja, gl. Marijan sMoLiK, Walland 
Franc, Slovenski biografski leksikon, 4/14, Ljubljana 1986, str. 661–662.

3 Katoliško liturgično gibanje je bil proces, ki se je začel v drugi polovici 19. stoletja in zaključil z reformami dru-
gega vatikanskega koncila leta 1962. Gibanje se je od vsega začetka zavzemalo za aktivno notranje in zunanje 
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salezijanske redovne skupnosti za urejanje salezijanskih ustanov, ki so izhajale iz poslanstva in 
okolja, v katerem so delovale.4 

husovo dejavnost za salezijance je treba postaviti tudi v okvir medvojnega razvoja cerkvene 
umetnosti na slovenskem, ki je bila po mnenju Franceta steleta zlasti prek Dunaja tesno povezana s širšim 
srednjeevropskim prostorom in močno zaznamovana z delom jožeta Plečnika in ivana vurnika, ki sta vsak 
na svoj način razvila svojstven tip sodobne cerkvene umetnosti. Med mlajšo generacijo njunih učencev 
stele poimensko omenja Franceta tomažiča, ivana Pengova, Dragotina Faturja, kiparja in slikarja toneta 
Kralja ter hermana husa, za katerega pravi, da je izvršil »več pozornosti vrednih načrtov za cerkve«.5 
nekatera njihova dela so bila predstavljena tudi v reviji Arhitektura, ki je med letoma 1931 in 1934 izhajala 
v Ljubljani.6 Med temi velja omeniti ureditev kapelice Marije Morske zvezde pri Križankah v Ljubljani in 
oblikovanje prapora njene dijaške kongregacije po načrtih arhitekta ivana Pengova (dokončano 1929),7 
idejni natečajni osnutek jožeta Mesarja za frančiškansko cerkev Gospe od zdravlja v splitu (okvirno 1930)8 
in oblikovano okovje za banderi frančiškanov janeza omahna in Domicijana serajnika (domnevno 

sodelovanje vernikov pri bogoslužju, za razumevanje cerkve kot Kristusovega skrivnostnega telesa, katerega ud 
je vsak krščeni, za graditev občestva, ki živi in se gradi v okviru župnije, za ljudski jezik v bogoslužju, za liturgično 
ozaveščenost, za evharistično vzgojo in življenje iz evharistične daritve, katere del je prejem obhajila, za usklaje-
nost med občestveno in individualno pobožnostjo in za vključitev ljudskega petja v bogoslužje. na slovenskem 
lahko liturgično gibanje časovno razdelimo na tri obdobja: njegovi začetki so postavljeni v čas od druge polovice 
19. stoletja do leta 1925, obdobje njegovega intenzivnega razvoja po letu 1925, zlasti v tridesetih letih, ko beležimo 
razmah številnih mladinskih organizacij in verskega tiska s prenovitvenimi liturgičnimi nameni, in čas po letu 
1945, ki ga zaznamujejo spremenjene družbenopolitične razmere. Liturgična prenova je neposredno vplivala tudi 
na reformo cerkvene umetnosti in sakralne arhitekture. v slovenski literaturi se omenja zlasti beuronska likovna 
umetnost, ki so jo gojili benediktinski menihi proti koncu 19. stoletja v južnonemškem samostanu beuron. iz 
obdobja med obema vojnama pa je treba omeniti liturgično mladinsko gibanje Quickborn (Živi vrelec), ki je 
delovalo na gradu rothenfels blizu Würzburga. Ključno vlogo je odigralo sodelovanje oziroma neposreden vpliv 
teologa romana Guardinija na moderno usmerjene nemške arhitekte: rudolfa schwarza, emila steffanna, Domi-
nikusa böhma, Martina Webra in otta bartinga. njihov glavni cilj je bila postavitev neavtoritativnega sakralnega 
prostora skupnosti vernikov pred bogom, v katerem bi bil glavni oltar kot središče vsega bogoslužja čim bliže 
vernikom, ladja pa oblikovana tako, da bi omogočila njihovo aktivno sodelovanje pri bogoslužju, krstilnica in 
spovednice postavljene v samostojnih prostorih, ločenih od glavne ladje, likovna oprema cerkve pa pri večini od 
omenjenih arhitektov reducirana na minimum, gl. France steLe, sodobna evharistična umetnost, Mladika, 6, 
1935, str. 211−217; Gianluca FreDiani, Le chiese, bari 1997, str. 15−19; Zorana soKoL GojniK, Duh moderne 
i nova liturgijska strujanja na primjeru crkve Gospe od Zdravlja u splitu, Croatica Christiana Periodica, 59, 2007, 
str. 146−153; virginio sanson, Architettura sacra nel Novecento. Esperienze, ricerche e dibattiti, Padova 2008, str. 
11−23; silvester Fabijan, Liturgično gibanje in liturgična prenova, Tretji dan, 9−10, 2010, str. 52−61.

4 salezijanske skupnosti so opravljale različne socialne, vzgojne in izobraževalne naloge v revnejših predelih mest, 
namenjene zlasti otrokom in mladostnikom. Ker so njihove ustanove imele za glavni cilj služenje ljudstvu, so mo-
rali biti njihovi večnamenski stavbni kompleksi zgrajeni funkcionalno. nekdanje samostanske vrtove ali dvorišča 
so nadomestila šolska dvorišča ali igrišča, knjižnice in refektoriji so bili nadvse preprosti in skromnih dimenzij, 
umetniški vidik gradnje in opreme redovnih cerkva pa se je praviloma umikal v ozadje. izjemo so predstavljale le 
redovne cerkve, ki so prevzemale skrb za pastoralno delo okraja in so s tem postale tudi župnijska središča, ali pa 
cerkve, ki so bile posvečene priljubljenemu svetniku ali svetnici in so s tem postale tudi romarski kraj, gl. bogdan 
KoLar, redovne skupnosti 19. in 20. stoletja. odgovori na razmere, Acta historiae artis Slovenica, 17/2, 2012, str. 
158−160.

5 steLe 1935 (op. 3), str. 211−217. 
6 Poleg slovenskih so v reviji zastopana tudi nekatera dela hrvaških in srbskih avtorjev: načrt cerkve sv. antona v 

Zagrebu juraja Denzlerja (1931) in načrti za evangeličansko cerkev sv. nikolaja pri subotici jana Dubovyja, gl. 
juraj DenZLer, Zavjetna crkva sv. antuna u Zagrebu, Arhitektura, 3, 1931, str. 65−68; jan DubovY, evangeli-
stička crkva. sv. nikola kod subotice, Arhitektura, 11−12, 1932, str. 274.

7 Arhitektura, 11−12, 1932, repr. na str. 268−269.
8 Arhitektura, 11−12, 1932, repr. na str. 270.
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1932).9 Značilnosti oblikovanja sodobnih sakralnih objektov je bralcem poskusil pojasniti Dragotin Fatur 
ob kratki predstavitvi povečave župnijske cerkve sv. Lenarta na jesenicah (1930),10 herman hus pa je v 
članku Zavodne cerkve razvil problematiko cerkva, ki morajo združiti dva avditorija z enim prezbiterijem. 
Mislil je predvsem na samostanske cerkve in cerkve mladinskih domov, pri katerih je bilo treba urediti 
dva med seboj ločena prostora za dve povsem različni občinstvi, za redovnike in gojence mladinskega 
doma in druge vernike župnije. Podobne težave so se po njegovem mnenju pojavile tudi pri povečanju 
obstoječih župnijskih cerkva zaradi naraščajočega števila vernikov. običajno podaljšanje glavne ladje 
oziroma dozidava stranske ladje ali kapele je bila po njegovem mnenju povsem neustrezna rešitev, saj 
je vernike še bolj oddaljila od glavnega oltarja. Kot primer dobre rešitve je predstavil svoje idejne načrte 
za cerkev na Kodeljevem v Ljubljani, ki jo je povezal z že stoječim mladinskim domom, in idejne načrte 
cerkve in zavoda v brnu na Moravskem. Pri obeh je namreč desno oziroma levo od prezbiterija prizidal 
kapelo za gojence, iz katere se je ponujal neposreden, sicer stranski pogled na glavni oltar v prezbiteriju 
in na prižnico. Kapelo je bilo s težkimi zavesami ali sklopnimi vrati po potrebi mogoče tudi povsem 
zapreti za opravljanje zasebne pobožnosti. velik poudarek je namenil akustičnim problemom cerkvenega 
prostora, ki so bili odvisni predvsem od pravilne postavitve prižnice in ustrezne višine cerkvenih ladij. 
treba je bilo zagotoviti tudi primerno ogrevanje in prezračevanje sakralnega prostora, ki sta bila v osnovi 
podobna opremam kinodvoran in gledališč. Kljub uvajanju tehničnih novosti pa je hus na podoben 
način kot Dragotin Fatur zagovarjal ohranjanje tradicije v sakralni arhitekturi, zlasti pri načrtovanju 
tlorisov cerkva in pri razporeditvi notranjih prostorov in opreme, saj je po njegovem mnenju »ljudstvo v 
bogoslužnem stavbarstvu odklanjalo vsako preočitno novotarijo«.11

omenjeni članek nudi dobro izhodišče za razumevanje husovega pojmovanja moderne 
sakralne arhitekture, hkrati pa je tudi uvod v podrobnejše spoznavanje njegovega tesnega 
sodelovanja s salezijanskimi skupnostmi v sklopu jugoslovanske salezijanske province. Ključni vir za 
to raziskovanje je husov osebni tehnični dnevnik, ki vsebuje kronološki seznam izvedenih del med 
letoma 1933 in 1955, opremljen s krajšim opisom, in na koncu knjige oštevilčeni seznam vseh spisov 
med letoma 1926 in 1958.12 arhivsko gradivo iz različnih državnih in zasebnih arhivov ter članki na 
to temo iz dnevnega časopisja in poljudnih strokovnih revij pa služijo kot dopolnilo.  

salezijanski zavod na rakovniku pri Ljubljani velja za najstarejšo ustanovo salezijancev na 
slovenskem. Prvi salezijanci so se v tamkajšnji dvorec iz 17. stoletja naselili leta 1901 in mu čez 
leto dni prizidali enonadstropno poslopje s šolskimi sobami v pritličju in spalnicami v nadstropju. 
Kmalu po prihodu so začeli s pripravami za gradnjo cerkve in zavoda in ustanovili družbo za gradnjo 
svetišča Marije Pomočnice. različne načrte za cerkev in zavod je med letoma 1904 in 1906 pripravil 
Mario ceradini iz torina,13 ki je bil nekakšen glavni arhitekt takratne salezijanske skupnosti.14 Med 

9 Arhitektura, 7, 1932, repr. na str. 195.
10 Dragutin Fatur, nabožne stavbe, Arhitektura, 11−12, 1932, str. 265−267.
11 herman hus, Zavodne cerkve, Arhitektura, 2, 1931, str. 50−55.
12 herman hus, Tehnični dnevnik, zapuščina hermana husa, zasebna last.
13 Mario ceradini (1864−1940) je mdr. načrtoval salezijanske ustanove v oświęcimu na Poljskem (1901), v Lizboni 

na Portugalskem (1901−1905), v kraju Daszawie v ukrajini (okvirno 1901−1905) in v Przemyślu na Poljskem 
(1905), cerkev santa Maria Liberatrice na Monte testacciu v rimu (1908) in razširitev matične cerkve salezijan-
cev v turinu (1935−1938), gl. Marco sPesso, Mario ceradini. architettura religiosa e modernismo. s. Maria 
Liberatrice in roma, L’architettura dell’»altra« modernità (ur. Maria Grazia turco, Marina Docci), roma 2007, str. 
487−495; Franci LaZarini, redovi in sakralna umetnost na slovenskem v drugi polovici 19. in na začetku 20. 
stoletja, Acta historiae artis Slovenica, 17/2, 2012, str. 143.

14 Svetišče Marije Pomočnice na Rakovniku, Ljubljana 1984, str. 8−21; LaZarini 2012 (op. 13), str. 143−144.
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ohranjenimi zasnovami sta zanimivi zlasti dve: načrt monumentalnega kompleksa, sestavljenega iz 
centralne cerkvene stavbe, postavljene na južni strani v osi rakovniškega dvorca, in dveh stranskih kril 
na levi in desni strani, ki sta bili namenjeni prostorom salezijanskega zavoda,15 in kasnejši skromnejši 
načrt, ki je predvideval gradnjo treh samostojnih objektov za salezijanski zavod, kapelo in gledališče, 
postavljenih drug ob drugem na severni strani dvorišča.16 Zaradi neugodne konfiguracije terena 
je bilo treba načrte za redovno hišo in cerkev neprestano spreminjati in dopolnjevati. Dokončni 
izvedbeni načrt je cerkev premaknil jugozahodno od obstoječega dvorca, zavod pa predvidel le na 
njeni vzhodni strani. celoten kompleks so zgradili po tem načrtu. temeljni kamen svetišča Marije 
Pomočnice je bil blagoslovljen leta 1904, leta 1907 oziroma 1908 pa se je njegova gradnja ustavila. 
cerkev je bila začasno pokrita in blagoslovljena, moči pa so leta 1907 preusmerili v gradnjo zavoda, 
v katerem sta bila predvidena šolsko poslopje in internat za dečke med sedmim in štirinajstim letom 
starosti. Moderno predalčno železobetonsko konstrukcijo zavoda je izvedel inženir edvard ast, ki je 
od konca 19. stoletja vodil specializirano podjetje za gradnjo betonskih in železobetonskih struktur 
na Dunaju s podružnicama v Gradcu in innsbrucku.17 Zavod je bil dokončan leta 1909, gradnjo 
cerkve pa so lahko nadaljevali šele po prvi svetovni vojni. ob tej priliki je Mario ceradini pripravil 
tudi nov načrt cerkvene notranjščine in zunanjščine z dvema variantama zaključkov fasadnih 
zvonikov.18 Gradbena dela je vodil stavbenik viljem treo iz Ljubljane. cerkev Marije Pomočnice je 
bila dokončana in posvečena leta 1924, ko je bil ravnatelj salezijanske skupnosti na rakovniku Franc 

15 archivio salesiano centrale, rim (asc), jugoslavia, Lubiana, architetto ceradini M. (1904−1905). varianta na-
črta objavljena tudi v: bogdan KoLar, Salezijanci. Sto let na Slovenskem 1901−2001, Ljubljana 2001, str. 129.

16 asc, jugoslavia, Lubiana, architetto ceradini M. (1904−1905). načrt objavljen tudi v: sPesso 2007 (op. 13), str. 490.
17 ob tristoletnici rakovnika, Salezijanski vestnik, 5–6, 1941, str. 114−116; Zgodovinski arhiv Ljubljana (ZaL), 

Lju 489, Mesto Ljubljana, splošna mestna registratura, reg i, t. e. 1530; Chronik ab 1898. Von der Gründung 
bis zum 1. Weltkrieg (http://www.ast.co.at/index.php?option=com_content&view=article&id=68&itemid=109&
lang=de, stanje 17. 11. 2015); Chronik ab 1918. Die Zwischenkriegszeit 1918–1939 (http://www.ast.co.at/index.
php?option=com_content&view=article&id=67&itemid=110&lang=de, stanje 17. 11. 2015).

18 arhiv republike slovenije (ars), as 1068, Zbirka načrtov, t. e. 6/103−6/111.

1. Mario Ceradini: 
varianta načrta salezijanske 
cerkve in zavoda na Rakovniku, 
1905 
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Walland. Marijina cerkev je tedaj postala priljubljeno romarsko središče, v zavodu na rakovniku pa 
so čedalje večji poudarek dajali strokovnemu šolstvu in poklicnemu izobraževanju gojencev.19 

v medvojnem obdobju so na rakovniku vseskozi potekale manjše preureditve in dozidave. 
Prva naročila hermanu husu segajo v leto 1931, ko je pripravil načrte za različna ureditvena dela 
bolnišnice, okrepčevalnice, t. i. »pregibalnice« (telovadnice) in samostanske cerkve ter regulacijske 
načrte samostana in bližnje okolice.20 Leta 1933 je dokumentirana nadzidava polkrožnega zaključka 
južnega zavodnega trakta, t. i. rotunde, ki je nastala z namenom povečave števila spalnic gojencev 
zavoda,21 v naslednjih letih pa so si sledili načrti predelave mizarskih delavnic, gospodarskega in 
gospodinjskega poslopja, prizidka nove obednice na vzhodni strani zavoda in ureditve dohoda v 
kripto iz zakristije.22 vse načrte zaznamuje funkcionalna zasnova prostorov. najbolj zanimivo in 
izvirno rešitev pa prikazuje ureditev zgornjega dvorišča med cerkvijo in zavodom, ki ga na treh straneh 
obdaja k obstoječim stavbam prizidan arkadni hodnik. betonski stebri hodnika naj bi segali tudi v 
prvo nadstropje in tako uspešno zakrivali »oba nelepa trakta« zavoda ter povezali zgornje dvorišče s 
cerkvijo v skladno in strnjeno harmonično celoto. Dvorišče je bilo tlakovano, na desni strani, tik ob 

19 Svetišče 1984 (op. 14), str. 15−16; KoLar 2001 (op. 15), str. 67, 128−135.
20 hus, Tehnični dnevnik (op. 12), str. 380.
21 ZaL, Lju 489, Mesto Ljubljana, splošna mestna registratura, reg i, t. e. 1530.
22 arhiv salezijanske družbe, Ljubljana rakovnik (asD), ustanove, fasc. r 16.

2. Rakovnik, salezijanska cerkev 
Marije Pomočnice in zavod, 
stanje pred oziroma takoj 
po prvi svetovni vojni

3. Rakovnik, salezijanska cerkev 
Marije Pomočnice in zavod, 
po 1935 
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opornem zidu, pa je bila predvidena postavitev 
monumentalnega betonskega Marijinega kipa, 
ki bi bil viden daleč naokoli. na nekoliko 
nižjem nivoju, pod opornim zidom, je bila 
načrtovana kolonada stebrov z napisom 1904 
Služite Gospodu v veselju 1935, ki bi povezovala 
cerkev z zavodom, služila pa naj bi tudi kot 
igralna lopa gojencev. Čeprav skici nista 
bili nikoli izvedeni, jasno nakazujeta husov 
pretanjen čut za urejanje zunanjih ambientov, 
ki veliko dolguje njegovemu prvemu profesorju 
jožetu Plečniku.23 ravno tako zanimivi so tudi 
husovi načrti za novo notranjo opremo cerkve, 
ki obsegajo idejne zasnove za prenovljeni glavni 
oltar z dvema angeloma, ki nosita figuro Marije 
Pomočnice, različne zasnove za stranske oltarje 
sv. antona in sv. terezije ter sv. jožefa, načrte 
za obhajilne mize in klopi ter različne variante 
lesenih spovednic, ki so bile obogatene z 
zanimivimi kovinskimi in pasarskimi okrasi ter 
reliefno ali kiparsko izdelanimi zaključki.24 vsi 
načrti so bili opremljeni z detajlnimi napotki 
v zvezi z izdelavo posameznih del. Z izjemo 
poenostavljenih spovednic, ki so jih izdelali v 
letih 1934 in 1935 v mizarskih delavnicah na 
rakovniku,25 večina izmed njih ni bila nikoli 
izvedena. v ta čas spada tudi husovo aktivno sodelovanje pri grafičnem opremljanju knjig in 
revij, ki jih je izdajala salezijanska tiskarna na rakovniku. v zbirki Knjižice je opremil knjige:26 
Zadnja večerja,27 Brat Pascal,28 Kruh iz nebes29 in Zavednost.30 Med revijami je treba izpostaviti zlasti 
naslovnico Salezijanskega vestnika za leto 1936, na kateri sta idejna zasnova za dograditev in zunanja 
ureditev salezijanskega zavoda na rakovniku, in naslovnice revije Mala Cvetka za leta 1936, 1937, 
1938, na katerih je predstavljena husova idejna zasnova nove cerkve sv. terezije Deteta jezusa na 

23 asD, ustanove, fasc. r 16.
24 asD, ustanove, fasc. r 16.
25 Svetišče 1984 (op. 14), str. 21.
26 Pobudo za izdajanje cenenih Knjižic je leta 1933 dal inšpektor Franc Walland. Zgledovale so se po don boskovem 

Katoliškem berivu (Letture cattoliche) in podobnih publikacijah, ki so jih po svetu izdajale salezijanske skupnosti. 
Knjižice so izhajale na štirinajst dni v dveh zbirkah. Prva je bila označena s črko a in je bila namenjena poglabljanju 
verskega in duhovnega življenja, druga, z oznako b, pa utrjevanju in razširjanju verskega znanja. Konec tridesetih 
let se je delitev opustila in je bila uvedena skupna označba Časopis za duhovno prebujo in prosveto, gl. KoLar 2001 
(op. 15), str. 255−256.

27 Franc KniFic, Zadnja večerja, Ljubljana 1935 (Knjižice, zbirka a, 17).
28 Franc WaLLanD, Brat Pashal, Ljubljana 1935 (Knjižice, zbirka a, 18).
29 Kruh iz nebes, Ljubljana 1935 (Knjižice, zbirka b, 18).
30 Franc WaLLanD, Zavednost, Ljubljana 1935 (Knjižice, zbirka b, 19).

4. Herman Hus: načrt ureditve zgornjega dvorišča med 
cerkvijo in zavodom, 1935 
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7. Herman Hus: naslovnica Male Cvetke 
za leto 1936

6. Herman Hus: naslovnica Salezijanskega 
vestnika za leto 1936

5. Herman Hus: študija ureditve stranskih oltarjev in spovednic v cerkvi Marije Pomočnice na Rakovniku, 1935
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Kodeljevem v Ljubljani. v ta okvir spadata tudi njegovi zamisli za nova žiga salezijanskega zavoda 
na rakovniku in mladinskega doma na Kodeljevem.31 

Leta 1931 je hus pripravil prve načrte za nadzidavo tariškega dvorca na radni pri sevnici, 
kjer sta v obdobju med obema vojnama delovala noviciat jugoslovanske salezijanske province in 
mladinski dom. trakt dvorca je nadzidal za eno nadstropje in v njem uredil skupno spalnico s 56 
posteljami, umivalnico, stranišče in dve samski sobi. na vogal nove strehe je postavil razgledni stolp 
z uro, za katerega je pripravil več variant.32 te naloge se je ponovno lotil leta 1936 in izdelal nove 
načrte nadzidave z dvema okrasnima stolpoma.33 

na pobudo Franca Wallanda je herman hus leta 1931 izdelal načrte za salezijanski zavod 
in cerkev v Židenicah, vzhodnem predmestju mesta brno.34 načrtoval ju je vzdolž prometnice 
Dobrovskeho (današnja Gajdošova). Župnijska cerkev je imela pravokoten tloris, njeno zunanjost 
pa na pročelju plastično členita stebrna vhodna lopa in monumentalna plastika Križanega z Marijo 
in sv. janezom evangelistom nad njo. na vzdolžni stranici cerkve se izmenjujejo zunanji nosilci 
pravokotnega prereza in velika okna, vertikalen poudarek celote pa predstavlja zvonik valjastega 
tlorisa z uro.35 Z vhodne lope so bile na severni strani cerkve neposredno dostopne pisarne, zakristija 
in kapela gojencev, ki je bila obenem povezana tudi s prezbiterijem cerkve in zavodom. Preostali 
prostori zavoda, gledališka dvorana, obednice in uprava, so bili razporejeni okoli notranjega 
dvorišča, ki je bilo namenjeno duhovščini. Za odrasle gojence je bil urejen manjši vrt na južni strani 
cerkve, obsežno nogometno igrišče pa se je razprostiralo vzhodno od celotnega salezijanskega 

31 Muzej arhitekture in oblikovanja, Ljubljana (Mao), Zapuščina hermana husa.
32 asD, ustanove, fasc. u 3.
33 asD, ustanove, fasc. u 3.
34 hus, Tehnični dnevnik (op. 12), str. 380.
35 asD, ustanove, fasc. u 96; hus 1931 (op. 11), str. 53.

8. Herman Hus: 
načrt nadzidave Tariškega dvorca 
na Radni pri Sevnici, 1931
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kompleksa.36 husove načrte je treba postaviti v kontekst povojnega časa in lokalnega dogajanja v 
mestu brno, ko je brnski škof josef Kupka v sodelovanju z Društvom za gradnjo katoliške cerkve v 
Židenicah vodil intenzivno akcijo za postavitev cerkve v omenjenem predmestju in zanjo samostojno 
iskal primerno dušnopastirsko preskrbo. na ta način je želel omejiti rastoči vpliv pravoslavne 
češkoslovaške cerkve v omenjenem okraju, obenem pa revnejšim prebivalcem tega dela mesta dati 
dolgo pričakovano duhovno središče.37 Pogajanje s salezijansko skupnostjo oziroma neposredno z 
ravnateljem salezijanskega zavoda v Fryštaku ignacijem stuchlyjem se je začelo konec leta 1929.38 
Škof josef Kupka je vseskozi kazal naklonjenost do prihoda salezijancev in je med pogajanjem zaradi 
nasprotujočih si stališč društva in salezijanskega reda odigral pomembno vlogo posrednika. največja 
razhajanja so se pokazala zlasti pri načrtovanju zasnove bodočega duhovnega središča. skladno z 
ustanovnimi pravili je hotelo društvo zbrana sredstva uporabiti izključno za postavitev cerkve in 
manjšega župnišča, prostor okoli cerkve pa je moral ostati nepozidan za opravljanje različnih verskih 

36 archiv města brna, brno (aMb), r 46, spolek pro stavbu katolického chramu v Židenicích, fasc. 38.
37 Potreba po gradnji rimskokatoliškega dušnopastirskega središča v okraju Židenice se je pokazala že na začetku 

20. stoletja. v ta namen je bilo leta 1910 ustanovljeno Društvo za gradnjo katoliške cerkve v Židenicah. Zbiralo je 
potreben denar po vsej Moravski, vodilo nakup zemljišča in za najprimernejšo zasnovo nove cerkve izbralo načrt 
arhitekta vladimirja Fischerja iz leta 1914. Zaradi izbruha prve svetovne vojne je akcija zastala in Fischerjev načrt 
ni bil nikoli izveden, gl. jan LocKer, Meziválečna sakrálni architektura v Brňe, brno 2006 (tipkopis diplomske  
naloge), str. 21−22; Lenka roFFeisovÁ, Výstavba katolických chrámů ve městě Brně v letech 1918–1938, brno 
2011 (tipkopis magistrske naloge), str. 38−43, 47.

38 izpostaviti velja predvsem dejstvo, da je bil ignacij stuchly že leta 1910 na rakovniku in je do konca prve svetovne 
vojne opravljal funkcijo namestnika predstojnika skupnosti. Po vojni je bil leta 1919 najprej poslan v veržej, leta 
1921 pa ponovno na rakovnik. opravljal je nalogo zavodskega ekonoma in sodeloval s takratnim ravnateljem 
Francem Wallandom zlasti pri dograjevanju cerkve Marije Pomočnice. Zadnja njegova postaja na slovenskem je 
bil zavod na Kodeljevem, v katerem je leta 1924 za pol leta opravljal funkcijo predstojnika, gl. bogdan KoLar, 
Gradil je cerkev na rakovniku. božji služabnik ignacij stuchly (1869–1953), Salezijanski vestnik, 6, 2011, str. 
14−15.

9. Herman Hus: situacija salezijanske cerkve in zavoda 
v predmestju Židenice v Brnu, 1931

10. Herman Hus: perspektiva salezijanske cerkve in 
zavoda v predmestju Židenice v Brnu, 1931



120

ALENkA DI BATTISTA

svečanosti. salezijanci so po drugi strani za opravljanje svojega pastoralnega in vzgojnega poslanstva 
nujno potrebovali gradnjo med seboj povezanih stavb cerkve in zavoda in niso bili pripravljeni 
sprejeti alternativnih predlogov društva, ki jim je po ugodni ceni ponujalo zemljišče v neposredni 
bližini bodoče župnijske cerkve.39 husova idejna zasnova cerkve in zavoda iz leta 1931 je zato nastala 
šele po obisku inšpektorja in delegata Franca Wallanda na Češkem in po prevzemu vse potrebne 
dokumentacije proti koncu leta 1930; salezijancem je služila za lažjo ponazoritev svojih namenov 
in želja med več pogajanji.40 Ker strankam nikakor ni uspelo poenotiti nasprotujočih si stališč, so 
pogajanja s salezijanci propadla. akcija za gradnjo nove cerkve se je kljub temu v naslednjih letih 
nadaljevala. Po dolgotrajnem iskanju primerne arhitekturne rešitve na vabljenih natečajih je bila 
naloga zaupana domačemu arhitektu Klaudiusu Madlmayru. Župnijska cerkev sv. cirila in Metoda 
v Židenicah je bila po njegovih načrtih zgrajena med letoma 1932 in 1935 in je bila dana v upravo 
premonstratencem.41 Prva salezijanska ustanova v brnu je bila zgrajena v zahodnem predmestju 
Žabovřesky šele leta 1939. Šlo je za preprosto leseno kapelo za začasno uporabo do postavitve nove 
salezijanske cerkve in zavoda.42 Začetek druge svetovne vojne in spremenjene družbenopolitične 
razmere po njej so gradnjo ustavile in jo prestavile vse do konca 20. stoletja.43

nekoliko uspešneje se je iztekla zgodba z načrti, ki jih je hus, spet po naročilu ravnatelja 
Wallanda,44 pripravil za salezijanski zavod in cerkev Marije Pomočnice v predmestju tehenlé pole v 
bratislavi, ki velja za tretjo salezijansko ustanovo na slovaškem.45 v bratislavo je salezijance poklical 

39 aMb, r 46, spolek pro stavbu katolického chramu v Židenicích, fasc. 38; roFFeisovÁ 2011 (op. 37), str. 58−61.
40 aMb, r 46, spolek pro stavbu katolického chramu v Židenicích, fasc. 38.
41 LocKer 2006 (op. 37), str. 26−28.
42 načrte začasne lesene kapele in izrazito moderne rešitve salezijanskega zavoda in cerkve po načrtih arhitekta 

Čeněka vořecha hranijo v asc, urss, cecoslovacchia, boemia.
43 LocKer 2006 (op. 37), str. 28.
44 hus, Tehnični dnevnik (op. 12), str. 379−380.
45 Prva salezijanska ustanova na slovaškem je bila ustanovljena leta 1924 v kraju Šaštíne, druga pa v starem benedik-

tinskem samostanu v kraju hronský beňadik, gl. http://mileticka.sk/farnost/historia/, stanje 17. 11. 2015. 

11. Herman Hus: 
perspektiva salezijanske cerkve in 
zavoda v predmestju Tehenlé pole 
v Bratislavi, 1932
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trnavski apostolski administrator škof Pavol jantausch in v ta namen proti koncu dvajsetih let od 
mestne oblasti odkupil parcelo v omenjenem predmestju, kjer je bilo nekoč pokopališče. Ker so si 
nekateri člani gradbenega mestnega odbora želeli, da bi bil na omenjenem zemljišču urejen park, so 
gradnji salezijanske ustanove nasprotovali in jo zavlačevali.46 novembra 1929 je bratislavo obiskal 
inšpektor in delegat Franc Walland in si ogledal predvideno zemljišče. Čez leto dni se je vrnil v 
spremstvu hermana husa in njegovega brata Karla. sledila je množična propagandna akcija z 
namenom zbiranja čim več finančnih sredstev. Leta 1932 je herman hus pripravil različne načrte 
za salezijanski dom in cerkev, ki so bili na splošno dobro sprejeti.47 salezijanski dom in cerkev 
sta bila načrtovana na vogalni parceli med pravokotno sekajočima se Miletićevo in Záhradnícko 
ulico. robna zazidava zavoda s polkrožnimi vogalnimi zaključki ob Miletićevi ulici obdaja obsežna 
igrišča in zelene površine v notranjosti. cerkev z monumentalnim zvonikom, ki je razčlenjen z 
nizom polkrožno zaključenih balkonov in predstavlja višji vertikalni poudarek, je postavljena vzdolž 
Záhradnícke ulice. stavbi sta bili med seboj povezani in pomaknjeni nekoliko nazaj, tako da je bil 
pred njima prostor tudi za tlakovan trg.48 načrti so bili objavljeni v poletni številki časopisa Don 
Bosko iz leta 1932, ki ga je izdajala salezijanska skupnost na slovaškem.49 julija istega leta je hus 

46 arhiv slovaške salezijanske province, bratislava, bratislava Miletičova (http://mileticka.sk/farnost/historia/, sta-
nje 17. 11. 2015).

47 L’udevít oKÁnÍK, Prva čiastká salezianského diela v bratislave dokončená a odovzdána svojmu ύčelu, Don Bo-
sko, 1−2, 1934, str. 8−11.

48 asD, ustanove, fasc. u 96.
49 husova perspektiva objavljena v: Don Bosko, 7−8, 1932, str. 81; Salezijanski vjesnik, 7−10, 1933, str. 84−85.

12. Herman Hus: načrt glavnega oltarja, 1932 13. Herman Hus: načrt začasne kapele, 1932
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pripravil osnutek za Marijin glavni oltar v notranjosti, ki so ga salezijanci kasneje zavrnili,50 oktobra 
pa še nov, preprostejši načrt za začasno cerkev oziroma kapelo, s fasado, obrnjeno proti Zahrádnícki 
ulici, ki bi bila kasneje priključena novi cerkvi. Kapelo je bilo mogoče po potrebi tudi povečati in jo 
združiti z bližnjo gledališko dvorano zavoda, saj je bila lesena vmesna stena premična.51 Po začetnih 
zapletih je mestna oblast oktobra 1932 naposled izdala gradbeno dovoljenje. Čez mesec dni se je 
začela gradnja kapele in severovzhodnega trakta zavoda, ki jo je vodil inženir jozef Petri iz bratislave 
v sodelovanju z gradbenim podjetjem Pittel & brausewetter.52 Maja 1933 so slavnostno blagoslovili 
temeljni kamen, v katerega so bili postavljeni listina v slovaškem, nemškem in madžarskem jeziku in 
govori o salezijanskem poslanstvu na slovaškem.53 Dne 14. septembra istega leta, na dan češčenja sv. 
Križa, so se salezijanci vselili v novozgrajeni zavod, 8. decembra pa so blagoslovili začasno kapelo.54 
Proti koncu leta 1935 se je začela gradnja severovzhodnega in jugovzhodnega prizidka k obstoječemu 
traktu zavoda, končala pa se je februarja naslednjega leta, ko je bilo izdano uporabno dovoljenje. 
v severovzhodnem prizidku so bili prostori različnih društev, ki so delovala v sklopu zavoda, in 
knjižnica, v jugovzhodnem pa gospodinjski in upravni prostori zavoda in župnije ter spalnice in 
drugi prostori za sobrate v nadstropjih.55 husov načrt ni bil nikoli izpeljan v celoti. Leta 1939 je 
salezijanski zavod na Miletićevi ulici postal tudi sedež na novo ustanovljene samostojne slovaške 
salezijanske province, nova cerkev pa je bila zgrajena šele v devetdesetih letih po arhitekturnih 
načrtih, ki sta jih pripravila  zakonca Maria ada in Marian Weber.56

največ časa, od začetka tridesetih let pa vse do začetka šestdesetih, je herman hus posvetil 
pripravi načrtov za novo salezijansko cerkev na Kodeljevem v Ljubljani. tu so salezijanci od leta 

50 Podatek o zavrnitvi oltarja v: arhiv hrvatske salezijanske provincije, Zagreb (ahsP), Kronika Knežija 1928−1938. 
načrti v: asD, ustanove, fasc. u 96.

51 asD, ustanove, fasc. u 96.
52 archív hlavného mesta slovenskej republiky bratislavy, bratislava (ahMsr), Daňový ύrad, škatla 110/vi−597, gl. 

http://mileticka.sk/farnost/historia/, stanje 17. 11. 2015.
53 Posviacka zákládneho kameňa kostola a ύstavu saleziánov v bratislave, Don Bosko, 7–8, 1933, str. 74−77.
54 Gl. http://mileticka.sk/farnost/historia/, stanje 17. 11. 2015.
55 ahMsr, Daňový ύrad, škatla 110/vi−597; Z bratislavy. Čo je s bratislavskou stavbou?, Don Bosko, 11–12, str. 

151−154, 158.
56 Dom saleziánov sv. Dona bosca, gl. http://www.muop.bratislava.sk/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=600176&id_

ktg=1072&archiv=0&p1=4371, stanje 17. 11. 2015.

14. Bratislava, salezijanska cerkev in zavod 
ob koncu leta 1935

15. Bratislava, salezijanska cerkev in zavod, 2014
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1919 s pomočjo Društva za mladinske domove, ki jim je priskrbelo primerne prostore v odsluženih 
lesenih vojaških barakah, uredili salezijanski mladinski dom, v sklopu katerega so bile kapela, 
gledališka dvorana in spalnice salezijanskih redovnikov.57 Prostori so začeli propadati in kmalu 
postali povsem neprimerni za uporabo. Ker prostora med Ljubljanico in posestvom barona antona 
codellija, kjer so nekoč stale barake južno od dolenjske železnice, ni bilo mogoče odkupiti, so 
salezijanci po ugodni ceni od barona codellija odkupili bližnjo posest severno od proge.58 Leta 
1924 so s finančno podporo slovenske skupnosti iz ZDa in obsežnim posojilom Ljudske posojilnice 
začeli graditi mladinski dom po načrtih viljema trea iz Ljubljane.59 Dom je bil blagoslovljen in 
uradno odprt septembra naslednjega leta. v njem sta bili med drugim tudi kapela in gledališka 
dvorana, ki so jo lahko uporabljali tudi za predvajanje filmov. Mladinski dom so salezijanci sprva 
imeli le v upravi, ko pa je Društvo za mladinske domove zaradi posojila pri Ljudski posojilnici 
v Ljubljani zašlo v težave, so postali njegovi lastniki. Ker je zaradi naraščanja prebivalstva na 
Kodeljevem in zaradi dejavnosti v salezijanskem domu kapela postopoma postala premajhna, so se 
salezijanci odločili za gradnjo večje cerkve, ki bi bila neposredno povezana z njihovim zavodom.60 
Prve načrte zanjo, posvečena je bila sv. tereziji Deteta jezusa in je bila obenem tudi prvo njeno 
svetišče na slovenskih tleh,61 je začel pripravljati herman hus že leta 1931 in jih je objavil v reviji 
Arhitektura.62 istega leta je pripravil tudi načrt za izvedbo konkavnega vogalnega zaključka ograje s 
figuro Marije z jezusom na vrhu opečnatega stebra.63 Leta 1932 je bil ustanovljen sklad sv. terezije, 
v sklopu katerega so zbirali potrebna sredstva za gradnjo novega svetišča.64 v Salezijanskem 
vestniku in v leta 1936 novoustanovljenem glasilu Mala Cvetka so objavljali imena dobrotnikov, 
različne husove idejne načrte zunanjščine in notranjščine, fotografije in kratka poročila, ki so bralce 
seznanjala s potekom gradnje in težavami, ki so se med tem pojavljale.65 načrtovanje in gradnja 
novega svetišča sta dejansko lahko stekla šele, ko so salezijanci odplačali večino dolga, ki je nastal 
ob gradnji mladinskega doma na Kodeljevem.66 Po prvotni zamisli iz leta 1934 je hus na vogalu 

57 bogdan KoLar, Svetišče svete Terezije Deteta Jezusa na Kodeljevem, Ljubljana 1994, str. 5.
58 KoLar 1994 (op. 57), str. 8.
59 načrte za prvo monumentalnejšo varianto salezijanskega doma pravokotnega tlorisa z notranjim arkadnim dvo-

riščem iz leta 1922, na katerih je podpisan mestni stavbenik ivan bricelj, hrani asc, jugoslavia, Lubiana. Poe-
nostavljeno varianto po načrtih viljema trea iz leta 1924 hrani ZaL, Lju 10, občina Moste, t. e. 62. Domnevno 
dokončno skico doma na dopisnici, ki jo je Franc Walland poslal don boskovemu nasledniku Filippu rinalidiju, 
pa hrani asc, Ljubljana Kodeljevo, cb1906. ta je objavljena tudi v: KoLar 1994 (op. 57), str. 8.

60 KoLar 1994 (op. 57), str. 3−12; KoLar 2001 (op. 15), str. 162−163.
61 sv. terezijo Deteta jezusa je za svetnico leta 1925 razglasil papež Pij Xi. in jo postavil za zavetnico misijonov, gl. 

KoLar 2001 (op. 15), str. 163.
62 hus, Tehnični dnevnik (op. 12), str. 380; hus 1931 (op. 11), str. 50−55.
63 ZaL, Lju 10, občina Moste, t. e. 73; arhiv župnije Kodeljevo, Ljubljana (aŽK).
64 KoLar 1994 (op. 57), str. 14.
65 idejne skice hermana husa so bile objavljene v: Salezijanski vestnik, 2, 1932, str. 28; Salezijanski vestnik, 3, 1934, 

str. 71; Salezijanski vestnik, 3, 1935, str. 58; Salezijanski vestnik, 6, 1935, str. 103; Salezijanski vestnik, 3, 1936, str. 58; 
Salezijanski vestnik, 5, 1938, str. 98; Salezijanski vestnik, 6, 1944, naslovnica. Poročila o gradnji nove cerkve so bila 
ravno tako objavljena v: Salezijanski vestnik, 6, 1935, str. 102−104; Salezijanski vestnik, 1, 1936, str. 18; Salezijanski 
vestnik, 3, 1936, str. 57−58; Salezijanski vestnik, 5, 1937, str. 84−85; Salezijanski vestnik, 5, 1938, str. 98; Salezijanski 
vestnik, 6, 1938, str. 101; Salezijanski vestnik, 6, 1943, str. 106−108, 117−118; Salezijanski vestnik, 6, 1944, str. 92. 
idejne skice in poročila o poteku gradnje nove cerkve pa so objavljena v skoraj vsaki številki revije Mala Cvetka 
med letoma 1936 in 1944. 

66 KoLar 2001 (op. 15), str. 163.
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16. Herman Hus: 
načrt fasade cerkve sv. Terezije 
Deteta Jezusa in don Boskovega 
doma na Kodeljevem, 1934

17. Herman Hus: 
varianta načrta fasade cerkve 
sv. Terezije Deteta Jezusa in 
župnijskega urada na Kodeljevem, 
natisnjena ob blagoslovu 
temeljnega kamna, 1936

18. Herman Hus: 
dokončna zasnova notranjosti 
cerkve sv. Terezije Deteta Jezusa, 
1935
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današnje ceste ob Ljubljanici in ulice jana husa poleg cerkve sv. terezije predvideval tudi postavitev 
don boskovega doma na njeni južni strani, ki bi služil salezijanskim klerikom, slušateljem visoke 
teološke šole na rakovniku.67 Mladinski dom bi se v tem primeru preuredil v nekakšno upravno 
in gospodinjsko stavbo omenjenega doma. Dejavnosti mladinskega doma bi bile omejene le na 
njegovo prvo nadstropje, v drugem nadstropju je bila mišljena ureditev zavodne bolnišnice, delujoča 
gledališka dvorana pa ne bi doživela večjih sprememb. Zapletena tlorisna zasnova cerkve je izhajala 
iz potrebe po ureditvi različnih prostorov za povsem različne uporabnike svetišča. Poleg dvoladijske 
cerkve z 230 sedeži in 2000 stojišči je bila desno od prezbiterija kapela za gojence mladinskega 
doma, s katerim je bila tudi neposredno povezana, desno od glavne ladje pa kapelica s spovednicami 
in krstnim kamnom, iz katere je bil mogoč neposreden dostop do semenišča. cerkveno fasado 
so členili stebri in ustvarili pokrito preddverje za zbiranje vernikov, različni kiparski okraski, 
predvsem pa visok zvonik z uro in mali zvonik nad pritličnimi prostori za knjigarno in prodajalno 
devocionalij desno od preddverja, ki je bil namenjen lokalnim potrebam.68 Ker so salezijanci idejo 
o gradnji don boskovega doma čez nekaj mesecev opustili, je hus novembra istega leta pripravil 
nove načrte za cerkev sv. terezije s prizidanima župnijskim uradom in dvorano za kongregacije.69 
Župnijski urad je bil predviden na desni strani svetišča, prostori, ki so bili prej namenjeni knjigarni 
in prodajalni devocionalij, pa so bili kot samostojna zgradba postavljeni levo od cerkve. Dvorana 
za kongregacije je bila urejena v prvem nadstropju, nad župnijskim uradom. notranjščino cerkve 
je hus razdelil v tri ladje različnih višin (leva pritlična, desna do višine prvega nadstropja, srednja 
najvišja), kapelo gojencev doma je prestavil levo od prezbiterija, na desni strani pa je bila zakristija. 
v kletnih prostorih pod desno ladjo je bila urejena zaprta igralna lopa za gojence zavoda z majhnim 
odrom za priložnostne predstave. Dostopna je bila po stopnišču iz mladinskega doma in je imela 
neposreden dostop tudi do športnega igrišča zavoda na južni strani salezijanskega kompleksa. v 
primerjavi s prvo zasnovo celote, ki je predvidevala preprosto opečnato gradnjo in plemenit omet, 
je bila izvedba novega načrta tehnično zahtevnejša in je zato poleg običajnih betonskih temeljev 
zahtevala uporabo opeke z železobetonskimi vezmi, železobetonski skelet z enako krovno ploščo 
pri izvedbi visokega zvonika, železobetonske nosilce v obliki stebrov in stropnih prečnih gred pri 
izvedbi cerkvene notranjščine in železobetonske okvirne nosilce v igralni lopi. cerkveno fasado je 
ponovno členila vhodna stebrna lopa, pri kateri je hus izbral drugačno različico stebrov (širijo se 
od baze proti vrhu kapitela), nad njo pa je pred okroglim oknom postavil monumentalno figuro 
Marije z jezusom in dvema angeloma ter na severni strani visok zvonik (40 m). na tej osnovi je hus 
maja 1935 pripravil dokončne načrte, oktobra istega leta pa je ljubljanski magistrat izdal gradbeno 
dovoljenje.70 v nadaljevanju je odobrena zasnova celote ostala v grobem ista, spreminjala se je le 
izvedba stebrne lope (npr. z ravnimi stebri brez baze in kapitela), zvonika (ohranjene so različne 
variante zaključka in členitve) in kiparskih detajlov na fasadi. 

Gradbena dela so se začela že leta 1935 z izkopom za igralno lopo. naslednje leto je gradbeno 
podjetje Miroslav Zupan zgradilo temelje, oporni zid in vsa železobetonska dela za igralno lopo; 

67 Začetki salezijanskega bogoslovnega izobraževanja na slovenskem segajo v leto 1907, ko je bil na radni pri sev-
nici urejen filozofski in teološki študentat. Po koncu prve svetovne vojne je bilo leta 1928 na rakovniku ustano-
vljeno salezijansko bogoslovno semenišče oziroma t. i. salezijansko bogoslovje, filozofsko-teološka šola, ki so jo 
obiskovali bogoslovci jugoslovanske inšpektorije, Čehi in slovaki, gl. KoLar 2001 (op. 15), str. 136.

68 aŽK, cerkev sv. terezike na Kodeljevem – Ljubljana, skice in poročila, 54.
69 aŽK, cerkev sv. terezike na Kodeljevem – Ljubljana, skice in poročila, 54. 
70 ZaL, Lju 10, občina Moste, t. e. 62.
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dela so bila zahtevna, zaradi težav pri postavitvi temeljev pa so zelo počasi napredovala.71 Podobne 
težave so se pojavile tudi leta 1937, ko je prišla na vrsto gradnja zvonika, za katerega je bilo treba 
temelje še dodatno utrjevati. sočasno je brez večjih težav potekalo zidanje cerkve z opeko, ki ga 
je izvedlo podjetje emila tomažiča.72 jeseni je bila cerkev že pokrita s pocinkano pločevino na 
lesenem opažu. spomladi leta 1938 so se začela dela v notranjščini, za katero je hus narisal več 
variant načrtov, ki se med seboj razlikujejo predvsem v raziskovanju različnih načinov kiparske 
dekoracije, stebrnih nosilcev in rešitev glavnega oltarja. Železobetonske konkavno zaokrožene 
prečne nosilce glavne ladje, ki počivajo na volutastih konzolah, bogatijo reliefno izdelani okraski 
s figurami angelov, girland, križev in drugih verskih simbolov. vmesni prostor zapolnjuje lesen 
kasetiran strop, okrašen z reliefno izdelanimi rožami v vsaki kaseti,73 kar je izboljšalo akustiko 
cerkvenega prostora. Železobetonski stebri, ki ločujejo posamezne ladje, so črno ometani, njihova 
površina pa je brušena in loščena z voskom. stene so ometane s plemenitim ometom rumene barve, 
spodnji del pa je obložen s ploščami iz brušenega kamna. Po husovih načrtih je bilo tedaj v desni 
stranski ladji izvedenih tudi pet okroglih slikanih oken z različnimi simboličnimi motivi in tri velika 
slikana okna s figurami Kristusa Kralja, sv. cirila in Metoda in sv. Petra in Pavla ter nad zakristijo 
molilnica barona antona codellija.74

aprila leta 1936 je ljubljanski škof Gregorij rožman blagoslovil temeljni kamen, v katerega 
je položil pergamentno spominsko listino,75 takrat veljavni jugoslovanski denar, dve svetinjici sv. 
terezije Deteta jezusa, znak ljubljanskega evharističnega kongresa iz leta 1935 in slovenski šopek iz 
nageljnov, roženkravta in rožmarina.76 ob tej priložnosti je arhitekt hus pripravil načrte slavnostnih 
dekoracij bližnje okolice, provizoričnega baldahina s križem in slavnostnega oltarja, slavolokov in 
dvigala, s katerim so temeljni kamen lahko dvignili in postavili na desno stran predvidenega vhoda v 
cerkev.77 oktobra 1938 je bila cerkev blagoslovljena, čeprav je bila tedaj še nedograjena (manjkala sta 
npr. še zvonik in vhodna lopa pred cerkvijo) in le zasilno opremljena (manjkale so klopi, spovednice, 

71 aŽK, cerkev sv. terezike na Kodeljevem, Dograditev zunanjosti 54−288.
72 aŽK, cerkev sv. terezike na Kodeljevem, Dograditev zunanjosti 54−288.
73 rože so atribut sv. terezije Deteta jezusa, obenem pa tudi znamenja velikodušne pomoči posameznikov, ki so 

posamezno polje z vrtnico lahko kupili in s tem pomagali pri gradnji cerkve, povzeto po: KoLar 1994 (op. 57), 
str. 36.

74 aŽK, cerkev sv. terezike na Kodeljevem, Dograditev zunanjosti 54−288. o gradnji nove cerkve podrobno bere-
mo tudi v: Salezijanski vestnik, 6, 1935, str. 102−104; Salezijanski vestnik, 1, 1936, str. 18; Salezijanski vestnik, 3, 
1936, str. 57−58; Salezijanski vestnik, 5, 1937, str. 84−85; Salezijanski vestnik, 5, 1938, str. 98; Salezijanski vestnik, 
6, 1938, str. 101; Salezijanski vestnik, 6, 1943, str. 106−108, 117−118; Salezijanski vestnik, 6, 1944, str. 92, in skoraj 
v vsaki številki revije Mala Cvetka.

75 Prepis spominske listine: »hvaljen jezus! v štirinajstem letu papeževanja sv. očeta Pija Xi., ki je sv. Malo terezo 
proglasil za svetnico, v drugem letu kraljevanja mladega Petra ii. Karađorđevića, ko je bil vrhovni predstojnik 
salezijanske družbe četrti don boskov naslednik Peter ricaldone in ko je bila predsednica karmeličank v Lisieuxu 
krvna sestra sv. terezike Pavlina, ki je tudi prispevala za to svetišče v čast njeni sveti sestri, je prevzv. g. dr. Gregorij 
rožman, škof ljubljanski, ob navzočnosti g. bana dravske banovine dr. Marka natlačena, mestnega župana dr. jura 
adlešiča, inšpektorja jugoslovanske salezijanske inšpektorije dr. Frančiška Wallanda, šempeterskega župnika jan-
ka Petriča, ravnatelja salezijanskega zavoda v veržeju dr. josipa valjavca, ki je prvi med brati slovenci širil češčenje 
sv. terezike in nabiral prispevke za svetišče, arhitekta ing. hermana husa, stavbenika Miroslava Zupana, pred-
sednika cerkvenega odbora alojzija Kosmurja, ravnatelja salezijanskega mladinskega doma dr. Franja blatnika 
in več tisočev slovenskih častilcev sv. terezike na cvetno nedeljo, 5. aprila 1936, slovesno blagoslovil in vzidal ta 
temeljni kamen. amen.« citirano po: blagoslovitev temeljnega kamna, Mala Cvetka, 2, 1936, str. 17.

76 KoLar 1994 (op. 57), str. 17.
77 aŽK, cerkev sv. terezike na Kodeljevem, Dograditev zunanjosti 54−288.
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lestenci ipd.). Kljub težkim časom se je opremljanje njene notranjščine in zunanjščine v naslednjih 
letih postopoma nadaljevalo.78 Leta 1940 je hus izdelal osnutke za nihalna lesena vrata z ovalnimi 
steklenimi odprtinami in medeninastim okovjem, ki so bila tedaj v nekoliko poenostavljeni varianti 
po vsej verjetnosti tudi izdelana.79 Leta 1942 se je intenzivno posvetil idejnim zasnovam za dokončanje 
ureditve glavne ladje,80 zlasti preureditvi stebrov in kiparskemu okrasu na severni steni glavne ladje, 
in številnim različicam ureditve prezbiterija oziroma glavnega oltarja z osrednjo figuro sv. terezije 
Deteta jezusa kiparja tineta Kosa.81 Zaradi velike dotrajanosti nedokončane cerkvene zunanjščine 

78 aŽK, cerkev sv. terezike na Kodeljevem, Dograditev zunanjosti 54−288; Mala Cvetka, 10, 1938.
79 Mao, Zapuščina hermana husa.
80 Mao, Zapuščina hermana husa.
81 Kipar tine Kos je imel v obravnavanem obdobju za salezijance podobno vlogo kot arhitekt herman hus. Fotogra-

fije kiparskih del, ki jih je izvedel za različne salezijanske skupnosti v sklopu jugoslovanske salezijanske province, 
so bile redno objavljane v salezijanskih glasilih. Za ljubljanske salezijance je izdelal nagrobni spomenik z reliefnima 
podobama Marije Pomočnice kristjanov in sv. janeza boska (Salezijanski vestnik, 1, 1931, str. 4−5), za kapelico sv. 
Martina oziroma za nadškofijski konvikt v Zagrebu kip Marije Pomočnice in kip sv. Dominika savia (Salezijanski 
vjesnik, 11−12, 1934, str. 181−182), za salezijansko cerkev v bratislavi monumentalni kip Marije Pomočnice, ki 
je bil pred odhodom v tujino nekaj časa razstavljen v cerkvi na rakovniku (Salezijanski vestnik, 6, 1934, str. 116, 
125; Salezijanski vjesnik, 3−4, 1935, str. 31; Salezijanski vjesnik, 5−6, 1935, str. 38), za omenjeno rakovniško cerkev 
Marije Pomočnice oltar s kipoma zavetnikov jugoslovanske province sv. cirila in Metoda (Salezijanski vestnik, 5, 

19. Kodeljevo, notranjščina cerkve sv. Terezije Deteta 
Jezusa, 2015

20. Kodeljevo, desna stranska ladja v cerkvi sv. Terezije 
Deteta Jezusa s slikanimi okni po načrtih Hermana Husa 
iz leta 1938
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je bilo treba leta 1943 obodno zidovje ometati, da bi se preprečilo nadaljnje propadanje opeke. stene 
so bile ometane z navadnim oziroma boljšim ometom rjavordeče barve. Pod napuščem je bil izveden 
konzolni venec iz belega betona, okoli oken in vrat pa profilirani okvirji iz istega materiala, ki so se 
dobro ujemali z že urejenim coklom stavbe iz podpeškega kamna. na vrh cerkvenega pročelja je bil 
postavljen po husovih načrtih zasnovan križ, ki je stavbi povrnil vtis blagoslovljenega svetišča.82 
Za izboljšanje toplotne izolacije cerkve je hus tedaj predlagal toplotno izolacijo podstrešja, zaprtje 
odprtin igralne lope pod cerkvijo in postavitev enega sloja steklene opeke na zunanji strani slikanih 
oken. Pri izvedbi preddverja in zvonika je hus zaradi težkih vojnih časov predlagal njuno izvedbo 
v poenostavljeni in okrnjeni obliki, ki je predvidevala opečno zidavo celote, nižji zvonik (24 m) 
s koničastim lesenim zaključkom in poenostavljene slope, prekrite s podpeškim kamnom.83 v 
naslednjih mesecih je hus naredil še druge variante ureditve cerkvene zunanjščine z zvonikom, 
veliko pa je razmišljal tudi o tem, kaj je res nujno še dozidati in kaj lahko počaka na boljše čase.84 
s tem vprašanjem se je ponovno začel ukvarjati šele v spremenjenih družbenopolitičnih razmerah 
po koncu druge svetovne vojne. Leta 1956 je v tehničnem poročilu prve ohranjene idejne zasnove 
zunanjščine napisal: »sedaj niso časi, da bi se zgradba dokončala po svoji prvotni zasnovi, vendar bi 
se pa dalo z dozidavo vogalnega dela zgradbe in napravo manjše predstrehe na slopih pred glavnim 
vhodom celotno zgradbo vsaj toliko dopolniti, da bi predstavljala sicer v manjšem obsegu, toda 
vendar vse ukončano celoto, ki bi bila v prid in popolen ekvivalent urbanizaciji njene okolice.«85 
Mestni občini Ljubljana Moste so zato salezijanci predlagali husov osnutek zidave dvonadstropnega 
stolpa, prekritega z leseno streho in pločevino, v katerem bi bile v pritličju shramba, kopalnica 
in stranišče, v nadstropjih dve samski sobi, na vrhu pa pokrita terasa za oddih in sušenje perila. 

1936, str. 94; Salezijanski vjesnik, 9−10, 1936, str. 83), za cerkev na Kodeljevem v Ljubljani kip sv. terezije Deteta 
jezusa (Mala Cvetka, 7–8, 1936, str. 85, 88, 91) in za fasado cerkve v zagrebškem Podsusedu relief sv. ivana boska 
med otroki (Salezijanski vjesnik, 11, 1940, naslovnica).

82 Zaradi nedokončane cerkvene zunanjščine so cerkvi tedaj večkrat pripisovali povsem profano namembnost, gl. 
v terezijinem svetišču, Mala Cvetka, 11–12, 1943, str. 118.

83 aŽK, cerkev sv. terezike na Kodeljevem, Dograditev zunanjosti 54−288; herman hus, Začasna dograditev cer-
kve sv. terezije, Mala Cvetka, 11−12, str. 108−110.

84 aŽK, cerkev sv. terezike na Kodeljevem, Dograditev zunanjosti 54−288. 
85 aŽK, cerkev sv. terezike na Kodeljevem, Dograditev zunanjosti 54−288.

21. Kodeljevo, zunanjščina cerkve 
sv. Terezije Deteta Jezusa, 1943

22. Herman Hus: načrt zunanjščine cerkve
 sv. Terezije Deteta Jezusa na Kodeljevem, 1956
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Predstreha pred vhodom bi bila ravno tako lesena in pokrita s pločevino ter bi slonela na slopih iz 
opeke ali podpeškega kamna.86 Ker je bil načrt zavrnjen, je hus leta 1960 pripravil nov osnutek v dveh 
variantah: z višjim devetetažnim stolpom v skeletni zidavi in nižjim, tri oziroma petetažnim stolpom 
z masivnim zidovjem.87 nekaj mesecev za tem je na pobudo salezijanskega inšpektorja avguština 
jakoba pripravil še druge različice vogalnega stolpa z bogatejšim dekorativnim kiparskim okrasjem, 
saj je inšpektor menil, da »izgleda visoka varianta stolpa premalo cerkvena«.88 Kljub arhitektovi 
požrtvovalnosti89 noben od predlaganih osnutkov ni bil izpeljan. na osnovi husovih idejnih 
osnutkov je cerkveno zunanjščino (dograditev zvonika in vhodne lope) šele leta 1971 dokončal blaž 
slapšak,90 ureditev prezbiterija z novim glavnim oltarjem na osnovi načrtov janeza valentinčiča pa 
se je začela že leta 1960 na pobudo nadškofa antona vovka, ko je bila na Kodeljevem ustanovljena 
župnija.91 Med številnimi raznovrstnimi deli, ki jih je herman hus naredil za salezijansko cerkev na 
Kodeljevem, je treba omeniti še lepo oblikovano monštranco v obliki križa iz leta 1939 in osnutke za 
večno luč in kropilni kamen iz leta 1940 ter za kelihe iz leta 1941.92

Leta 1931 je herman hus začel sodelovati tudi s salezijansko skupnostjo v Zagrebu. izdelal 
je načrte za prezidavo nadškofijskega konvikta v vlaški ulici v Zagrebu,93 ki so ga salezijanci leta 

86 aŽK, cerkev sv. terezike na Kodeljevem, Dograditev zunanjosti 54−288.
87 aŽK, cerkev sv. terezike na Kodeljevem, Dograditev zunanjosti 54−288.
88 aŽK, cerkev sv. terezike na Kodeljevem, Dograditev zunanjosti 54−288.
89 herman hus je za salezijance na Kodeljevem delal prav do smrti 8. junija 1960; variante stolpa, ki jih je naredil na 

pobudo salezijanskega inšpektorja, so namreč datirane aprila istega leta.
90 KoLar 1994 (op. 57), str. 24.
91 od temeljnika do sklepnika, Mala Cvetka. Ob posvetitvi njenega svetišča na Kodeljevem, Ljubljana 1965, str. 8.
92 načrti v: Mao, Zapuščina hermana husa; fotografija monštrance v: Mala Cvetka, 4, 1940, str. 62. Zaradi podob-

nosti večne luči in kropilnega kamna, ki ju uporabljajo v cerkvi na Kodeljevem, z ohranjenimi osnutki hermana 
husa domnevam, da je on avtor njunih idejnih zasnov.

93 hus, Tehnični dnevnik (op. 12), str. 380.

23. Herman Hus: variante zvonika cerkve sv. Terezije Deteta Jezusa na Kodeljevem, 1960
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1922 dobili v upravo od zagrebškega nadškofa antuna bauerja in s tem razširili svoje delovanje 
iz rovinja (1913) in reke (1918) na območje mesta Zagreb.94 istega leta je hus z bratom Karlom 
pripravil načrte tudi za provizorično odprto leseno lopo ob salezijanskem mladinskem domu v 
jugozahodnem zagrebškem predmestju Knežija. služila bi mladini doma kot pokrito igrišče zlasti 
pozimi ali pa v dežju.95 omenjeni salezijanski mladinski dom, v katerem so salezijanci domovali 
od leta 1929, si namreč tedaj zaradi finančnih težav ni mogel privoščiti zidane novogradnje. 
salezijansko skupnost na Knežiji je bremenilo predvsem odplačilo neporavnanih obveznosti z 
inženirjem silvijem sponzo iz Šibenika in z belgijsko-dalmatinsko družbo za industrijo kamna in 
marmorja na otoku hvar cobedamar, katere tehnični svetovalec in delničar je bil tudi sponza. ta 
je namreč leta 1929 dobil nalogo, da izdela načrte salezijanskega mladinskega doma in cerkve na 
Knežiji, poskrbi za nabavo gradbenega materiala in vodi ter nadzira gradnjo.96 načrt je predvideval 
postavitev enotnega kompleksa v tlorisu v obliki črke L na vogalu parcele ob današnji omiški ulici 8. 
trietažni objekt in cerkev si je sponza zamislil v neoromanskem slogu, na zunanjščini pa predvidel 
uporabo izključno hvarskega kamna, ki naj bi ga priskrbela družba cobedamar. Med gradnjo 
so nastajali vedno novi nesporazumi in zapleti med projektantom oziroma omenjeno družbo in 
salezijanskim zavodom glede rokov za pripravo detajlnih načrtov, vodenja gradbenih del, dobave in 
kvalitete gradbenega materiala ipd. odnosi med strankami so se iz meseca v mesec slabšali; silvije 
sponza in družba cobedamar sta s telegrami in pismi pritiskala na zavod in vztrajno zahtevala 
poravnavo vseh neplačanih obveznosti. v tovrstne zadeve je moral večkrat poseči tudi tedanji glavni 

94 hrvatska salezijanska provincija sv. ivana boska, gl. http://donbosco.hr/salezijanci/hrvatska-salezijanska-provin-
cija,  stanje 17. 11. 2015.

95 ahsP, Kronika Knežija 1932−1934; Državni arhiv u Zagrebu (DaZG), 1122, Zbirci građevne dokumentacije, 
omiška 2 (Dom i crkva), fasc. 2077.

96 nadškofijski konvikt v Zagrebu je prosil jožeta Plečnika za izdelavo načrtov za mladinski dom in cerkev na 
Knežiji. Ker je ponudbo odklonil, so se salezijanci začeli dogovarjati z gradbenim podjetjem ing. ivo senk i drug 
iz Zagreba. Ker je bil načrt inženirja senka zavrnjen, so bili načrti zaupani silviju sponzi, ki je dobro poznal 
dane razmere, saj je njegov sin obiskoval salezijanski nadškofijski konvikt v Zagrebu (ahsP, Ljetopis 1928−1935; 
ahsP, Ljetopis 1928).

24. Silvije Sponza: 
načrt za salezijanski dom in 
cerkev na Knežiji v Zagrebu, 1929
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inšpektor jugoslovanske province Franc Walland, sprte strani pa so se končno pomirile šele leta 1932 
po sklenitvi dogovora o izplačilu vsega preostalega dolga družbi in inženirju sponzi, za katerega 
je po priporočilu jugoslovanskega inšpektorja Wallanda poskrbel nadškofijski konvikt v Zagrebu.97 

Mladinski dom na Knežiji je bil zato na začetku tridesetih let le delno dokončan. Zgrajen je 
bil vogalni del ob današnji omiški ulici, v njem pa je bila poleg vzgojno-izobraževalnih prostorov 
za okoliško siromašno mladino urejena tudi začasna kapela, v kateri je bila že za božič leta 1929 
prva polnočnica.98 Leta 1936 je Dragutin brumec, ravnatelj mladinskega doma na Knežiji, že začel 
razmišljati o gradnji novega svetišča in različnih načinih zbiranja potrebnega denarja. cerkev bi 
bila posvečena Mariji Pomočnici, njen arhitekt pa bi moral biti »hrvat iz naših krajev«, ki bi dobro 
poznal dane »okoliščine, klimo in material«. načrti cerkve bi morali biti po njegovem mnenju 
realni in izvedljivi. Kamnito svetišče bi moralo biti praktično in primerno za izvrševanje različnih 
bogoslužnih obredov ter v neposredni povezavi z zavodom, dvoriščem in okoliškimi stavbami.99 
v tem času so začeli nastajati tudi prvi idejni načrti hermana husa za novi provizorični glavni 
oltar obstoječe kapele v mladinskem domu. Po naročilu Franca Wallanda naj bi arhitekt zanjo 
preuredil načrte oltarja za kapelo v bratislavi, ki jih je tamkajšnje vodstvo zavoda zavrnilo, hus pa 
se je naročila lotil resneje in je za kapelo na Knežiji pripravil povsem nov načrt. Med ravnateljem 
brumcem in husom je zato najprej nastal nesporazum glede višine honorarja, po pogovoru pa se je 
ta hitro razrešil. Kljub nekaterim manjšim pripombam je bil ravnatelj brumec s husovim poslanim 
osnutkom zadovoljen.100 Poleg glavnega oltarja s figuro Marije Pomočnice je hus v letu 1936 izdelal 
še različne načrte za novo opremo kapele: osnutke za svečnike, obhajilno mizo, stranski oltar s figuro 
sv. antona, cerkvene klopi, okvirje križevega pota in pevski kor. načrte odlikujeta pozornost do 
detajlov pri izvedbi posameznih kosov cerkvene opreme in izrazit občutek za estetsko harmonijo 

97 ahsP, Ljetopis 1928−1935; ahsP, Ljetopis 1928; ahsP, Kronika Knežija 1932−1934.
98 Zagrebačka nadbiskupija, Župa Zagreb Knežija, gl. http://www.zg-nadbiskupija.hr/nadbiskupija/zupe?zupeid= 

125,  stanje 17. 11. 2015.
99 ahsP, Kronika Knežija 1928−1938.
100 ahsP, Kronika Knežija 1928−1938; ahsP, svezak i dokumenti za Knežijo Zagreb 1936−1938.

25. Zagreb, Knežija, 
salezijanski zavod, 2014
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celote, ki se kaže zlasti pri izbiri prefinjenih materialov in različnih barvnih kombinacij. to je na 
primer lepo razvidno pri husovih napotkih za poslikavo in izvedbo tlaka kapele: za raven kasetiran 
strop predlaga enako modro barvo kot za stenske plošče ozadja glavnega oltarja, za nosilce z vsemi 
profili in stene belo z odtenki oker barve, za tla pa črn, temno siv ali temno rdeč material. cela kapela 
naj bi tako »dobila širši in višji izgled« in bi »učinkovala tako rekoč brezmejno« ter bi dala »velikemu 
altarju lepo kontrastno ozadje. vse zavoljo stopnjevanja efekta − vstopajoči vernik bo obdan od 
velikega, resno učinkujočega prostora, kateremu bo v toplih tonih se odražujoči veliki altar postal 
tudi optično iskani cilj.«101 Če sklepamo po ohranjenem dopisovanju med ravnateljem in arhitektom, 
se je med njima čez čas razvilo dobro sodelovanje, ki je temeljilo na medsebojnem spoštovanju in 
zaupanju. hus je ravnatelju vseskozi posredoval natančna pojasnila v zvezi s pravilnim izvajanjem 
načrtovanih del in mu večkrat pomagal z nasveti pri urejanju kapele in pri izbiri izvajalcev posameznih 
del. urejanje kapele je postopoma napredovalo. na podlagi krajših notic v letopisu in kroniki zavoda 
in nekaterih ohranjenih fotografij notranjščine lahko ugotovimo, da je bila zasnova glavnega oltarja, 
poslikave in osvetlitve kapele skoraj v celoti izpeljana po husovih načrtih in napotkih, da je nova 
okna kapele po njegovem priporočilu verjetno izvedlo podjetje Klein iz Ljubljane, da so bile lesene 
klopi uresničene po načrtih, ki jih je ravnatelj prinesel iz torina, in da leta 1940 pevski kor še vedno 
ni bil izveden.102 Dobri odnosi med ravnateljem zavoda in arhitektom so proti koncu leta 1936 
privedli celo do tega, da se je hus začel ukvarjati z načrtovanjem idejnih skic nove cerkve Marije 
Pomočnice na Knežiji. brumec je husa zaprosil za izdelavo idejne skice nove cerkve za propagandne 
namene, marca 1937 je ravnatelj arhitekta obiskal v Ljubljani in mu sporočil točen program za 
cerkev, čez mesec dni pa si je hus v spremstvu ravnatelja nadškofijskega konvikta tkalca ogledal 
prostor salezijanskega zavoda na Knežiji.103 na podlagi ohranjenega božičnega voščila, ki ga je hus 
istega leta poslal ravnatelju brumcu, izvemo, da si je arhitekt vneto prizadeval, da bi dobil tudi 

101 ahsP, Kronika Knežija 1928−1938; ahsP, svezak i dokumenti za Knežijo Zagreb 1936−1938; ahsP, Ljetopis 
Zagreb Knežija ii 1936−1938.

102 ahsP, Kronika/Ljetopis iii 1939−1941; ahsP, Ljetopis Zagreb Knežija ii 1936−1938.
103 hus, Tehnični dnevnik (op. 12), str. 62; ahsP, Ljetopis Zagreb Knežija ii 1936−1938.

26. Herman Hus: načrt glavnega oltarja za salezijansko kapelo v 
okviru zavoda na Knežiji v Zagrebu, 1936

27. Zagreb, Knežija, notranjščina kapele 
salezijanskega zavoda, po 1936
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naročilo za izdelavo načrtov nove cerkve na Knežiji.104 junija 1938 je inšpektorju ivanu Španu sicer 
izročil osnutek za povečanje mladinskega doma na Knežiji, decembra in januarja naslednjega leta 
pa tlorisne skice in perspektivno risbo nove cerkve, vendar do njene uresničitve nikoli ni prišlo.105 
husovo zadnje udejstvovanje v Zagrebu sovpada s časom, ko je nadškof antun bauer leta 1937 na 
Knežiji ustanovil župnijo, ki je bila dana v upravo salezijancem.106 akcija za gradnjo nove cerkve se 
je zato tudi intenzivirala, načrte zanjo, domnevno le situacijske, pa je sočasno s husom začel risati 
tudi juraj Denzler.107 salezijanski dom je namreč tedaj moral zaprositi za spremembo regulacijskega 
načrta Zagreba iz leta 1938 na lokaciji Knežije, ki je salezijancem del zemljišča odvzel in na tem 
mestu predvidel ureditev obsežnega sprehajalnega drevoreda.108 Prošnja je bila sprejeta na zasedanju 
mestnega gradbenega urada 23. julija 1941, oktobra naslednjega leta pa je zagrebški nadškof alojzij 
stepinac že posvetil temeljni kamen nove cerkve Marije Pomočnice. načrte zanjo je nazadnje izdelal 
Zvonimir Požgaj,109 ki je pred tem s salezijanci že sodeloval pri pripravi načrtov za salezijansko 
cerkev sv. janeza boska v zagrebškem Podsusedu.110 cerkev je bila v grobem zgrajena do januarja 
1944, blagoslovljena pa je bila šele leta 1948, po koncu druge svetovne vojne.111

104 ahsP, svezak i dokumenti za Knežijo Zagreb 1936−1938.
105 hus, Tehnični dnevnik (op. 12), str. 94, 104.
106 Zagrebačka nadbiskupija, Župa Zagreb Knežija, gl. http://www.zg-nadbiskupija.hr/nadbiskupija/zupe?zupeid= 

125,  stanje 17. 11. 2015.
107 ahsP, Kronika/Ljetopis iii 1939−1941.
108 ahsP, Kronika/Ljetopis iii 1939−1941.
109 Zorana soKoL GojniK, Liturgijska arhitektura u urbanističkom planu Zagreba iz 1938 godine, Prostor, 1, 2009, str. 155.
110 Fotografije makete cerkve in zavoda, svečanosti ob blagoslovu temeljnega kamna in poročilo o gradnji v: ahsP, 

Kronika/Ljetopis iii Zagreb Knežija; izrezki iz časopisov v: ahsP, Kronika Knežija 1939−1940.
111 Zagrebačka nadbiskupija, Župa Zagreb Knežija, gl. http://www.zg-nadbiskupija.hr/nadbiskupija/zupe?zupeid= 

125,  stanje 17. 11. 2015.

28. Regulacijski načrt mesta Zagreb na lokaciji Knežija, 1938
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Poleg omenjenih salezijanskih zavodov in cerkva, ki so nastale po načrtih hermana husa, 
ter nekaterih arhitekturnih del v članku omenjenih sodobnikov pa je treba vsaj bežno omeniti 
še nekatere druge, ravno tako moderno zasnovane osnutke salezijanskih ustanov na območju 
jugoslovanske salezijanske province, o katerih je poročal tedanji salezijanski tisk: npr. salezijanska 
cerkev sv. jožefa z izrazito moderno jekleno okvirno konstrukcijo, ki jo je med letoma 1935 in 1937 
v Moravski ostravi na Češkem po načrtih arhitekta Klaudiusa Madlmayra postavilo gradbeno 
podjetje václav nekvasil,112 in salezijanski mladinski dom z bližnjo dvorano in cerkvijo po načrtih 
stavbenika Konrada Gologranca v delavskem predmestju Gaberje v celju, ki je bil med letoma 1937 
in 1938 delno uresničen; zgrajen je bil namreč le zavod z začasno kapelo sv. janeza boska, dvorana 
in cerkev z moderno oblikovanim zvonikom pa nista bili nikoli sezidani.113 

Predstavljene salezijanske skupnosti, ki so delovale v sklopu jugoslovanske province, so se 
v medvojnem obdobju izkazale kot izredno dejavne ne le na vzgojno-izobraževalnem področju, 
ampak tudi kot pogost naročnik moderno načrtovanih arhitekturnih stvaritev. Poslovno sodelovanje 
med njimi in arhitektom hermanom husom se je pokazalo kot izredno plodno in bogato. Zaupanje, 
ki so mu ga salezijanci izkazali, je husu omogočilo razvoj osebnega izraza na področju cerkvene 
arhitekture in oblikovanja. Pri načrtovanju sakralnih stavb sta bila zanj značilna dober občutek za 
umeščenost objekta v okolico in premišljeno oblikovanje njegove zunanjščine. uporaba močnih 
vertikal zvonikov, ki so v kontrastu z longitudinalnim cerkvenim prostorom, in plastična členjenost 
fasad s kipi in stebri sta bili stalnici v njegovi arhitekturi. tradicionalne arhitekturne elemente je 
spajal na nov in izviren način, obenem pa se je posluževal tudi številnih sočasnih tehničnih novosti, 
zlasti s področja gradbeništva in akustike. Pri izdelavi tlorisov salezijanskih vzgojno-izobraževalnih 
kompleksov in cerkva je veliko truda posvečal primernemu razporejanju posameznih prostorov 
v stavbi in določanju najugodnejših prehodov med njimi. Pri oblikovanju cerkvenih notranjščin 
je navadno uporabljal prostrane ladijske prostore, v katerih je na različne načine (npr. z uporabo 
barvnih kontrastov ali izbiro različnih materialov) poskušal poudariti glavni oltar v prezbiteriju in 

112 Salezijanski vestnik, 6, 1936, str. 111−112. načrte hrani: asD, ustanove, fasc. u 96.
113 Salezijanski vjesnik, 9–10, 1937, str. 84; Salezijanski vestnik, 2, 1938, str. 37−38. načrte hrani: asD, ustanove, fasc. 

u 17.

29. Konrad Gologranc: 
perspektiva salezijanske cerkve 
in zavoda v predmestju Gaberje 
v Celju, 1937
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nanj usmeriti pozornost vernika, bržkone pod vplivom sočasnega reformnega liturgičnega gibanja. 
veliko pozornosti je posvečal tudi oblikovanju cerkvene opreme in umetnoobrtnih predmetov, za 
katere je trdil, da jih je bilo treba izpeljati »vsaj nekoliko dekorativno, saj sicer postanejo navadno 
orodje«.114 Zavzemal se je tudi za uporabo zlate barve pri izvedbi kipov glavnega oltarja, ki bi figuro 
upodobljenega svetnika spremenila v »nadnaravno bitje, odmaknjeno naši sredi«, in ostro nasprotoval 
polihromaciji, saj naj ta nikakor ne bi ustrezala estetskim in verskim nazorom cerkvene umetnosti.115 
na koncu je treba izpostaviti še, da je pri husovem ustvarjanju sakralne arhitekture razviden prehod 
od modernejših, izčiščenih zasnov na začetku tridesetih let k dekorativnejšim in tradicionalnim 
rešitvam v povojnem obdobju. Možno je potegniti zlasti vzporednico s sočasnimi profanimi deli 
iz prve polovice tridesetih let (npr. Mali nebotičnik v Ljubljani in hotel Park na bledu), pri katerih 
se kaže, da je hus fasade pogosto oblikoval in členil s pomočjo kipov in polkrožno zaključenih 
balkonov ter jih tehnično opremil na čim sodobnejši način. Pri vsem njegovem ustvarjanju je 
mogoče zaslediti vpliv Plečnikove sakralne arhitekture in umetnostnega izraza. to je razvidno zlasti 
pri husovi naklonjenosti starokrščanskemu bazilikalnemu tlorisu,116 pri oblikovanju cerkvenih 
zunanjščin in notranje opreme ter pri močno poudarjeni želji po ustvarjanju  kontemplativnega, 
poduhovljenega sakralnega prostora, kar mu je bilo osnovno vodilo pri njegovem delu.117 nekoliko 
težje je pri husovih sakralnih stvaritvah ugotoviti vpliv profesorja ivana vurnika, saj je njegov 
sakralni opus slabše raziskan in še neovrednoten, obenem pa tudi v primerjavi s Plečnikovim 
skromnejši in manj vpliven. husovo dobro poznavanje modernih gradbenih materialov in tehnik, 
ki jih je spretno uporabil tudi pri načrtovanju sakralne arhitekture, pa ga postavlja v krog sočasnega 
evropskega arhitekturnega dogajanja, za katerega so v obdobju do leta 1945 značilni raznovrstni 
vplivi in pristopi, večkrat tudi pod močnim vplivom regionalnih tradicij.118

114 ahsP, svezak i dokumenti za Knežijo Zagreb, 1936−1938.
115 Mao, Zapuščina hermana husa.
116 aŽK, cerkev sv. terezike na Kodeljevem, Dograditev zunanjosti 54−288.
117 aŽK, cerkev sv. terezike na Kodeljevem, Dograditev zunanjosti 54−288.
118 Wolfgang jean stocK, Walter Zahner, Der sakrale Raum der Moderne. Meisterwerke des europäischen Kir-

chenbaus im 20. Jahrhundert, München 2010, str. 9−11.
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Le opere dell’architetto Herman Hus per l’Ispettoria Jugoslava 
dell’ordine salesiano nel periodo tra le due guerre mondiali

Sommario

nel periodo tra gli anni 1929 e 1936 l’architetto herman hus ricevette svariate commissioni da parte dell’i-
spettoria jugoslava dei salesiani, intitolata ai santi cirillo e Metodio e guidata all’epoca dal primo ispettore 
sloveno don Franc Walland. Dato che la provincia si estendeva allora anche sul territorio delle odierne 
repubbliche di croazia, cechia e slovacchia, i suoi lavori non sono strettamente legati al territorio slove-
no. hus si cimentò infatti in lavori di ristrutturazione e rimodernamento della sede principale salesiana a 
rakovnik nei dintorni di Lubiana (1931–1935) e dell’istituto di radna presso sevnica (1931 e 1936), così 
come in progetti per nuovi convitti e chiese salesiane a brno nel distretto di Židenice, in via Gajdošova, 
sul luogo dell’odierna chiesa parrocchiale dei santi cirillo e Metodio (1931), a bratislava nel distretto di 
tehenlé pole, tra le vie Miletičeva e Záhradnícka (1932), a Lubiana nel sobborgo di Kodeljevo, tra la cesta 
ob Ljubljanici e la ulica jana husa (1931–1960) e infine a Zagabria nel sobborgo di Knežija, in via omiška 
(1936–1938). hus si occupò inoltre dell’ immagine grafica di alcune copertine della serie di libri Knjižice 
(Zadnja večerja, 1935; Brat Pascal, 1935; Kruh iz nebes, 1935; Zavednost, 1935) che prendono spunto dalle 
Letture Cattoliche di Don bosco, e di alcune copertine delle riviste mensili salesiane Salezijanski vestnik, 
che mostrano il progetto di hus per l’ampliamento della sede di rakovnik (1936), e Mala Cvetka con i 
progetti di hus per la nuova chiesa di santa teresa del bambin Gesù a Kodeljevo (1936, 1937, 1938). non 
meno importanti sono i suoi progetti per gli arredi sacri degli edifici religiosi sopra elencati. 

Grazie a don Franc Walland, herman hus divenne in questo periodo il principale architetto dell’ispet-
toria jugoslava, trasformando così l’ordine dei salesiani in un importante committente di architettura e di 
arredo sacro moderno. sulla base delle fonti archivistiche e librarie è stato possibile ricostruire con estre-
ma precisione gli eventi che precedettero la fondazione dei centri salesiani nei sobborghi poveri delle città 
sopra menzionate ed evidenziare le difficoltà occorse durante la loro costruzione. al tempo stesso è stato 
possibile delineare le caratteristiche principali che contraddistinguono il linguaggio architettonico di hus 
(ad es. la sua estrema sensibilità per l’integrazione delle opere nel paesaggio circostante, l’uso delle verticali 
accentuate dei campanili in contrasto con l’estensione longitudinale delle navate delle chiese, la plasticità 
delle facciate principali) e di individuarne un graduale sviluppo, da forme più moderne agli inizi degli anni 
trenta a soluzioni più tradizionali e decorative nel dopoguerra. L’accuratezza nella progettazione delle pian-
te dei convitti e delle chiese, nel pieno rispetto delle funzioni principali svolte dalle comunità salesiane, e 
l’uso di materiali e delle tecniche costruttive nuovi, collocano hus senza dubbio nel contesto dell’architettura 
europea contemporanea. L’altare maggiore posto al centro del presbiterio, che è sempre ben visibile e cattura 
dal primo istante l’attenzione del credente, costituisce invece, sotto l’influsso del movimento liturgico euro-
peo, l’accento principale delle ampie navate degli edifici di culto. L’arredo interno, pieno di dettagli preziosi 
e dorature che sono cariche di significato religioso e riescono a dare allo spazio liturgico una dimensione 
trascendentale, avvicinano invece hus alle idee del suo primo professore jože Plečnik, che riveste un ruolo 
centrale nell’architettura e nell’arte religiosa slovena nel periodo tra le due guerre. 
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Fons Beatae Mariae Virginis 

Kako zgraditi samostan✳

Andrej Smrekar

Kolobar obnove kostanjeviškega samostana se bliža koncu. Zaključiti bo treba številne detajle, ki so 
bili doslej odrinjeni poznejšim priložnostim v naročje. Pri tem si postavljamo vprašanje, kje kon-
čati gradnjo: ali v njenem zgodovinskem obsegu ali pa je mogoče tudi 21. stoletje vpisati v njegovo 
zgodovino? Po nekaj imaginativnih intervencijah v rekonstrukciji kompleksa bi se zdelo njegovo 
dokončanje po načrtu aleksandra tauffererja (1737–1760) na mestu.1 nekdanja samostanska po-
slopja in nekaj posesti po pooblastilu Ministrstva za kulturo rs v celoti upravlja Galerija božidar 
jakac. v stavbah ni več nobenega od proizvodnih obratov,  celo klet in polnilnico cvička so že pred 
desetletji preselili v Krško. Zanje je bil spomenik samo brezplačna infrastruktura. namembnost je 
vedno najtrši oreh vsake revitalizacije spomenika, ker obnovljeni spomenik ne more preprosto ob-
viseti na proračunskem financiranju. v Kostanjevici smo ob prostoru za umetnostni muzej vedno 
razmišljali o kombinaciji s turističnimi storitvami, ki bi vsaj delno olajšale vzdrževanje obnovljenih 
poslopij in dejavnosti. Prav zato je ta opcija še vedno aktualna.

Problem samostanskega kompleksa, ki smo ga obnavljali več kot pol stoletja, in uvajanj 
novih namembnosti vanj je v nefunkcionalnosti zapletenih komunikacijskih poti, neustreznosti 
inštalacij in zadregah, povezanih z razvojem galerije, ki je dobila prostore v njem. Kljub precejšnji 
prostorski zmogljivosti ni mogoče uskladiti spomeniškovarstvenih kriterijev in ekonomskega 
izračuna gostinsko-hotelske zmogljivosti znotraj sedanjih zidov. Zato najdemo med predlogi za 
rešitev iz zagate tako depandanso garni hotela kot rekonstrukcijo naselja z avtentičnimi kmečkimi 
hišami, ki bi ga bilo mogoče celo skriti v neposredni bližini samostana. nedavna pridobitev vsega 
obzidanega zemljišča pa nas vrača k možnosti dozidave severozahodnega vogala kompleksa, ki po 
tauffererjevem načrtu manjka. Z njim bi ob racionalnih vlaganjih pridobili prostorske zmogljivosti 
za razširitev dejavnosti na mestu, na katerem bi bilo enostavno zagotoviti tudi preskrbovalne dostope. 
Če pozorneje pogledamo v zgodovino spomenika, lahko vidimo, da je bil vse svoje osemstoletno 
življenje podvržen postopni rasti.

1 načrt samostanskega kompleksa je znan z več različnih upodobitev, njihov vir pa sta različici portreta opata Leo-
polda busetha (1760–1772) v narodni galeriji (nG s 0009) in v cistercijanski opatiji rein pri Gradcu. avtor obeh 
portretov je Fortunat bergant, gl. jože MLinariČ, Kostanjeviška opatija 1234−1786, Kostanjevica na Krki 1987, 
repr. pred str. 481.

✳ Prispevek posvečam »hohtar’ci za gradove« inž. Špelki valentinčič jurkovič. 
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nič otipljivega ne najdemo pred letom 1234, ko je bila kostanjeviška cisterca ustanovljena.2 
njena zgodovina se pretoči v obnovljeno ustanovo leta 1249, začne se pri vzhodnem koru z rahlo 
primitivnimi formami kapitelov in se nato prelevi v dokaj dovršeno nadgradnjo z idejno in obrtno 
popolnejšo kapitelno plastiko in arhitekturnimi členi. Kakšna pa je bila zahodna fasada slogovno 
»pretočne« romansko-gotske bazilike? Kje so ostanki glavnega, gotskega portala, če je sploh kdaj 
obstajal? Kako se je pritlični križni hodnik pretočil v dvonadstropnega? Kako se je vsaj dvakrat 
zvišala raven tlaka v križnem hodniku? Kako je iz enonadstropnega obzidja in obrambnih stolpov 
nastalo novo, dvonadstropno stavbno telo? Kako je opat aleksander taufferer velikopotezno začrtal 
obod sedanjega kompleksa in ga pustil nedokončanega z iz stene štrlečimi veznimi kamni kašče za 
samostansko cerkvijo? Kako sta izginili dve krili križnega hodnika s kapiteljsko dvorano, kako so 
izginili kripta in nazadnje velik del južnega krila, osrednja stavbna gmota zahodne, fasadne črte, 
cerkveni zvonik, svod glavne ladje in celotna južna ladja? studenec, Fons Beatae Mariae Virginis, 
prav tako je veljavna množinska oblika Sta Maria in Fontibus, je presahnil.3 Dobiva novo vsebino, 
spomeniškovarstveni program varuje cerkev kot arhitekturni spomenik in kompleks kot ambientalno 
vrednoto, še vedno pa je celotno vzdrževanje na plečih davkoplačevalcev.

stavbna zgodovina samostana je sosledje nedokončanih projektov. Preden je njegovim 
graditeljem uspelo dokončati prvega, so ga nadgradili z novim, ki je prav tako ostal nedokončan, 
čakajoč na novega. vso to vajo smo ponovili z njegovo obnovo, ki se je začela dobrih 65 let 
nazaj.4 Prvotni zaščitni ukrep Zavoda za spomeniško varstvo Ljudske republike slovenije je veljal 
konservaciji cerkvenih ruševin, nato pa je bila ob sodelovanju Zveznega inštituta za zaščito kulturnih 
spomenikov (savezni (kasneje jugoslovenski) institut za zaštitu spomenika kulture) sprejeta 
odločitev za rekonstrukcijo cerkve.5 tej je sledila postopna obnova posameznih nadstropij ali delov 
kril, ki je do leta 2014 zajela ureditev zunanje fasade zahodnega pročelja in ureditev obeh nadstropij. 
notranjost križnega hodnika, transept in prezbiterij še čakajo na omet in stavbno pohištvo. nikoli 
dokončana samostanska arhitektura že več kot 200 let ne služi svojemu prvotnemu namenu. Zadnji 
poskus vzpostavljanja »prvotnega stanja« je prispeval kardinal Franc rode z zahtevkom po vrnitvi 
bazilike in nekaj bivalnih prostorov iz denacionalizacije, da bi obnovil redovno življenje.6

2 Franc PoKorn, regesti kostanjeviškega samostana pri Krškem, Zbornik za umetnostno zgodovino, 10, 1930, 
str. 9; jože MLinariČ, Topografija posesti kostanjeviške opatije 1234–1786, Maribor 1972, str 6. v Pokornovih 
regestih opatije, ki jih je Mlinarič označil za nezanesljive in skope, najdemo na prvem mestu citirano darovnico 
»posestva osredek s hribom« iz leta 1230. Prof. janez höfler je mnenja, da listina ni pristna. osredek je toponim 
iz Žumberka, je pa nenavadno, da bi ohranili samo listino za nekoliko oddaljeno posest. Listina je vsekakor prepis 
»originala«, prvi dokument posesti pa zbuja ugibanja, kje se v ustanovni listini skriva zemlja, na kateri stoji sa-
mostan. »osredek« bi bil lahko stari toponim katastrske oznake »na joheh« kot izraz za izkrčeni del na zaraslem 
desnem bregu. Vir silvestris iz legende o ustanovitvi samostana je podiral drevesa, ko je nanj naletel vojvoda 
bernard. nedavno smo namreč locirali kapelo sv. Lovrenca iz ustanovne listine 1249. to ne spreminja statusa 
falsificirani listini, saj je bila morda ustvarjena prav zaradi utemeljevanja legende o ustanovitvi.

3 Za natančno rabo imena se je posebej trudil dr. jože Mlinarič.
4 Predhodne posege v samostansko cerkev puščam ob strani; zanima me celota.
5 osnova za to razpravo so konservatorska poročila, objavljena med 1948 in 1972  v Varstvu spomenikov in povzeta 

v prispevku konservatorke alenke ŽeLeZniK, Kostanjevica na Krki − prenova samostanskega kompleksa, Vekov 
tek. Zbornik ob 750. obletnici prve listinske omembe mesta (ur. andrej smrekar), Kostanjevica na Krki 2003, str. 
455−465.

6 Kardinalovo stališče, da bi vsaj del objekta vrnili prvotnemu namenu, razumem predvsem kot pogajalsko izho-
dišče, ni pa zanemarljiv tudi simbolni pomen odprave jožefinskih reform za sveto cerkev. Stat crux dum volvitur 
orbis, če si izposodim kartuzijanski moto.
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Prvi konservatorski poseg je v letih 1928–1929 v samostanski cerkvi opravil France stele, ko je 
izpod baročnih ometov izluščil zgodnjegotsko nosilno konstrukcijo, denar pa je zagotovil upravitelj 
kostanjeviške Šumske uprave inž. rado Kosijek. Po drugi svetovni vojni je kot pristojni konservator 
nad opatijo bedel ivan Komelj, po njegovi smrti pa Marijan Zadnikar, ki je pripravil tudi monografijo 
o samostanu.7 načrte za rekonstrukcijo in novo namembnost je pripravljala Milka Čanak Medić, z 
njo pa je sodelovala inž. arh. Špelka valentinčič jurkovič, ki je po decentralizaciji spomeniške službe 
leta 1971, ko je teritorialno pristojnost dobil Ljubljanski regionalni zavod za spomeniško varstvo, 
opravljala konservatorske naloge do upokojitve. Zaradi kontinuiranega dela je bil ustanovljen sklad 
za restavriranje gradu, ki ga je sprva vodil jože Pečjak, nato pa France Drmaž. Po letu 1971 ga je 
sicer nekaj časa še poskušala vzdrževati občina Krško, a je bil žal kmalu razpuščen. Konservatorske 
naloge je nato prevzela alenka Železnik, Franc vardijan pa se je angažiral pri urejanju okolice in 
rekonstrukciji samostanskega mlina. 

odločitev za rekonstrukcijo samostanskega kompleksa je narekoval javni interes, in to ne na 
lokalni, temveč predvsem na regionalni in državni ravni. Že po obnovi samostanske cerkve, ki je 
sovpadla z reorganizacijo službe, je zanimanje za celovito obravnavo spomenika nekoliko usahnilo, z 
njim pa tudi zagotovljena finančna sredstva.8 ta je od takrat zagotavljala predvsem lokalna skupnost 

7 Marijan ZaDniKar, Kostanjeviški klošter »Fontis S. Mariae«, Ljubljana 1994.
8 Ko smo leta 1980 v samostanski cerkvi pripravljali razstavo tapiserij iz zbirke tovarne Dekorativna, sem obiskal dr. 

ivana Komelja na Zavodu za spomeniško varstvo republike slovenije, da bi dobil napotek, kako zapreti oba zaho-
dna vhoda, ozaljšana z baročnima portaloma. Povedal mi je, da je poleg oblike vratnih kril v cerkvi ostalo veliko 
nerešenih vprašanj o prezentaciji posameznih delov. sprejel je predlog začasne rešitve z enojnim vratnim hrastovim 

1. Geodetski posnetek nekdanjega cistercijanskega samostana Fons Beatae Mariae Virginis iz leta 1885 z oznako 
zgodovinskih faz izgradnje iz leta 2006
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(občina Krško in lokalni dejavniki z zbiranjem donacij) in omogočila vzpostavitev nove funkcije 
stavbe, ko se je vanjo naselil umetnostni muzej.9 Prvi povojni zaščitni poseg so pod vodstvom 
Zavoda za varstvo in znanstveno preučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti 
izvedli študentje oddelkov za umetnostno zgodovino in arhitekturo, ko so v poletnih mesecih v letih 
1946 in 1947 čistili ruševine obokov glavne ladje. septembra 1953 je izdal tone Gliha, župan tedaj 
še občine Kostanjevica na Krki, prepoved odvoza samostanskih ruševin.10 javni interes za spomenik 
in njegovo obnovo so spodbudile in vzdrževale kulturne prireditve, ki so se začele z gostovanji 
ljubljanske in zagrebške operne hiše v letih 1957 in 1958.11 Prvi rekonstrukcijski poseg pa je bila 
pozidava pritličnih arkad za potrebe operne predstave Ero z onega sveta v do tal porušenem delu 
južnega krila, kjer sta uprava galerije in jakčeva pastelna dvorana, dejansko pa je bil črna gradnja. 
Direktor Zavoda za spomeniško varstvo Lrs edo turnher ni dal soglasja za uporabo v samostanu 
skladiščenega cementa, zato ga je bilo treba »ukrasti«.

Leta 1953 so do tal porušili tauffererjev podaljšek južnega trakta in osrednji palacij zahodnega 
krila, ki so ga domačini minirali zaradi lažjega dostopa do gradbenega materiala. Leta 1956 je zvonik 
zgrmel v samostansko cerkev.12 razen kašče, pod katero so bili hlevi, spremenjeni leta 1929 v vinsko 
klet vinarske zadruge, in prelature za profanim vhodom v samostanski kompleks so bile vse strehe 
uničene, enako pa velja tudi za večino stropov v drugem nadstropju. Pri tako slabem stanju se je 
postavilo vprašanje zanesljivosti rekonstrukcije kompleksa in njenih meja. iz cerkvenih ruševin so 
izkopali kapitele in poškodovane klesali na novo.13 rekonstrukcija srednjeveškega spomenika je bila 
kljub vsemu na dlani, baročnega oboda pa ne povsem. Fragmente iz podrtih zadnjih dveh travej 
cerkve smo našli vzidane kot polnila v severni steni stranske ladje. na njunem mestu so v drugi 
polovici 15. stoletja pozidali peterostrano kapelo, vendar je natančnejši datum težko določiti.14 tedaj 
naj bi se, hipotezo opiramo na porast turških vpadov na slovensko ozemlje po letu 1520, samostan 
z utrdbami začel širiti na jug.15 Prepoznavni stilni fragmenti v tem delu so sicer vsi iz 16. stoletja.

krilom in kovaško obdelanimi nasadili. tako je ostalo do zdaj. Galerija božidar jakac, ki upravlja celotni spomenik, 
je v zadnjih letih poskrbela za ureditev predprostora med baročno kulisno fasado in vhodoma v cerkev.

9 seveda je prek kulturne skupnosti prispevala tudi država, vendar so prve umetnostne zbirke jožeta Gorjupa, 
toneta Kralja in božidarja jakca dobile svoje urejene prostore s prostovoljnim delom, sponzorskimi prispevki in 
donacijami iz celotne tedanje zvezne države.

10 Kostanjevičani so leta 1953 dogradili kulturni dom, v katerega fasadi je končal kamen busethovega baročnega 
vodnjaka. Že leta 1947 je kmetijska zadruga minirala zahodno pročelje samostanskega kompleksa z izgovorom, 
da bo s tem omogočen lažji dostop do vinske kleti.

11 večina relevantnega vizualnega gradiva je objavljena v: Vekov tek 2003 (op. 5).
12 v konservatorskih poročilih najdemo sicer letnico 1955, natančen datum pa navaja Marijan ZaDniKar, orgel-

ski pomoli v sloveniji, Vita Artis Perennis. Ob osemdesetletnici akademika Emilijana Cevca (ur. alenka Klemenc), 
Ljubljana 2000, str. 287–298; prim. ivan KoMeLj, Konservatorska poročila. umetnostni in urbanistični spome-
niki. Kostanjevica na Dolenjskem, Varstvo spomenikov, 15, 1972, str. 191–193.

13 akcija je potekala v poletnih mesecih, in sicer vzporedno z mednarodnim simpozijem kiparjev Forma viva, ude-
leževali pa so se je študentje kiparskih oddelkov jugoslovanskih likovnih akademij.

14 območje ob spodnji Krki je potresno precej dejavno, upoštevati pa je treba tudi razmeroma problematičen mo-
čviren teren, na katerem stoji samostanski kompleks. Leta 1461 so cerkev na novo posvetili, kar pomeni, da je 
morala utrpeti precejšnjo škodo.

15 turški vpadi so se posebno okrepili po smrti turškega sultana selima leta 1520, saj so se večja pustošenja na 
Kranjskem dogajala v letih 1522 in 1523. tedanji stiški opat urban Gall (1516−1523) je v stiškem samostanu 
zgradil utrdbo s štirimi stolpi. Zidarske posege v obeh opatijah je največkrat mogoče povezati na osnovi slogovnih 
sorodnosti in celo z opati, ki sta si jih cistercijanska samostana izmenjavala, gl. jože MLinariČ, Stiška opatija 
1136−1784, novo mesto 1995, str. 307, 327.
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staro prelaturo nad profanim vhodom napisna plošča z letnico 1555 pripisuje Kristanu 
Preleublerju (1552−1562) in z letnico 1577 Lenartu hofstetterju (1563−1579). arhitekturna poslikava 
na zahodni strani nosi letnico 1568 in je identična triperesni deteljičasti vitici pod policami arkad 
v prvem nadstropju dvorišča. napis na portalu prav v tem delu nam pomaga pojasniti oblikovni 
vozel prezidav v območju južno od križnega hodnika. valvasorjeve risba (pred 1679) in grafični 
upodobitvi, objavljeni v letih 1679 in 1689, še podajajo stanje pred veliko tauffererjevo prezidavo, z 
naštetimi detajli pa je mogoče določiti tudi vmesno fazo iz časa opata ruperta eckarta (1631−1638), 
ki je dal omenjeni portal z napisom narediti že leto dni po nastopu službe v Kostanjevici leta 1632.16 
Po teh podatkih lahko sklepamo, da Preleublerju in hofstetterju pripada prvo nadstropje podaljška 
proti jugu v obliki dveh dvonadstropnih zvonikov in enonadstropnega južnega krila z rondelo sredi 
in kvadratnim stolpom na skrajnem koncu krila, tedaj še brez arkadnega hodnika, kar dokazuje 
zazidano okno v notranji steni. 

na notranji strani vidimo razliko takole: enostavnost in togost stebrov v krilu iz časa Preleublerja 
in hofstetterja se ujemata z nekoliko okorno izvedbo pravokotnih okenskih in vratnih okvirjev s 
paličnimi elementi, prav tako pa tudi s primitivnimi formami datacijske plošče opatske dvojice. stebri 
se jasno ločijo od monolitnih slopov iz sivega dolomita v drugem nadstropju, ki so reducirane različice 
pritličnih slopov gradbene faze aleksandra tauffererja. nekoliko zmede povzroča plošča v drugem 
nadstropju južnega krila; dokumentira gradbeno intervencijo iz druge četrtine 18. stoletja pod 
opatom rudolfom Kušlanom (1723−1736), ki je očitno začel veliko baročno prezidavo, tradicionalno 
povezano z aleksandrom tauffererjem in izropanjem samostana v letu pred njegovim nastopom.17

16 johann Weichard vaLvasor, Die Ehre deß Hertzogthums Crain, 11, Laybach 1689, str. 334; janez vajkard vaL-
vasor, Topographia Ducatus Carnioliae Modernae. Topografija sodobne Vojvodine Kranjske. Bogenšperk 1679 
(ur. branko reisp), Ljubljana 1995, št. 126; janez vajkard vaLvasor, Topografija Kranjske 1679–1680. Skicna 
knjiga (ur. Lojze Gostiša), Ljubljana 2001, št. 164.

17 tradicionalno je obveljalo, da je aleksander taufferer ob svojem nastopu leta 1737 izkoristil uskoški napad na 
samostan leta 1736 kot izgovor za dodatno utrjevanje samostana, ki se je izšlo z veliko razširitvijo kompleksa. 
vizitator deželni vicedom henrik grof orzon je ob 45.000 goldinarjih opatovega dolga poudaril, da je gradil 
brez soglasja deželnih stanov, torej na črno. notranjeavstrijski zbor pa je nato opata podprl, gl. jože MLinariČ, 
napad uskokov na kostanjeviško cisterco leta 1736, v: andrej smrekar: Kostanjevica na Krki in okoliške vasi, 
Kostanjevica 1982, str. 37−50.

2. Kostanjevica na Krki, nekdanji cistercijanski samostan, idealna rekonstrukcija zahodne fasade
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Portal ruperta eckarta s svojimi preprostimi stopničastimi poglobitvami, skladnimi proporci 
in resnobno zadržanostjo razodeva drugačno kamnoseško disciplino, skladnejše proporce in 
zanesljivejše izpeljave, kar najdemo tudi v jugozahodnem delu prvega nadstropja arkadnega 
hodnika z elegantnim jajčnikom in za zdaj nepojasnjeno različno širino pasu med ornamentalnim 
nizom in prstanom v kapitelih teh stebrov. Zazdi se celo, da so kapiteli večine  stebričev samo 
vstavljeni, in sicer kot posledica rekonstrukcije ali celo prenosa na sekundarno mesto. to bi bili 
lahko stebri v pritličju južnega krila, ki jih lahko slutimo na njegovi notranji strani na valvasorjevi 
upodobitvi, njihove sledi pa smo odkrili šele pred tlakovanjem križnega hodnika. tauffererjevi slopi 
so postavljeni na eckartove baze stebrov iz peščenjaka in takšna je tudi baza slopa v zahodnem krilu. 
ti detajli nam ne zadostujejo, da bi lahko uganili višino stebrov in arkad. Združuje jih oblikovalski 
standard v primerjavi s starejšimi elementi. Če jih primerjamo z mlajšimi, pa v naslednjem stoletju 
ni mogoče postaviti gradbene faze, ki bi bila dovolj oddaljena, da bi jo bilo vredno preoblikovati, 
razen ob morebitni naravni ali kakšni drugi nesreči, za katero ne vemo. nobenega smisla nimajo 
ornamentirani kapiteli, postavljeni brez razložljivega zaporedja samo v prvem nadstropju. na nekaj 
mestih jih zamenjujejo tauffererjevi stebriči, ker je kapitelov z jajčnikom očitno zmanjkalo. 

rupert eckart si je v omenjeni supraporti iz leta 1632 pripisal tudi gradnjo zvonika nad 
korno kapelo samostanske bazilike. to razloži slabotno temeljenje zvonika, ki je na koncu 
botrovalo sesutju, ko se je zaradi požiga samostana 28. septembra 1942 zrahljala njegova opora.18 
valvasorjeva grafika in predvsem risbe, ki so očitno nastale po naravi, nam kažejo nekoliko strmejše 
šotorasto kritje zvonika iz tega časa. na zahodni ploskvi oktogonalne prizme je videti Hornspiel 
(orgelski pomol, orgelski rog), predvsem pa bode v oči stavbna gmota pred cerkveno fasado oz. 
zvonikom, na mestu katere je tauffererjeva suspendirana konkavna baročna fasada.19 Glede na 

18 na nevarne razpoke, ki so se po prvih konkretnejših posegih v letih 1929−1930 ob lokalnih potresih v tem delu 
spet pojavile, je v svojem poročilu o konservatorskih posegih opozoril že France steLe, varstvo spomenikov, 
Zbornik za umetnostno zgodovino, 11, 1931, str. 86.

19 MLinariČ 1987 (op. 1), str. 68, 418, 447; ZaDniKar 2000 (op. 12), str. 287–298.

3. Fortunat Bergant: 
portret opata Leopolda Bussetha, 
detajl z načrtom baročne prenove 
in razširitve kostanjeviškega 
samostana, ok. 1765,
Narodna galerija, Ljubljana
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funkcionalno organizacijo celotnega kompleksa je mogoče sklepati, da so gospodarska poslopja 
zunaj samostanskega pravokotnika. samostanska celota je obrnjena navznoter, kar kaže dejstvo, da 
cerkev nima nikakršne reprezentančne fasade in da verjetno nima niti zunanjega vhoda. Zato se 
razlogi za razširitev, ki jih je navajal taufferer, zdijo smiselni, na prvem mestu med njimi pa je bila 
obramba. Ker je bila samostanska skupnost sorazmerno majhna (tedaj okrog 20 menihov), je bil 
večji del novih prostorov namenjen gospodarskim potrebam. 

ves gospodarski kompleks se je znašel znotraj zidovja, stara poslopja na t. i. velikem vrtu 
pa je dal taufferer odstraniti. Šele z novo cerkveno fasado se je samostan obrnil tudi navzven. 
cerkvena fasada je označila mesto, na katerem je mogoče vstopiti v božji hram, in hkrati dodala 
edini reprezentančni detajl kompleksu, ki ni skoraj nikoli presegel malo velikodušnejše nadgradnje 
funkcionalnosti. naslikani stebri nad pasom sive in tudi naslikane rustike so razčlenili tri poglavitne 
fasade, severna, to so hlevi in kašča, pa je zadržala nekoliko poenostavljeno delitev rdečih polj in 
belih delilnih črt. nekaterih prostorov v vzhodnem baročnem krilu niso nikoli dokončali toliko, 
da bi jim lahko dali konkretno funkcijo. razpustitev samostana leta 1786 je doletela graditelje na 
severnem krilu, kjer se zid na vogalih s štrlečimi kamnitimi bloki izteče v nekakšen »zidarski itd.« 
očitno nakazovanje gradbene intence je ostalo kot dokument neuresničene ambicije, da bi celoto 
zaokrožili z nadaljevanjem krila do fasadne črte cerkve, kjer bi se pod pravim kotom prelomil in se 
kot podaljšek kompozicije zahodne fasade naslonil na cerkveno fasado.  

tedaj je nastopilo obdobje rušenja, ki je občasno doletelo samostan, še pred koncem 19. stoletja 
pa so poročevalci že vedeli povedati, da vsi prostori niso poseljeni, in sicer zaradi slabega stanja 
zidovja, kar se najverjetneje nanaša na manjkajoči krili križnega hodnika.20 Postopna gradnja 
samostana na močvirnem terenu je zahtevala svoj davek, saj temeljenja niso predvidela kasnejših 
nadgradenj, kar se je najbolj dramatično pokazalo pri zvoniku. Čeprav so vsaj poznosrednjeveški 

20 KoMeLj 1972 (op. 12), str. 191–193.

4. Kostanjevica na Krki, nekdanji cistercijanski samostan, zahodno pročelje pred obnovo
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poseg v samostanski kompleks običajno povezovali s potresi, bi bil lahko vzrok prav v močvirnem 
zemljišču, pa čeprav je cerkev postavljena na komaj zaznavno vzpetino.

Prizadetost stavbnega kompleksa po požigu samostana 28. septembra 1942 je dopuščala 
eksperimentiranje s konservatorskimi rešitvami. tako je obnova tekla v smeri »idejne« zasnove in ne 
vračanja v prvotno stanje. najočitnejša se je oprla na načrt, ki ga drži v rokah tauffererjev naslednik 
Leopold buseth (1760–1772) na upodobitvi Fortunata berganta. Portret je nastal približno v času, 
ko se je tudi buseth vpisal v stavbno telo samostana s fontano, ki nosi letnico 1765. Kompleksu 
kot ambientalni celoti, za katero so upravičeno sklepali, da presega druge spomeniške vrednote, so 
poskušali dati višinski poudarek. Zaradi slabega temeljenja se je zvonik leta 1956 zrušil v cerkev. 
namesto z nekdanjo šotorasto streho so na novo pozidani cerkveni zvonik pokrili z baročno čebulo. 
Zgled za rekonstrukcijo so našli pri skoraj pol stoletja starejšem zvoniku sv. roka v stranski vasi, 
cerkvi, ki je desetletja po drugi svetovni vojni služila kot žužemberška farna cerkev.21 Zvonik v 
Kostanjevici so dokončali leta 1971 in takoj je postal eden najučinkovitejših označevalcev identitete 
spomenika, kraja in dejavnosti. Z višinskim dodatkom, slikovito obliko in celo s pisanim zidovjem 
med belimi zidaki šivanih robov je dobil reprezentativen naboj brez primere. rešitev, ki bi bila glede 
na zgodovinsko pričevalnost lahko sporna, je dala dodano vrednost novemu življenju spomenika, 
kar je ena najtežjih nalog vsakega spomeniškega varovanja.

21 Podaljšanje zvonika je kompleksu vrnilo višinski zagon in prisotnost v vseh vizurah. KoMeLj 1972 (op. 12), 
str. 192: »Metodološko smo obliko zvonikove strehe preskušali s fotomontažo, za katero smo izbrali časovno in 
slogovno adekvaten vzorec cerkve sv. roka v stranski vasi /…/.« Predpostavljam, da je bil izbor vzorca predvsem 
rezultat časa in ideoloških kategorij, kot so »domača kulturna dediščina« proti »tuji«, ki bi bila oblikovno morda 
produktivnejša, če bi jo iskali med sočasnimi barokizacijami samostanov, vključno z matico v reinu. 

5. Kostanjevica na Krki, 
nekdanji cistercijanski samostan, 
zahodno pročelje



147

fONS BEATAE MARIAE vIRGINIS. kAkO ZGRADITI SAMOSTAN

slikarske in fotografske upodobitve samostana so se drastično spremenile. namesto 
fragmentarnih posnetkov značilnih motivov v samostanskem kompleksu (cerkvena fasada, profani 
vhod, deli arkadnega dvorišča), ki so prevladovali do tedaj, se je razmerje obrnilo v prid vedutam, ki 
so vključevale celoto. brez dvoma gre tu večinoma za posnetke iz zraka, vendar je tudi fotografsko 
dokumentiranje zahodnega pročelja pridobilo pomen. Pri teh podobah opazimo tendenco po 
vzpostavljanju simetrije, kot jo razodeva amaterski posnetek iz leta 2002. Mlin v ospredju se nam 
pojavi kot vizualni element, ki se v projekciji nalepi kot manjkajoče krilo samostanskega pročelja.

v posnetkih, ki so narejeni frontalno, skrajnega južnega dela ne vidimo, ker ga zakriva špalir lip 
ob dostopni poti do profanega vhoda, uravnoteži pa ga drevje v prostoru za samostansko cerkvijo. 
načrt na bergantovih portretih − obstaja tudi replika v matični cisterci rein pri Gradcu s kolorirano 
risbo − je premalo specifičen, da bi ga lahko vzeli za idejno izhodišče. v središče pač poskuša vriniti 
cerkev, pietas et honor Mariani fontis kot glavni poudarek.22 Poskusimo pa narediti še korak naprej od 
rekonstrukcije strehe zvonika in zaključiti tauffererjev načrt. osrednja stavbna gmota, ki je brez ometa 
zaradi kontrasta materialov nikoli nismo razbirali v kakršnikoli soodvisnosti od preostalih stavbnih 
elementov, je po beljenju ometane fasade izstopila kot dominantno stavbno telo. Konservatorji so 
opustili misel na poslikavo fasade, ki bi jo bilo sicer mogoče zanesljivo rekonstruirati. belina fasade 
naj opozori obiskovalca, da je bil stavbni segment zgrajen na novo iz ruševin. Potisnjena rahlo naprej 
bi s pazljivo umestitvijo manjkajočega dela prispevala simetrijo v prostorsko in višinsko stopnjevanje 
zahodne kompozicije. novo krilo bi tako moralo nekoliko odstopiti od fasadne črte osrednjega dela 
in cerkve in ujeti višino slemena s hofstetterjevim traktom na skrajni desni. 

seveda je mogoče ugovarjati, da varstveni posegi ne smejo izkrivljati zgodovinskih dejstev. 
nedokončanost spomenika bi potemtakem zamrznili v času. Ko sem pred kar precej časa s kolegi 
v nekem drugem kulturnem okolju razpravljal o podobnih vprašanjih, je bil eden izmed ugovorov, 
zakaj naj bi se prav naša generacija odrekla temu, kar je bilo dano vsem pred nami od nastanka 
spomenika naprej (da se je vanj vpisala, vizualizirala svoje življenje z njim)? Čeprav se je sicer res 
bati, da na ta način odpremo Pandorino skrinjico, se vendarle zdi to možnost v opisanih okoliščinah z 
naklonjenostjo premisliti, in sicer tudi glede na precedens in njegov učinek v dosedanji rekonstrukciji 
spomenika. »Zidarski itd.« veznih kamnov, molečih iz stene nedokončanega severnega krila s kletjo 
in kaščo, in zgodovinski dokument sta imela nekoliko drugačen smisel v kontekstu ruševin po drugi 
svetovni vojni. Če je njegova informacija res toliko pomembna, da bi jo bilo treba vizualizirati, je to 
mogoče narediti tudi z rekonstrukcijo manjkajočega vogla. 

vsekakor pa bi rekonstrukcija morala upoštevati oblikovno naravo baročne arhitekture in 
ustvariti distinkcijo v dveh smereh: z avtentičnimi deli na eni in anastilozo na drugi strani. nekako 
tako, kot je mogoče razbrati sosledje stebrnih redov ob tauffererjevi prezidavi, ko so kamnoseki 
namesto kapitelnega venca z jajčnikom uporabili motiv toskanskega stebra, stare pa pustili na 
svojih mestih. razliko bi uvideli na prvi pogled, izziv za projektanta pa bi morala biti uskladitev 
horizontalnih in vertikalnih osi, ki bi novogradnjo integrirala v zaokroženo kompozicijsko celoto 
zahodnega pročelja. 

Zanemariti pa ne smemo tudi spodbudnih učinkov, kot jih je bilo mogoče zabeležiti ob rekon-
strukciji zvonika. Za nadaljevanje dejavnosti v spomeniškem kompleksu bo nujno treba zagotoviti 

22 buseth je bil evropsko razgledan, šolal se je v rimu in ni izključeno, da ne bi tam spoznal tudi berganta. celotno 
besedilo busethovega posvetila na bergantovem reinskem portretu: Exprimit effigiem pictura, sed effigiato quod 
MARIANUS habet, contulit ipse decus: Sic pietas, & honor MARIANO fonte scaturit, his alitur semper Fons Maria-
nus aquis.
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bivalne zmogljivosti. o njih govorimo že ves čas načrtovanja obnove, vendar je v historičnem delu 
objekta to mogoče samo ob nesmotrni rabi površine, zapletu varnostnega režima in zadovoljivega 
komunikacijskega potenciala. to enoto bi bilo mogoče preskrbovati z zunanje strani, s pravkar pri-
dobljenega vrta na severni strani, in obvarovati notranjost samostana pred takšnimi skoraj komaj 
izvedljivimi logističnimi obremenitvami. Gradnja depandanse ima dodatne omejitve, ki pomenijo 
večje finančne obveznosti in poseg v prostor, ta pa je pod visokim varstvenim režimom. vse tovrstne 
težave je treba odpraviti, da objektu zagotovimo nadaljnje življenje.

Predvsem pa bi končno odpravili skoraj osemstoletno gradbišče in prekletstvo gorjanskih 
Čestitk. Legenda pravi, da bernardovi graditelji niso mogli zgraditi samostana, ker so gorjanske vile, 
imenovane Čestitke, ponoči porušile, kar so zgradili čez dan. Ko so v enem dnevu postavili zvonik in 
vanj obesili zvon, so z avemarijo Čestitke v jami nad kloštrom okamnele. ta zvon bi rad slišal danes! 
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Fons Beatae Mariae Virginis
How to Construct a Monastery

Summary

The conservatorial decision to preserve the monastery Fons Beatae Mariae Virginis near Kostanjevica 
na Krki as a building of great significance for a cultural landscape has allowed for a certain flexibility in its 
reconstruction. completing once planned but historically unrealized details has led to some happy out-
comes and even created added value after the near annihilation of the monument. half a century of still 
unfinished reconstruction has captured the spirit of the never-ending construction of the monastery itself. 
The 800 years of its history is a history of visions, provisional constructions, reconstructions, re-plannings, 
rebuildings and extensions, in short of never quite completed plans and designs.

successful substitution of religious with secular spiritual content unfortunately cannot compensate 
for the lost economic base provided by the original monastery. various economic activities have been ex-
perimented with at the reconstructed monastery over the decades without a workable result. in the end, 
tourism may help to alleviate its dependence on public funding. one idea is to build a “monastery village” 
using vernacular units of folk architecture, which could be discretely placed in the vicinity. The second is the 
“finishing” of the baroque plan, i.e. the construction of the as yet unbuilt north-western segment of the ori-
ginal plan. both solutions could be designed to meet the contemporary requirements of rational economic 
use, as they would allow access for services (supplies, garbage disposal etc.), which would otherwise require 
radical interventions in the reconstructed monastery.
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Izvlečki in ključne besede
Abstracts and key words 

Alenka Di Battista
Dela arhitekta Hermana Husa za jugoslovansko 
salezijansko provinco v obdobju med obema vojnama

v prispevku so predstavljena različna naročila, ki jih je 
arhitekt herman hus izvedel za samostojno salezijansko 
jugoslovansko provinco (inšpektorije) sv. cirila in 
Metoda med letoma 1929 in 1936, ko je provinco vodil 
slovenski inšpektor Franc Walland. Po njegovi zaslugi 
je herman hus izdelal načrte za prezidave, dozidave 
in ureditvena dela salezijanskih zavodov na rakovniku 
pri Ljubljani in v radni pri sevnici ter za gradnjo novih 
cerkva in zavodov v brnu, bratislavi, na Kodeljevem 
v Ljubljani in na Knežiji v Zagrebu. Za salezijance je 
grafično opremil tudi naslovnice nekaterih knjig iz 
zbirke Knjižice in naslovnice revij Salezijanski vestnik 
in Mala Cvetka ter načrtoval nekatere kose cerkvene 
opreme in posodja v navedenih stavbah. Članek 
poskuša na podlagi ohranjenih arhivskih in časopisnih 
virov orisati okoliščine, ki so husa pripeljale do 
posameznih naročil različnih salezijanskih skupnosti, 
predstaviti glavne značilnosti husovega sakralnega 
medvojnega opusa in ga umestiti v kontekst sočasnega 
arhitekturnega dogajanja na slovenskem in v širšem 
evropskem prostoru. 

Ključne besede: herman hus, salezijanci, sakralna arhi-
tektura, brno, bratislava, Ljubljana, rakovnik, Kodelje-
vo, Knežija, radna pri sevnici, 1929–1936

Alenka Di Battista
Herman Hus’ Works for the Salesian Yugoslav Province 
in the Interwar Period

The article discusses various works by architect herman 
hus for the salesian Yugoslav province, which were cre-
ated between 1929 and 1936, when the province was 
directed by the slovenian Provincial France Walland. 
Thanks to him, herman hus was in charge of numerous 
restorations of historic buildings in Ljubljana rakov-
nik and radna near sevnica, as well as planning of new 
buildings, such as salesian churches and Youth centres in 
brno, bratislava, Ljubljana Kodeljevo and Zagreb Knežija. 
hus also designed some covers of booklets Knjižice as 
well as of the monthlies Salezijanski vestnik and Mala 
Cvetka, and made some plans for church furnishings and 
utensils of the above mentioned buildings. by taking into 
account the preserved archival and published sources cir-
cumstances of collaboration between herman hus and 
various salesian Don bosco societies are explained in this 
article, main characteristics of herman hus’ religious ar-
chitecture between the two World Wars are presented 
and his work is placed into a contemporaneous slovenian 
and broader european architectural context.

Key words: herman hus, salesian society, religious archi-
tecture, interwar period, brno, bratislav, Ljubljana, rako-
vnik, Kodeljevo, Knežija, radna pri sevnici, 1929–1936
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Ana Lavrič
Loški glavar Jožef Anton Evzebij Halden in Reslfeldova 
slika sv. Ane pri loških kapucinih

jožef anton evzebij halden iz neidberga je kot glavar 
freisinškim škofom pripadajočega loškega gospostva 
(1704–1713) podpiral gradnjo kapucinskega samostana 
in cerkve v Škofji Loki. Kot sindik je v ta namen zbiral 
finančna sredstva (sam je prispeval 2.730 goldinarjev) 
in vodil njihovo evidenco. v cerkvi je dal napraviti 
dva oltarja, za samostan pa podaril tudi več slik (mdr. 
portret freisinškega škofa janeza Frančiška eckherja in 
svoj portret). sliko Marije Pomagaj za Marijin oltar, ki 
je kopija po cranachu, je zelo verjetno prinesel z nem-
škega. Doslej anonimna slika Smrt sv. Ane (1711–1713) 
na velikem oltarju pa po slogovni in primerjalni ana-
lizi opravičuje atribucijo avstrijskemu slikarju johannu 
carlu reslfeldu (ok. 1658–1735). tako kot sliki, ki ju je 
napravil za idrijo, se uvršča med umetnikove najkvali-
tetnejše dosežke.

Ključne besede: jožef anton evzebij halden, janez 
Frančišek eckher, freisinški škofje, Škofja Loka, Mari-
ja Pomagaj, Smrt sv. Ane, johann carl reslfeld, Giulio 
Quaglio

Tanja Martelanc
Arhitekturni traktat beneškega kapucina Antonia da 
Pordenone in njegov vpliv na kapucinsko arhitekturo 
srednje Evrope. Primer nekdanjega kapucinskega samo-
stana na Ptuju 

antonio da Pordenone je v svojem arhitekturnem 
traktatu, ki je ohranjen v štirih izvodih, predstavil ka-
pucinsko arhitekturo iztekajočega se 16. in začetka 17. 
stoletja, ki se je že nekaj časa pred pripravo traktata gra-
dila v nekdanji beneški kapucinski provinci in tudi  v 
tirolski kapucinski provinci. ta je kasneje vplivala na 
kapucinsko arhitekturo velikega dela srednjeevropske-
ga prostora, njen odmev pa najdemo tudi v arhitekturi 
drugih delov evrope. antonio da Pordenone je vedenje 
o tem, kako graditi kapucinski samostan, posredoval v 
pisni in slikovni obliki. Zato lahko na podlagi njego-
vega dela rekonstruiramo prvotno zasnovo vsakega ka-
pucinskega samostanskega kompleksa, ki je bil zgrajen 
pod taktirko beneških kapucinov oz. z naslonom na 
njihovo tradicijo. v članku avtorica podrobno pred-
stavi omenjeni rokopis in opredeli njegov pomen za 

Ana Lavrič
Joseph Anton Eusebius Halden, Governor of Bischoflack, 
and a Painting of St. Anne by Reslfeld in the Capuchin 
Church in Bischoflack 

as the Governor of bischoflack Dominion in posses-
sion of the Freising bishops, joseph anton eusebius 
baron halden of neidberg (1704–1713) supported the 
construction of the capuchin monastery and church in 
Škofja Loka, collecting funds (he himself contributed 
2,730 florins) and keeping a register of the financial as-
sets during the construction works. he had two altars 
made for the new church and several images painted 
for the monastery (e.g. portrait of johann Franz eckher, 
bishop of Freising, and portrait of himself). The paint-
ing of Mariahilf for the virgin’s altar, copied after Lucas 
cranach, probably originates in the German space. a 
stylistic and comparative analysis of the painting Death 
of St. Anne (1711–1713) on the high altar allows us to 
attribute it to the austrian painter johann carl reslfeld 
(ca. 1658–1735). Like the two other reslfeld’s paintings 
in slovenia, kept in idrija, the Škofja Loka altarpiece be-
longs among his most outstanding achievements.

Key words: joseph anton eusebius halden, johann Franz 
eckher, bishops of Freising, bischoflack (Škofja Loka), 
Mariahilf, Death of St. Anne, johann carl reslfeld, Giulio 
Quaglio

Tanja Martelanc
The Architectural Treatise of the Venetian Capuchin An-
tonio da Pordenone and Its Influence on the Architecture 
of Central Europe. The Slovenian Capuchin Monastery 
in Ptuj as an Example

antonio da Pordenone’s architectural treatise, which 
has been preserved in four copies, presents the capu-
chin architecture of the late 16th and early 17th century, 
architecture which was already common in the former 
venetian and tyrolean capuchin provinces before he 
started writing the treatise. Later his treatise influenced 
the capuchin architecture of a major part of the cen-
tral european area, as well as the architecture of other 
parts of europe. antonio da Pordenone transmitted 
the knowledge of how to build a capuchin monastery 
through both words and images. Therefore, it is possible 
to reconstruct the original plan of each capuchin mon-
astery, which was built by the venetian capuchins or in 
their tradition, on the basis of his work. in this article 
the author presents the manuscript in detail and defines 
its importance for the construction of the capuchin 
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gradnjo kapucinskih samostanov. na podlagi traktata, 
v njem izrisanih načrtov in zapisanih navodil, arheolo-
ških odkritij ter nekaterih ohranjenih arhivskih in sli-
kovnih virov opiše prvotno zasnovo nekdanjega kapu-
cinskega samostana na Ptuju in tako poskuša dokazati, 
da so tudi samostani na slovenskem nastajali s tesnim 
naslonom na omenjeno delo oz. na tip samostanske 
arhitekture, ki je bil v omenjenem delu predstavljen.

Ključne besede: antonio da Pordenone, kapucinska ar-
hitektura, redovni arhitekti, arhitekturni traktat, Štajer-
ska kapucinska provinca, nekdanji kapucinski samostan 
na Ptuju

Mija Oter Gorenčič 
Južni portal spodnje cerkve nekdanje Žičke kartuzije 
in situ ali ne

Leta 2011 so bila objavljena nova dognanja o stavbni 
zgodovini nekdanje ecclesie minor Žičke kartuzije, do 
katerih je bilo mogoče priti zgolj s konservatorskimi 
metodami. Dokazovala naj bi, da je bil južni portal nek-
daj severni in da je bila cerkev grajena ok. 1200. avtori-
ca te ugotovitve sistematično komentira in ugotavlja, da 
konservatorska spoznanja ne omogočajo zavrnitve teze, 
da je južni portal in situ, niti potrditve, da je bil prvotno 
na severni strani, odpirajo pa vrsto novih vprašanj. Po 
avtoričinem mnenju je bila cerkev v gradnji že za časa 
otokarjev, a dokončana v času babenberžanov. 

Ključne besede: Žička kartuzija, Špitalič, župnijska cer-
kev Marijinega obiskanja, otokarji, Leopold vi. baben-
beržan, 12. stoletje, 13. stoletje

Andrej Smrekar
Fons Beatae Mariae Virginis. 
Kako zgraditi samostan

Prispevek poskuša ovrednotiti konservatorski pristop v 
petdesetletni obnovi samostanskega kompleksa. odlo-
čitev za rekonstrukcijo kot ambientalno vrednoto je bila 
pravilna, dala je nekoliko več svobode pri ponovni gradnji 
z rekonstrukcijo zgodovinsko neizvedenih elementov in 

monasteries. based on the treatise, its plans and writ-
ten instructions, as well as archaeological excavations 
and preserved archival material and images, the origi-
nal design of the former capuchin monastery in Ptuj 
will be described. in addition, the author will also try to 
prove that the design of the monastic houses in slovenia 
originate in the monastic architecture as illustrated in 
the treatise.

Key words: antonio da Pordenone, capuchin archi-
tecture, orders architects, architectural treatise, styrian 
capuchin province, former capuchin monastery in Ptuj

Mija Oter Gorenčič
The South Portal of Ecclesia Minor of the Former Žiče 
Charterhouse – in Situ or not

in 2011, new information on the architectural history of 
the former ecclesia minor of the Žiče charterhouse was 
published based on the conservation research. it was 
then suggested that they confirm that the south portal 
was formerly in the north wall and that the entire church 
was built around 1200. The author of the article discusses 
these findings and emphasises that do not justify a rejec-
tion of the hypothesis that south portal is preserved in 
situ, but neither do they confirm with certainty that the 
portal was transferred from the north side of the church. 
They do, however, open up a number of new questions. 
she is of the opinion that the construction works began 
in the 12th century, in the time of the otakars, and were 
completed during the babenberg Dynasty.

Key words: Žiče charterhouse, Špitalič, The st. Mary of 
the visitation Parish church, the otakars, Leopold vi 
of babenberg, 12th century, 13th century

Andrej Smrekar
Fons Beatae Mariae Virginis.  
How to Construct a Monastery

This contribution attempts to evaluate the fifty-year 
long reconstruction of the Fons beatae Mariae virginis 
monastery complex. The conservatorial decision to un-
dertake the reconstruction of the monastery as a monu-
ment in a cultural landscape has been rewarding. The 
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nadgradila ambientalno učinkovitost spomenika. s tem 
je obnova ujela duha dolge zgodovine gradenj, prekini-
tev, podiranja in redefinicij zasnove. avtor v nadaljevanju 
rekonstrukcije predlaga gradnjo ali »samostanske vasi« 
v neposredni bližini ali pozidavo neizvedenega severo-
zahodnega baročnega dela kompleksa z nastanitvenimi 
zmogljivostmi, ki bi lahko razbremenil vzdrževanje kom-
pleksa, v katerem so sakralne vsebine nadomestili s seku-
larno-duhovnimi.

Ključne besede: samostan, obnova, namembnost, ambi-
entalna vrednota, obrnjen navznoter, obrnjen navzven, 
anastiloza 
 

Jože Škofljanec
Provinca v redovnih skupnostih manjših bratov 
notranjeavstrijskih dežel v zgodnjem novem veku

redovna pokrajina ali provinca se je kot vmesna organi-
zacijska oblika med samostanom in vodstvom redovne 
skupnosti oblikovala v 12. stoletju. Značilna je za redov-
ne skupnosti viteških redov, mendikantov in kleriških 
družb. v prispevku so predstavljene temeljne funkcije 
provinc na primeru provinc manjših bratov (minoritov, 
frančiškanov, kapucinov), ki so delovale na ozemlju no-
tranjeavstrijskih dežel v obdobju od konca 16. do sre-
dine 18. stoletja. v manjšem obsegu je opozorjeno tudi 
na sorodnosti in razlike z ureditvijo in vlogo provinc pri 
avguštincih (eremitih in bosonogih) in dominikancih 
ter jezuitih.

Ključne besede: zgodovina, province, redovi, manjši 
bratje, minoriti, frančiškani, kapucini

Polona Vidmar
Kamnite skulpture Franca Krištofa Reissa za samostana 
Žiče in Marenberk

Preučevanje kamnitih skulptur Franca Krištofa reis-
sa v pričujočem prispevku temelji na kipih Marije z 

long time frame has allowed more freedom than toler-
ated by anastylosis, as the reconstruction included also 
historically unrealized elements, and thus upgraded the 
monastery‘s presence in the landscape. This conserva-
tional approach has captured the spirit of the long his-
tory of building, with all its interruptions, destruction 
and redefinitions of the monument. The author suggests 
continuing in this vein by either the construction of a 
„monastery village“ in the vicinity or by the construc-
tion of the unrealized nW part of the original baroque 
design. This would create accommodation capacities, 
which would enssure the means for becoming self-sus-
taining.

Key words: monastery, reconstruction, function, land-
mark in cultivated landscape, turned inward, reaching 
outward, anastylosis 

Jože Škofljanec
The Role of a Province in the Order of the Friars Minor in 
the Lands of Inner Austria in the Early Modern Period

The religious province or, simply, province was formed 
in the 12th century as a geographical and administra-
tive subdivision between the convent and the religious 
order. it is typical of the religious communities of Mili-
tary orders, the Mendicants and the clerics regular. 
This article focuses on explaining the basic functions 
of a province based on the example of the Friars Mi-
nor (conventuals, Franciscans, capuchins) provinces. 
These provinces were based in the territories of inner 
austria in the period from the end of the 16th up until 
the mid-18th century. The similarities and differences 
in terms of arrangements and roles of augustinian, er-
emite and Discalce, as well as Dominican and jesuit, 
provinces are also be discussed  briefly. 

Key words: history, provinces, orders, Friars Minor, 
conventuals, Franciscans, capuchins, inner austria, 
16th-18th century

Polona Vidmar
Stone Sculptures by Franz Christoph Reiss for Žiče and 
Marenberg Monasteries

This article is a study of stone sculptures by Franz chris-
toph reiss, based on the sculptures of the virgin Mary 
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Detetom, sv. janeza Krstnika in sv. bruna za portal Žičke 
kartuzije (1687–1688), ki so dokumentirani s pogodbo 
med naročnikom in kiparjem. v plodnem sodelovanju 
z razgledanim priorjem johannom baptistom schüller-
jem je reiss ustvaril prepričljivo kiparsko skupino, ki je 
na vernika učinkovala s poudarjeno prikazanimi emo-
cijami. Kiparju so atribuirana tudi tumba samostanske-
ga ustanovitelja otokarja iii. v zakristiji v Žičah (1696) 
in personifikacije Pokore, Kesanja, spovedi in Zadošče-
vanja, ki jih je schüller naročil za okras vhoda v žički 
samostan. na podlagi slogovnih značilnosti so reissu 
pripisane tudi štiri jezusove skulpture za pot trpljenja 
v vrtu samostana dominikank v Marenberku, ki sta ga 
okrog leta 1696 zasnovala priorica Marija suzana baro-
nica Grotta in kapucin jožef iz Ponne v Lombardiji.

Ključne besede: Franc Krištof reiss, janez jakob schoy, 
johann baptist schüller, Marija suzana Grotta, jožef iz 
Ponne, samostan Žiče, samostan Marenberk, baročno 
kiparstvo

with the infant jesus, st john the baptist and st. bruno 
commissioned for the portal of the Žiče charterhouse 
(1687–1688), which are documented in a contract be-
tween the sculptor and the commissioner. in his fruit-
ful cooperation with prior johann baptist schüller, reiss 
made a convincing group of figures, thereby addressing 
the worshippers with expressively emphasized emotions. 
several other works are attributed to reiss, including a 
tombstone of otakar iii, the founder of Žiče charter-
house, in the sacristy of Žiče church (1696) and the 
personifications of Penitence, regret, confession and 
compensation, which schüller commissioned to embel-
lish the entrance to Žiče monastery. based on a stylistic 
comparison, the four sculptures of jesus from the sta-
tions of the cross in the garden of the former Marenberg 
Dominican Monastery have been attributed to reiss. 
The garden was conceived in 1696 by Maria susanna 
baroness of Grotta, the prioress of the monastery, and 
capuchin Friar josef of Ponna in Lombardy.

Key words: Franz christoph reiss, johann jakob schoy, 
johann baptist schüller, Marija suzana Grotta, josef of 
Ponna, Žiče charterhouse, Marenberg Monastery, ba-
roque sculpture
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