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IZVLEČEK
Prostorski učinki religije na oblikovanje kulturne pokrajine na primeru stiškega in
pleterskega samostana
Religija je pomemben dejavnik oblikovanja kulturne pokrajine. Moč vpliva je odvisna od
števila pripadnikov, njihove povezanosti in organiziranosti. Srednjeveški samostani so
mogočne ustanove, ki so nekoč imele velike posesti in močan vpliv. V nalogi smo ugotavljali,
kakšen je njihov vpliv danes. Hipoteza, da samostana Stična in Pleterje še vedno pomembno
vplivata na kulturno pokrajino je bila potrjena, a ugotovili smo, da je vpliv manjši in drugačen
kot nekoč.
Ključne besede: religija, kulturna pokrajina, samostan Stična, kartuzija Pleterje

ABSTRACT
Spatial effects of religion on the formation of a cultural landscape on the example of the
Stična and Pleterje monastery
Religion is an important factor in shaping a cultural landscape. The power of influence
depends on the number of members, their connection and organization. Medieval monasteries
are powerful institutions that once possessed great properties and had big influence. In this
thesis we tried to determine their influence today. The hypothesis that Stična and Pleterje
monasteries still have a significant influence on the cultural landscape was confirmed, but we
found out that the influence is smaller and different than it used to be.
Key words: religion, cultural landscape, Stična Monastery, Pleterje Charterhouse
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1. UVOD
Ob pogledu na slovensko pokrajino človek hitro opazi, da vrhove mnogih gričev krasijo
cerkve, ob cestah pa so pogosta verska znamenja, kot so kapele in križi. To je morda prvi in
najbolj opazen element v pokrajini, ki je nastal pod neposrednim vplivom religije. Religija pa
deluje na kulturno pokrajino tudi bolj posredno. Deluje preko vpliva na navade in običaje
ljudi in preko kulture, ki jo sooblikuje. Vpliva tudi na določitev prostih in delovnih dni, na
način oblačenja, na gibanje in tokove ljudi (zbiranje v cerkvah ob nedeljskih mašah, romanja
na svete kraje), ne nazadnje pa tudi na obdelanost kulturne pokrajine in razvoj v okolici
samostanov, na razvijanje specifičnih kmetijskih in obrtnih dejavnosti in podobno.
Religija je pomemben dejavnik oblikovanja kulturne pokrajine zaradi dolgotrajnosti njenega
delovanja. Na ozemlju Slovenije je krščanstvo prisotno vsaj od začetka tretjega stoletja in od
takrat počasi vpliva na oblikovanje pokrajine. V časih preganjanj ali nemirnih obdobjih (npr.
prihod Slovanov) so bili njeni vplivi manjši, v časih velike cerkvene moči pa temu primerno
večji. Velik vpliv na okolico so imeli in imajo samostani, ki so na našem ozemlju že več
stoletij.
Katoliški redovi imajo različne poklicanosti, zato je tudi njihovo delovanje in posledično
vpliv na pokrajino različen. Tako imenovani uboštveni redovi, med katere spadajo na primer
frančiškanski redovi, v začetku niso imeli večjih posesti, saj je bil njihov osnovni namen
popotno oznanjanje in življenje v uboštvu. Nasprotno pa so redovi kot so kartuzijani,
cistercijani, benediktinci in podobni ustanavljali velike samostane, z obsežnimi pripadajočimi
posestmi, da so preskrbeli večje število menihov, ki so se v samostanu posvečali molitvi,
študiju, kontemplaciji, ročnim delom in podobno. Že za ustanovitev takega samostana je bil
potreben velik vložek. Navadno so jih podprli redovom naklonjeni cerkveni ali posvetni
dostojanstveniki. Ti samostani so imeli v lasti obsežna zemljišča, kar je pomenilo veliko
ekonomsko moč. Pomembna je tudi časovna komponenta. Samostani so se ohranjali skozi
dolga obdobja, menihi so prenašali znanja iz generacije v generacijo. To je pomenilo, da so
bili vplivi na pokrajino dolgotrajni in stalni in zato močan dejavnik oblikovanja pokrajine.
Samostani so zapustili tudi bogato nesnovno dediščino. Po starih samostanskih receptih in
načinih priprave še danes proizvajajo piva, vina, sirupe in razne druge pijače, sire, čajne
mešanice, zdravila oziroma sredstva za domače zdravljenje in podobno. Mnogo še živečih
samostanov pri nas ima svojo trgovinico ali samostansko lekarno, kjer prodajajo razne
izdelke. Na primer tako imenovana Božja lekarnica v Olimju, trgovina Pleter samostana
Pleterje, Samostanska prodajalna Sitik opatije Stična, Benediktinski dvor (podjetje, ki
proizvaja kmetijske pridelke) Benediktinskega priorata Maribor in podobno.
Mnogo pa je tudi izdelkov, ki jih tržijo izven samostanov, a za boljšo prodajo uporabljajo
njihovo ime. Sir Trapist je pri nas dobro poznan sir, ki je prišel iz Francije po menihih
trapistih. Blizu Banja Luke je v drugi polovici 19. stoletja začel delovati samostan Marija
Zvijezda, ki je poleg mnogih drugih dejavnosti odprl tudi sirarno. Najprej so proizvajali sir za
lastne potrebe, kasneje pa tudi za prodajo. Danes sir proizvajajo drugje, a seveda pod imenom
Trapist Marija Zvijezda, ki naj bi bil edini originalni sir te vrste (Sir Trapist, 2017). Mnoga
piva prav tako nosijo ime po samostanih, eno takih je na primer belgijsko pivo Leffe, ki so ga
začeli variti v samostanu premonstratencev leta 1240. Danes je samostan spremenjen v hotel
»La Merveilleuse«, kamor obiskovalce prijazno vabijo na odkrivanje čudovite tradicije skozi
različne okuse piva (Leffe, a brewing tradition since 1240, 2017). Leta 2004 je bila
ustanovljena francoska znamka naravne kozmetike, po receptih sester klaris, Le Couvent des
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Minimes (Le Couvent des Minimes, 2017). Z reklamo, da je bila znamka ustanovljena »kot
poklon bogati tradiciji zdravilnih receptov, ki so jih iz skrbno izbranih rastlin in zelišč
pripravljale ljubeče sestre klarise, da bi pomagale starejšim, onemoglim in revnim, ki so
zavetišče poiskali v samostanu Minimes v srcu Provanse« (Cosmopolitan, 2017) privabljajo
kupce, sicer pa so iz njihovega samostana naredili hotel in Spa. In še mnogo podobnih
primerov je, ko potrošniška družba trži nek izdelek kot produkt dolge tradicije, mnogih znanj
in izkušenj iz samostanov.
Vse to kaže, da imajo samostani oziroma njihova tradicija močan vpliv tudi na današnjo
(potrošniško) družbo, čeprav bi na prvi pogled sklepali drugače. Vpliv religije se v zahodnem
svetu manjša, zaradi močnega trenda sekularizacije, po drugi strani pa najbrž ni trgovine, ki bi
ne ponujala kakega izdelka, ki izhaja iz stoletij stare tradicije – nekega samostana. Vpliv
religije je torej prisoten tudi danes, a na precej drugačen način, kot v obdobju velikega
razcveta srednjeveških samostanov. Škoda je, da je zaradi zmanjšanega pomena verovanja v
naši družbi tudi tako malo raziskovanja na področju vplivov religije na okolje.
Samostana Stična in Pleterje sta živa, delujoča samostana. Zaradi manjšega pomena verovanja
in posledično manjše moči religije danes nimata tako pomembne družbene vloge kot nekoč.
Ne predstavljata glavnega kulturnega in gospodarskega središča, a že s svojo prisotnostjo
pomenita določen vpliv na pokrajino. Čeprav je vpliv religije danes drugačen, pa verjamem,
da ni nič manj zanimiv za preučevanje.
1.1. NAMEN NALOGE IN POTEK DELA
V zaključni seminarski nalogi želim najprej opredeliti kaj je kulturna pokrajina in kaj je
religija. Pri preučevanju religije geografe v glavnem zanima njena prostorska razporeditev in
vpliv na kulturno pokrajino, zato bom v nadaljevanju na kratko predstavila religijo s
poudarkom na krščanstvu in krščanskih redovih ter njihov vpliv na pokrajino. V drugem delu
naloge želim predstaviti posebej red cistercijanov in kartuzijanov ter izbrana samostana Stična
in Pleterje, od njune ustanovitve do danes. Raziskati in predstaviti bom poskušala, kakšen je
bil in je še vpliv teh dveh samostanov na slovensko kulturo in pokrajino ter primerjati
ugotovitve obeh primerov. Moja hipoteza je, da srednjeveška samostana Stična in Pleterje še
danes pomembno vplivata na kulturno pokrajino.
Raziskovanje je sestavljeno iz dveh delov. Prvi, najobsežnejši del je preučevanje literature,
najprej za izbrani temi kulturno pokrajino in religijo, nato pa še za izbrana samostana, ki je
zelo obsežna na zgodovinskem oziroma umetnostno zgodovinskem področju, medtem ko
primera geografskega preučevanja samostanov in njihovih vplivov nisem našla. Malo je tudi
literature, ki raziskuje odnos religije in kulturne pokrajine. Manjkajoči del sem morala
dopolniti s terenskim delom, ki omogoči boljši vpogled v stanje kulturne pokrajine v okolici
samostanov danes. Z uporabo in primerjanjem vseh zbranih informacij tako iz literature kot iz
terena, sem poskušala ugotoviti veljavnost svoje hipoteze.
Za prikaz zbranih informacij iz literature sem uporabila deskriptivno metodo. V nadaljevanju
sem uporabljala komparativno metodo za primerjanje izbranih samostanov in njunega vpliva.
Sledila pa je interpretativna metoda, da sem iz vseh zbranih informacij dobila odgovore na
vprašanja, ki so me zanimala ter nazadnje odgovor glede postavljene hipoteze.
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2. POKRAJINA IN KULTURNA POKRAJINA
V geografskem leksikonu je pokrajina opisana kot »del Zemljinega površja, ki ima glede na
svoj videz in skupno součinkovanje tu zastopanih geografskih dejavnikov (vključno
človekova dejavnost) značilen značaj, po katerem se razlikuje od svoje okolice. … Poudariti
je treba še, da je nekdaj prevladujočo naravno pokrajino človek s svojim tisočletnim
delovanjem dodobra preoblikoval v kulturno pokrajino.« (Kladnik, 2001, str. 402-403).
Kulturna pokrajina pa je (v istem viru, str. 233) opisana kot preobražena pokrajina, ki jo je
skozi zgodovino ustvarila človeška družba s svojimi dejavnostmi, pri čemer je postopoma
preobražala nekdanjo naravno pokrajino. Je površinsko močno prevladujoča na našem
planetu. Med kulturne pokrajine štejemo vse pokrajinske oblike, v katerih je človek zapustil
kakršnokoli sled: kmetijska pokrajina, gozdna pokrajina, rudarski revirji, industrijski bazeni,
turistična območja, prometni koridorji, naselja …
Za začetke po človeku spremenjene pokrajine, torej kulturne pokrajine, lahko štejemo obdobje
po umiku zadnje ledene dobe. Pred dobrimi 10 000 leti se je človek stalno naselil in udomačil
prve živali. Iz lovca in nabiralca, tistega, ki se prilagaja, je postal »prilagojevalec« svoje
okolice. Da bi preživel, je moral kultivirati pokrajino, s tem pa jo je spreminjal in tako postal
dejavnik oblikovanja pokrajine (Zupančič, 2013).
Kulturna pokrajina je torej rezultat človekovega delovanja, odraz njegovega obstoja,
zmožnosti in sistema vrednot, s katerim zavestno in ciljno spreminja naravno podobo v sebi
primernejšo. Pri tem nastajajo tudi (stranski) učinki, ki niso nastali kot plod želja oziroma
načrtov, a so posledica človekovega bivanja v okolju. Imamo torej organizirano delovanje
človeških skupin in materialne ter nematerialne posledice tega delovanja (Zupančič, 2013, str.
39-40).
Kulturna pokrajina nima le prostorskega vidika. Pomembna sta tudi zgodovinski in dinamični
značaj pokrajine. Sedanji izgled pokrajine je namreč skupek sedanjih in vseh preteklih
dejavnikov. »Geograf razume kulturno pokrajino kot pokrajino, ki jo je oblikoval in
preoblikoval človek, in sicer ne glede na to, ali ima visoko estetsko, zgodovinsko ali
katerokoli drugo vrednost. Če je kulturno pokrajino naredil človek s svojim bivanjem, potem
je vsaka pokrajina, tudi degradirana, kulturna.« (Urbanc, 2002, str. 24).
Zaradi človekovih dejavnosti se kulturna pokrajina prostorsko širi, pa tudi intenzivnost
človekovih vplivov v njej se povečuje. Danes bi na Zemlji težko našli kotiček, ki ga človek še
ni preoblikoval vsaj posredno. Nobeni drugi vrsti ni tako dobro kot človeku uspelo
prilagajanje na okolje in hkrati prilagajanje okolja sebi. Človek je na podlagi prenosa znanja,
spretnosti in veščin dosegel zelo veliko razširjenost, hkrati pa okolje tudi sam intenzivno
spreminja (Zupančič, 2013).

7

3. RELIGIJA
Beseda religija izvira iz latinščine in ima več možnih pomenov. Religare pomeni »nazaj,
navzgor privezati« ali »pritrditi«. Religeare pomeni »obzirno imeti v mislih« ali »upoštevati«.
Z besedo religija navadno označujemo verovanja, ravnanja in družbene institucije, ki se
sprašujejo o nastanku, koncu in pomenu vesolja; o tem, kaj se zgodi po smrti; o obstoju
mogočnih, nevidnih bitij, kakršna so duhovi, predniki, angeli, demoni in bogovi
(McCutcheon, 2009).
Religija spremlja človeka že od pradavnine. Prepričanja so različna, a eno od meril, ki
določajo, kdaj je iz našega prednika nastal misleči človek, je ravno to, da se je začel zavedati
obstoja t.i. višje sile. Torej lahko rečemo, da je verovanje osnovna zmožnost človeštva že od
nekdaj. Od samega začetka. Ko se človek zave sebe, se zave tudi božanskega.
Prve religije so predstavljale enostavne, primitivne oblike verovanja. Danes najbližji jim je
animizem, to je verovanje v duhove in druga nadnaravna bitja, ki lahko bivajo v živalih in
rastlinah ali pa v neživih predmetih. Oblika animizma je totemizem. Podobni so tudi razni
kulti in oblike šamanizma. Iz animizma so se verstva razvijala v politeizem, to je verovanje v
več bogov, ki so imeli različne vloge, lastnosti, moči in podobno. Vrh predstavljata antični
religiji Grčije in Rima. Monoteizem, verovanje v obstoj enega samega Boga, se je najprej
pojavil v Judovstvu. Na njegovih temeljih je nastalo krščanstvo in kasneje še islam (Zupančič,
2013, str. 72, 73).
Poleg Judovstva, krščanstva in islama danes med najpomembnejša verstva sveta (po številu
pripadnikov ali prepoznavnosti) navadno štejemo še hinduizem in budizem, sledijo tudi
sikhizem, džainizem, zaratustrstvo in vzhodnoazijske religije. V nadaljevanju na kratko
opisujem prvih pet, krščanstvu bom zaradi teme seminarske naloge namenila nekaj več
prostora.
Judovstvo ne izstopa po velikem številu pripadnikov, saj Judje predstavljajo manj kot 0,25%
svetovnega prebivalstva. Imajo pa izjemno moč in vpliv. Skozi vso zgodovino so se morali
bojevati za obstanek in do danes jim je to kljub hudim preizkušnjam uspevalo. Judje so
starozavezno ljudstvo, katerega vera se je začela oblikovati pred več kot tri tisoč leti. Njihova
sveta knjiga je Sveto pismo in sicer stare zaveze. Deli se na Toro (peteroknjižje oziroma pet
Mojzesovih knjig), Preroke in Spise. Pomembni knjigi sta še Mišna in Talmud (razprave,
predpisi in razlage) (Christianson, 2009). Judje živijo razkropljeni po vsem svetu, njihova
domovina pa je Izrael. Država Izrael je bila ustanovljena leta 1948 in je vir mnogih sporov s
Palestinci, ki tudi živijo na tem območju. Verni Judje molijo in preučujejo Toro, držijo se
predpisov o hrani, spoštujejo šabat (počitek na sobotni dan) in praznike in si prizadevajo
izpolnjevati religijske odloke, ki poudarjajo pomen družine in zakona (Ramsey, 2009). Danes
se število Judov po svetu ocenjuje na 14 milijonov (Tako naj bi bila videti verska struktura
sveta leta 2050, 2015).
Islam je velika monoteistična religija, ki je nastala na Arabskem polotoku, v 7. stoletju. Njen
začetnik je Mohamed, ki je od Boga (arabsko Alah) prejel razodetje, ki je zapisano v Koranu,
muslimanski sveti knjigi. Verniki pripadajo več različnim smerem: sunitom, šiitom,
vahabitom, izmelitom in več manjšim verskim ločinam. Največ (okoli 90%) muslimanov
pripada sunitom, ki štejejo nad milijardo vernikov. Molijo doma ali v mošejah (molilnicah).
Džamije so ustanove, ki so poleg molitve namenjene tudi druženju, izobraževanju, kulturi in
imajo poleg bogoslužnih prostorov tudi šolo in knjižnico (Zupančič, 2013, str. 89-91).
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Hinduizem je razmeroma nov izraz, s katerim poimenujemo večinsko religijo na Indijskem
polotoku. To ni eno verstvo, ampak mnogo verovanj, ki nimajo poenotene veroizpovedi,
nauka in ne enega samega utemeljitelja. Za hinduizem je značilna raznovrstnost, a povezuje
ga nekaj skupnih prvin. Njihova sveta besedila so vede, zbirka besedil, ki so nastajala več
stoletij. Razvili so štiristopenjski hierarhični sistem, oziroma štiri kaste. Prvo stopnjo so
predstavljali duhovniki, obredni strokovnjaki in učenjaki, drugo vojščaki in vladarji, tretjo
kmetje in trgovci in zadnjo, ki ni bila enakopravna prvim trem, obrtniki in služabniki. V
določeno kasto je človek rojen in iz nje ne prehaja v druge. Ta sistem je v Indiji zakoreninjen
in ima še danes močan vpliv. Verujejo v nenehno utelešanje vseh bitij v svet (ponovna
rojstva) in karmo (delovanje v tem življenju se nam poplača v prihodnjem). Vnovičnih rojstev
se poskušajo osvoboditi s pridobivanjem duhovne vednosti in skrajnim omejevanjem
delovanja. Častijo mnoge bogove in božanstva (Warrier, 2009). Število vernikov danes
ocenjujejo na eno milijardo (Tako naj bi bila videti verska struktura sveta leta 2050, 2015).
Budizem je zahodnoevropski izraz za religijo, katere pripadniki ji raje rečejo dharma, kar
pomeni »nauk«, »resnica« in »najvišji zakon«. Zahodnjaki v ospredje postavljamo Budo, kar
sicer ni osebno ime ampak spoštljiv naslov, ki pomeni »prebujeni«, »razvetljeni«, budisti pa
raje poudarjajo njegov nauk. Buda naj bi živel v 5. stoletju pred našim štetjem, v severni
Indiji. Od tam se je začel širiti budizem. Budizem uči, da navezanost človeku povzroča
trpljenje, zato je potrebno, da se osvobodi vseh navezanosti, kar ga bo osvobodilo. Ocene
števila pripadnikov danes se gibljejo okrog 500 milijonov (Williams, 2009).
Krščanstvo se je razvilo na temeljih judovske vere v enega boga – Jahveja. Utemeljitelj in
začetnik je Jezus Kristus, ki je živel v začetku našega štetja. Po njegovem rojstvu smo začeli
naše štetje let. Začetki krščanstva torej segajo dva tisoč let nazaj, v Izraelsko državo, ki je bila
v tistem času pod nadvlado Rima. Judje so pričakovali (in še pričakujejo) odrešenika, ki bo
osvobodil njihovo ljudstvo. V splošnem so si to predstavljali kot vojaško in politično
osvoboditev izpod rimske oblasti. Jezus pa je prišel za drugačno osvoboditev. Prišel je namreč
odkupit ne le Izraelsko ljudstvo, ampak vse človeštvo grehov, ki ga zasužnjujejo. Tisti, ki so
sprejeli njegov nauk, so postali njegovi učenci in predstavljajo začetek Cerkve – skupnosti
kristjanov.
V prvih stoletjih je bila krščanska skupnost preganjana. Njeni pripadniki so se sestajali na
skrivnem in mnogokrat obhajali svoje obrede v katakombah. Veliko je bilo mučencev, ki so
bili ujeti, pogosto mučeni ter ubiti, ker niso hoteli zatajiti svoje vere. Kljub preganjanjem se je
krščanstvo širilo in število njegovih pripadnikov je naraščalo. Leta 313 je z milanskim
ediktom postalo priznana religija in preganjanja s strani rimske države so prenehala. Po tistem
se je začel razcvet. Kristjani se niso več skrivali po katakombah, ampak so gradili mnoge
cerkve. Število vernikov je še naraščalo, izoblikoval se je enoten nauk. Skupaj s širjenjem,
močjo in bogastvom, pa so deli Cerkve prišli tudi v nasprotja s svojim naukom. Skozi stoletja
njenega obstoja do danes so bila zato potrebna mnoga opominjanja, delovanja reformnih
redov, zgledi močnih osebnosti, svetnikov in koncili, na katerih so razmišljali o pravem
nauku, da se je Cerkev stalno vračala k izvirni poklicanosti – oznanjanju veselega oznanila o
odrešenju vsega človeštva po Kristusu in življenja na način, ki človeka vodi k izpolnitvi, ki
mu je namenjena.
Krščanstvo je svetovna religija, prisotna na vseh celinah. Po številu pripadnikov je največje
verstvo, pripada mu okoli tretjine prebivalstva. Število vernikov narašča, posebej v Latinski
Ameriki in Afriki, kjer je tudi najbolj živo. Nasprotno pa v zahodnem svetu precej nazaduje,
predvsem zaradi splošne sekularizacije družbe. Zato so za krščanstvo na zahodu pomembna
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nova prenovitvena gibanja, ki nastajajo v okviru Cerkve. Krščanstvo se deli na tri glavne veje:
katoliško, pravoslavno in protestantsko.
Vrh hierarhije katoliške Cerkve predstavlja rimski škof – papež. Sledijo kardinali, ki jih
imenuje papež in mu pomagajo pri vodenju zadev Vatikanske države in Cerkve. Nato so
škofje, ki vodijo škofije in se na državni ravni povezujejo v škofovskih konferencah in ostali
duhovniki, ki kot župniki in kaplani ter duhovni pomočniki upravljajo župnije. Župnija je
osnovna, lokalna enota katoliške skupnosti. V okviru župnije član Cerkve prejme vse, kar
potrebuje za krščansko življenje. Seveda pa je prost, da se udeležuje obredov tudi v okviru
drugih župnij, dekanij, škofij. Prav »vesoljnost« in edinost katoliške Cerkve mi daje možnost,
da lahko kot katoličan pristopim h katoliškim obredom in zakramentom kjerkoli, kjer se
obhajajo, na primer v Perujskih Andih, in bom tudi tam »brat« tamkajšnjim vernikom. Ravno
zaradi velike razširjenosti in mnogih pripadnikov ter dobre organizacije ima krščanstvo veliko
moč.
V krščanstvu obstajajo tudi mnogi redovi, organizirane skupnosti oseb, ki se odločijo za
redovni način življenja. To je način življenja, pri katerem se posameznik zaveže pravilom
skupnosti, ki se ji pridruži, navadno pa so vsem redovom skupna tri: čistost, uboštvo in
pokorščina. To pomeni, da se član odpove družini in družinskemu življenju, nima svojega
premoženja, ampak daje vse v skupno blagajno in prejme toliko, kot potrebuje za življenje in
odpoveduje se svoji volji ter se zaveže k izpolnjevanju navodil predstojnika. Poleg teh imajo
redovi glede na svojo poklicanost in usmeritev še dodatna pravila in vodila. Obstajajo ženski
in moški redovi. Nekateri se bolj posvečajo delu z ubogimi, drugi izobraževanju in delu z
mladimi, tretji oznanjevanju in misijonarjenju, nekateri (predvsem srednjeveški redovi) pa se
na primer povsem posvetijo kontemplativni molitvi in so, kolikor se da, ločeni od ljudi (tako
na primer kartuzijani).
V našem prostoru je prva zgodovinsko izpričana cerkvena osebnost Viktorin Ptujski, škof in
mučenec. Iz zapisov ne vemo ali je bil Viktorin prvi ptujski škof ali je imel že predhodnike,
jasno pa je, da je krščanska skupnost tam živela že vse tretje stoletje, torej ima začetke vsaj
okrog leta 200. (Benedik, 2016, str. 39) Po nekaterih virih obstaja kontinuiteta krščanske
prakse na našem ozemlju, tudi po prihodu Slovanov. Čeprav je zunanja organizacija Cerkve
razpadla, mnogo novejših odkritij (kasteli s cerkvami) dokazuje, da je krščanstvo, sicer v
skromnejših oblikah, živelo naprej (Benedik, 2016, str. 88). Močne, organizirane oblike
krščanstva na naših tleh so nato šele srednjeveški samostani. Nastajati so začeli 550 let po
naselitvi Slovanov v Alpah, zgornjem Posavju in Posočju in 400 let po začetku širjenja
krščanstva v Karantaniji. Kljub razmeroma poznem nastajanju samostanskih središč na naših
tleh, pa nekatere ugotovitve kažejo, da je širjenje krščanstva med Karantanci (Slovenci)
potekalo že prej. Tako je večina verskih in molitvenih obrazcev (delno ohranjenih tudi v
ljudskih pesmih), ki so nastajali v samostanih na Bavarskem, tudi pri Slovencih nastala že v 8.
in 9. stoletju, okrog dvesto ali tristo let pred začetkom nastajanja samostanov pri nas
(Grafenauer, 1984, str. 12). Samostani so k nam prinesli znanja in kulturo tedanje Evrope. Na
primer cerkveno arhitekturo in samostanske šole (doprinesle so predvsem v znanju latinščine,
teologije, notnega branja in lepopisnega pisanja), cistercijani so izdelovali razna orodja in jih
prodajali, mnogi so se ukvarjali tudi z zdravilstvom. Velikega pomena so bile samostanske
knjižnice. Nekaj osnovnih knjig so prinesli menihi že ob ustanovitvi iz matičnega samostana,
nato pa so v skriptoriju zbirko stalno povečevali s prepisovanjem izposojenih del. Velika
večina je danes izgubljena, a že mali ohranjen ostanek priča o veliki vrednosti in razvitem
skriptoriju naših samostanov. Od 13. stoletja naprej je najti dokaze za uporabo slovenščine pri
dušnopastirskem delu, predvsem cistercijanov v Stični (Grafenauer, 1984).
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Samostani so bili torej duhovna središča, ki so močno vplivala na rast in izražanje vernosti na
naših tleh. Več stoletij so bili poglavitni nosilci kulturne, znanstvene in izobraževalne
dejavnosti, pa tudi glavni pospeševalci nove oblike koristnejšega in donosnejšega
gospodarstva (Benedik, 2016, str. 231).
3.1.

VPLIV RELIGIJE NA KULTURNO POKRAJINO

Religija je močan in dolgotrajen družbeni povezovalec. Omogoča identiteto in tako ustvarja
skupnosti. Postavlja okvire obnašanja ljudi pri različnih opravilih, od prehranjevanja in
oblačenja do medsebojnih odnosov. Zato ima nedvomno številne geografske učinke, ki se
kažejo v človekovem ravnanju v okolju in v vidnih znamenjih, kot so na primer svetišča
(Zupančič, 2013).
Religija vpliva na način življenja ljudi, ta pa oblikuje sistem vrednot in ravnanj. Nosilci teh
vrednot pa z delovanjem v prostoru ustvarjajo vidne posledice. Najbolj neposredno se
delovanje religije kaže v verskih objektih. Ti imajo pomembno vlogo, saj so središča lokalnih
skupnosti, tako po funkciji, kot tudi glede na prostor. Lega svetišč omogoča dostopnost,
njihov položaj glede na druge elemente, višina in videz pa individualizirajo in identificirajo
lokalno skupnost. Temeljna lastnost je torej funkcionalnost. Središčna lega namreč omogoča
tudi druge funkcije skupnosti: druženje, izobraževanje, kulturo in umetnost. Pomislimo na
okolico tipične vaške cerkve. Skoraj gotovo je v njeni bližini gostilna ali lokal, ponekod tudi
trgovina, šola in podobne institucije. Vse to ljudem omogoča oziroma olajšuje družabno
življenje. Tako vlogo ima na primer tudi mošeja v islamskem okolju, le da je ta že v osnovi
zamišljena ne le kot objekt za izvajanje verskih praks, ampak tudi središče za mnoge druge
dejavnosti, kot so izobraževanje, kulturno udejstvovanje in druženje (Zupančič, 2013).
Vpliv na življenjski stil ljudi se kaže tudi v načinu oblačenja in prehranskih navadah. Te pa
pogojujejo rabo zemljišč. Območja s pretežno muslimanskim svetom zato na primer niso
naklonjena pridelavi vin (grozdje predelujejo v rozine), nasprotno pa je v pokrajinah s
prevlado krščanstva vinogradništvo močno razširjeno in razvito. V budističnih deželah je
poraba mesa skromnejša, večje pa je povpraševanje po ribah. Prav tako so ribogojstvo
pospeševali v okolici nekaterih srednjeveških samostanov strožjih redov, zato so ribniki
pogost pokrajinski element na Češkem, kjer je bilo v srednjem veku mnogo benediktinskih in
njim podobnih samostanov. Tudi za razvoj vinarstva in sirarstva v Franciji in drugod po
katoliški Evropi, so bili precej zaslužni samostani kartuzijanov, cistercijanov, benediktincev
in podobnih redov. Tudi v Sloveniji imamo pokrajine, ki so rezultat večstoletnega dela in
pridobljenih (ter iz generacije v generacijo prenesenih) izkušenj samostanov v okolici Pleterij,
Stične, Jurkloštra, Ptuja in drugod (Zupančič, 2013, str. 112).
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4. CISTERCIJANSKA OPATIJA STIČNA
Cistercijanska opatija Stična (v nadaljevanju samostan Stična ali opatija Stična) se nahaja v
kraju Stična, severno od Ivančne Gorice, v Dolenjskem podolju.
Območje je bilo naseljeno že mnogo pred začetkom našega štetja, zaradi zelo ugodne lege. V
neposredni bližini Stične se je razvilo eno največjih središč halštatske kulture na Slovenskem.
Konec 8. stoletja pred našim štetjem je na vzpetini Cvinger, nad Virom pri Stični zrasla
mogočna naselbina, ki velja za največjo ilirsko naselbino na naših tleh. Ob prihodu Keltov (v
5. st. pr. n. š.) je mogočna kultura že zamirala, po rimski zasedbi pa je bilo mesto opuščeno.
Težišče se je prestavilo k cesti, na ravnico pod naselbino. Skozi vso zgodovino je območje
ohranjalo pomemben prometni položaj, saj je mimo v različne smeri vodilo mnogo trgovskih
in vojaških tokov. Z zgraditvijo samostana se je začel ponoven vzpon in razvoj kraja.
Pomembni sta iluminatorska šola, ki je delovala že v 12. stoletju in samostanska glasbena
šola, ki je delovala vsaj od 16. stoletja naprej. Med 12. in 16. stoletjem je samostan pridobil
mnogo posesti od Postojne, Cerknice, Domžal in Ljubelja do Mirne Peči in Novega mesta.
Leta 1983 je bil samostanski sklop razglašen za umetnostnozgodovinski in
kulturnozgodovinski spomenik (Topole, 1998, str. 470-471).
4.1.

CISTERCIJANI

Cistercijani so izšli iz benediktinskega reda med 11. in 12. stoletjem. To je bil čas duhovnega
in ustvarjalnega vrenja. To vrenje je v 11. stoletju zamajalo ustaljeni način redovnega
življenja, iz česar je nastala vrsta novih meniških redov, med njimi cistercijanov.
Za očeta zahodnega redovništva velja sv. Benedikt, ki je ustanovitelj benediktincev. Njegova
zahteva je bila »Ora et labora« to je »moli in delaj«, ki je bila vodilo njihovega življenja.
Skozi čas so se od tega pravila postopoma oddaljevali, zato so se v redu začele pojavljati
reformatorske težnje (Zadnikar, 2001). Zlasti v 11. Stoletju se je Cluny, ki je bil središče
redovnega dogajanja in tako imenovani francoski Rim tistega časa, močno oddaljil od načel
Benediktove Regule, od askeze in uboštva. Takrat na novo pozidana clunyjska samostanska
cerkev je bila največja romanska arhitekturna mojstrovina v Evropi. Temu duhu (bogastva in
veljave) so sledili tudi drugi samostani. Nekaterim menihom, ki so začutili nasprotje med
njihovimi načeli in resničnostjo v kateri so se znašli, se je ta dvojnost uprla. Želeli so se
odvrniti od vsega odvečnega bogastva, želje po osebni uveljavitvi, razkošnih zidav
samostanov in cerkva, (pre)bogate benediktinske liturgije, ki je postajala sama sebi namen in
podobnemu. Trije menihi, Robert, Alberik in Štefan, so s somišljeniki zapustili benediktinski
samostan Molesme in se naselili v Citeauxu južno od Dijona v Burgundiji. Pokrajina je bila
močvirna in naselbino so poimenovali Cisterciume – vodnjak. To je dalo ime novemu redu –
cistercijani. Ime, ki so jim ga nadeli drugi je tudi »beli menihi«, saj so se po belem redovnem
oblačilu, habitu, ločili od benediktincev, ki so nosili črnega. Po redovni tradiciji velja za
začetek cistercijanskega reda leto 1098 (Zadnikar, 2001).
Tudi sv. Bernard je pomembna osebnost, ki je zaznamovala nastanek cistercijanskega reda.
Rojen je bil okoli leta 1090, blizu Dijona. Zbral naj bi trideset somišljenikov, s katerimi se je
pridružil redovnikom v Citeauxu. Že drugo leto je bil poslan, da ustanovi nov samostan,
Clairvaux. Pod Bernardovim vodstvom je samostan pridobil toliko novincev, da je moral v
kratkem ustanoviti več postojank po vsej Evropi. Ob njegovi smrti pa je bilo opatij že 333,
skoraj polovica jih je izšla iz Clairvauxa. Sv. Bernard je svoje sobrate vodil z zgledom in
12

besedo. Poleg ročnega dela in kontemplacije se je ukvarjal tudi z literarnim delom, pisanjem
traktatov, pridig, govorov ter pisem, po katerih je še danes dobro znan (Mlinarič, 1995).
Cistercijane prištevamo h kontemplativnim redovom, saj tudi zanje veljajo temeljna pravila
sv. Benedikta. Njegovo zahtevo »Ora et labora« je sv. Bernard še izpopolnil in redovnike v
vsakdanjem življenju zavezal k večji skromnosti, askezi in strogosti. Poleg oficija, to je
vsakodnevne obvezne molitve, so se morali posvečati še ročnemu delu, študiju, duhovnemu
branju in kontemplaciji. Način življenja cistercijanov se je odrazil tudi v njihovi arhitekturi in
literarni ustvarjalnosti. Cerkve ostajajo skromne, v njih ni razkošnih kapitelov in drugih
arhitekturnih členov. Enako velja za cistercijanske kodekse, ki so nastali v njihovih
skriptorijih. Prevladuje skromnost, poudarjene so le inicialke, brez zlatih ozadij, pisanih
podob in okrasij. Zato pa njihova kulturna dediščina in duhovno izročilo upravičeno vzbujata
občudovanje (Stopar, 2009, str. 18-19).
4.2.

ORIS ZGODOVINSKEGA RAZVOJA OPATIJE STIČNA

Okoli tri desetletja po ustanovitvi cistercijanov, so se začele priprave na ustanovitev
samostana v Stični. Tisti čas je bilo slovensko ozemlje z izjemo Prekmurja pod rimskonemškim cesarstvom. Razdeljeno je bilo na posamezne krajine te pa še na množico majhnih
zemljiških gospostev. Ozemlje, na katerem danes stoji samostan Stična so oglejskemu
patriarhu Peregrinu za zamenjavo odstopili trije bratje Višnjegorski: Henrik, Ditrik in
Majnhalm (Zadnikar, 2001). Ustanovitelj samostana je bil torej Peregrin, saj je bil Oglejski
patriarhat že od začetka 9. stoletja najvišja cerkvena instanca za slovensko ozemlje južno od
Drave. Ustanovno listino je izdal leta 1136. Gradnjo in razvoj je podprlo mnogo cerkvenih in
posvetnih dostojanstvenikov in tako je kmalu postala osrednja verska, gospodarska in
kulturna ustanova na Dolenjskem (Stopar, 2009).
Po legendi naj bi se ob začetku gradnje samostana vsako noč podrlo vse, kar so čez dan
zgradili. Med delom pa so večkrat videli zelenega ptiča, ki je pel »sit hic, sit hic« kar naj bi
pomenilo »tu naj bo«. Tako so se odločili, da samostan pozidajo na tistem mestu, kjer je pel
ptič. Od takrat se ni nič več podrlo in samostan so zgradili, skrivnostni zeleni ptič pa je ostal v
stiškem grbu (Stopar, 2009).
Prva gradbena dela za samostan so potekala že v letih 1132 do 1135, ko so nastali osnovni
prostori (predpisani s statuti), da so menihi lahko začeli z redovnim življenjem. Drugo
obdobje gradenj je trajalo do leta 1156, ko so posvetili redovno cerkev. Ulrik in Gotfrid,
naslednika oglejskega patriarha Peregrina sta samostanu potrdila veliko posesti (in nekaj tudi
podarila) ter spremljala njegovo rast. Papež Inocenc III. je stiškemu samostanu leta 1215 izdal
privilegijsko listino, s katero je potrdil vse njihove posesti in pravice. To je bil pomemben
dokument, saj je z njim menihe zavaroval pred poseganjem svetne in cerkvene gospode v
njihove pravice. Še ena pomembna listina je iz leta 1250, patriarha Bertolda, ki je potrdila
posesti, ki jih je samostan prejel do tistega leta. Iz te listine so razvidni dobrotniki stiškega
samostana, med katerimi so bili številni člani najbolj znanih družin domačega plemstva.
Omenjajo se Zofija Višnjegorska, gospodje iz Krškega, Mehovski, Svibenski, Mirenski,
Devinski, Galli, Liechtenberški, Auerspergi in mnogi drugi. Največ darilnih listin je
povezanih z željo, da bi menihi za darovalca molili in opravljali določene obrede, nekateri pa
so si želeli tudi pokop v samostanu (Mlinarič, 1995).
Med redovnike stiškega samostana so v srednjem veku prihajali predvsem iz domačega
plemstva, v manjši meri iz meščanstva, iz drugih slojev pa le izjemoma. Bratje konverzi so
lahko bili tudi iz podložniških družin. Novinci so osnovno izobrazbo dobili v samostanu, če je
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niso bili deležni v svojih družinah. Na višje študije so zaradi visokih stroškov pošiljali le
posameznike (Mlinarič, 1995).
Od 13. stoletja naprej je cistercijanski red dovoljeval, da se menihi ukvarjajo tudi z
opravljanjem duhovniške službe na župnijah. Sprva le na samostanskih posestih, kasneje pa je
samostan dobival v last tudi župnijske cerkve od drugod. S tem je samostan pridobil na
ugledu in si povečal dohodke, hkrati pa je moral zagotoviti sposobne duhovnike za
upravljanje župnij, ali pa je župnijo vodil kak od menihov. Za večino župnij so skrbeli svetni
duhovniki, od 16. stoletja naprej pa so bližnje župnije navadno upravljali stiški redovniki. Kot
je značilno za vse redove proti koncu 14. stoletja, je tudi v Stični prišlo do nazadovanja tako v
gospodarskem, kot v redovnem življenju. 15. stoletje pa je čas splošne krize. Mnogi redovniki
in celo predstojniki so živeli za redovnika neprimerno. Številne težave pa so prinesli tudi
Turki, ki so samostan opustošili v letih 1471 in 1475, še večkrat pa samostanske posesti in
zemljo podložnikov. Opati so se ubadali s splošnim pomanjkanjem in z utrjevanjem
samostana (Mlinarič, 1995).
Slika 1: Stolpa zgrajena za protiturško obrambo

Avtor: Miha Tržan, 2017.

Stiški menihi so se ukvarjali tudi z dobrodelno dejavnostjo. Ubogim so delili obleko, hrano in
obutev, ter bolnim zdravila iz samostanske lekarne. So tudi brali in prepisovali besedila ne le
z nabožno vsebino, ampak iz vseh področij tedanje vednosti. Vsem znan je t.i. Stiški rokopis
iz prve polovice 15. Stoletja. Največ primerkov rokopisov iz stiškega samostana hranita
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani in Nacionalna biblioteka na Dunaju (Mlinarič,
1995).
Od konca 15. stoletja se je kriza povečevala. Tako duhovna, kot gospodarska. Nekaj opatov se
je moralo odpovedati svoji službi, redovna disciplina je padala, vedno manj je bilo
konventualov. Gospodarsko pa je stiški samostan hudo prizadela zahteva kralja Ferdinanda I.
in naslednikov, da oddajo velik del dragocenosti (l. 1526) in prodajo del zemlje ter izročijo
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denar za protiturško obrambo (l. 1529). Te zahteve so nato sledile vsako leto, tako da so si
morali predstojniki denar izposojati, ali pa zastavljati zemljo in letne dohodke. K slabemu
gospodarskemu stanju so pripomogli tudi nekateri predstojniki, ki so trošili samostanske
prihodke za razsipno življenje po zgledu svetnih mogočnikov. Pred tem je imel samostan, po
urbarju iz leta 1505, nekaj nad 900 kmetij, 20 mlinov in še nekaj drugih gospodarskih enot
(Mlinarič, 1995).
Po tridentinskem cerkvenem zboru (1545-1563), ki si je zadal nalogo, da prenovi katoliško
versko življenje in ustavi reformacijo, so se razmere v Cerkvi začele popravljati. Samostane
so spremljali z rednimi vizitacijami tako cerkvene, kot svetne oblasti. Tako so dosegli tudi
izboljšanje stanja v stiškem samostanu. V tistem času je nastopilo nekaj zelo sposobnih
opatov, ki so mnogo stvari popravili in uredili. Po izumu tiska se je precej povečalo število
del, ki so jih imeli v samostanski knjižnici (ob ukinitvi samostana je knjižnica štela kar 1.827
del). Redovniki pa so se še vedno posvečali tudi prepisovanju, saj so v tem videli
izpolnjevanje svojih redovnih dolžnosti. Leta 1766 je dal tedanji opat Fortunatu Bergantu
naslikati križev pot, ki velja za eno največjih dragocenosti, ki jih danes hrani stiška opatija.
Konec 18. stoletja je duh racionalizma in jožefinizma zavel tudi v samostanih, tako da so
postali nekateri redovniki pristaši novih idej, ki redovništvu niso bile naklonjene. Med njimi
sta bila Anton Tomaž Linhart in pesnik Martin Kuralt. Oba sta odšla iz Stične. Jožefinske
reforme so leta 1784 kljub pomenu, ki ga je stiški samostan imel na verskem, cerkvenem,
kulturnem in gospodarskem področju, prinesle razpust samostana. Naslednje leto je bil
razpuščen tudi cistercijanski samostan v Kostanjevici in še leto kasneje v Vetrinju. V času
razpusta je bilo v stiškem samostanu petindvajset redovnikov (tretjina iz vrst plemstva) in en
hospitant. V Stični so se redovniki ponovno naselili leta 1898, po dobrih sto letih (Mlinarič,
1995).
4.3.

SAMOSTAN STIČNA DANES

Cistercijanska opatija Stična je danes edini delujoči cistercijanski samostan v Sloveniji.
Menihi, ki živijo v njem so zelo gostoljubni, tako da imajo poleg dela in molitve v tišini tudi
mnogo dejavnosti in dogodkov za obiskovalce. Vsak konec tedna pri njih potekajo vsaj ene,
če ne več duhovnih vaj različnih skupin in skupnosti, pa tudi med tednom jih obiskujejo razne
skupine. Menihi med počitnicami organizirajo delovne tabore za mlade, vsakega 13. dne v
mesecu, med majem in oktobrom, se pri njih odvije fatimska pobožnost s procesijo, ki se je
udeleži okoli 150 ljudi. Organizirajo tudi razna mednarodna srečanja in še veliko podobnega.
Vsako leto pa tretjo soboto v septembru v Stični poteka tudi festival Stična mladih, ki se ga
udeleži med 5000 in 8000 mladih iz vse Slovenije (Stična mladih, 2017).
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Slika 2: Pogled na stiški samostan

Avtor: Miha Tržan, 2017.

Opatija Stična je leta 1992 ustanovila podjetje SITIK za proizvodnjo in prodajo čajev in
podobnih izdelkov za domače zdravljenje. Izdelki so narejeni po receptih patra Simona Ašiča,
ki je bil že za časa življenja najbolj poznan Stiški menih. Od leta 2000 ima samostan za svoje
izdelke registrirano lastno blagovno znamko, od oktobra 2012 pa so izdelki zeliščne lekarne
dostopni tudi v Stiški čajnici, na Poljanski 6 v Ljubljani (Samostanska prodajalna, 2017). Pred
drugo svetovno vojno je bil v teh prostorih Slomškov zavod, namenjen gojencem
cistercijanskega samostana, ki so se izobraževali v Ljubljani. V letih tik pred vojno je v
zavodu prebivalo po okrog 50 dijakov (Kočar, 2007). Kasneje so bili prostori cistercijanom
odvzeti, ponovno vrnjeni pa ne služijo več prvotnemu namenu, pač pa je tam že omenjena
čajnica in razne pisarne. Po drugi svetovni vojni se je bil samostan prisiljen preživljati tudi s
prodajo vrtnarskih proizvodov. Do danes se je to razvilo v samostansko vrtnarijo s 4000
kvadratnimi metri pokritih površin in spada k podjetju SITIK (Samostanska vrtnarija Stična,
2017). Samostan ima še nekaj površin gozdov, ukvarjajo pa se tudi s čebelarstvom in oskrbo
vrta za lastne potrebe.
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Slika 3: Ob cesti v bližini stiškega samostana ne moremo zgrešiti samostanske vrtnarije

Avtor: Miha Tržan, 2017.

V prostorih samostana je tudi Muzej krščanstva na Slovenskem. Začetki muzeja segajo že v
80. leta dvajsetega stoletja, pobudnica za njegov nastanek pa je bila opatija Stična. Iz
posameznih bogatih zbirk, pridobljenih iz raznih delov Slovenije z donacijami, volili, odkupi,
hrambo, se je muzej razvil v institucijo, ki sistematično zbira, hrani, razstavlja in restavrira
premično sakralno dediščino. Zanjo v muzeju skrbijo strokovnjaki različnih strok (Stična –
cistercijanski samostan – slovenski verski muzej, 2017). Opatija ima tudi svojo založbo Cistercijanska opatija Stična, ki pa ne izdaja več knjig.
Prvotno jedro samostana je še vedno ohranjeno. Tako so še iz 12. stoletja ohranjeni redovna
cerkev, križni hodnik in trakti okoli njega, zunanja kapela sv. Pavla in izkopani temelji cerkve
sv. Katarine zunaj obzidja. To jedro samostana so kasneje dozidavali in prezidavali. Podaljšali
so južno krilo opatije z dvonadstropnim traktom, ki se imenuje Neffova opatija. K samostanu
spada tudi veliko vzhodno dvorišče, baročna stavba z »opatovo kapelo« in »stara prelatura«.
Od stavb zunaj ožjega samostana je pomembna žitnica, samostojna utrdba zgrajena za
obrambo pred Turki, vrtna uta v cvetličnem vrtu in ograjen meditativni park (Zadnikar, 2001).
4.4.

VPLIV STIŠKE OPATIJE NA KULTURNO POKRAJINO IN DRUŽBO

Samostan s pripadajočimi stavbami je še danes mogočen kompleks, ki privlači pogled.
Njegova prisotnost v pokrajini ne pušča dvoma, da je imelo (in še ima) krščanstvo tu
pomembno vlogo. Danes ima samostan Stična mnogo manj posesti kot nekoč. Če pomislimo
na 900 kmetij in mnogo drugih gospodarskih enot, ki so mu pripadale okoli leta 1500, je
jasno, da je imel takrat bistveno večjo gospodarsko moč, kot danes. Imel je tudi sodno moč
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nad svojimi podložniki. Gospodarska moč se je manjšala že s turškimi vpadi, predvsem pa je
samostan mnogo izgubil ob razpustitvi. Glede gospodarstva je danes pomembno podjetje
Sitik, ki upravlja s samostansko čajnico, lekarno in rastlinjakom. Trudijo se ohranjati
dejavnosti, ki so jih prej opravljali menihi, zdaj pa so to prepustili laikom. Ohranjajo tradicijo
priprave čajev in raznih drugih pripravkov po receptih znanega patra Simona Ašiča. Njegovi
recepti so primer nesnovne dediščine cistercijanov v Stični. Rastlinjak, na primer, pa je
opazen element v pokrajini, ki ga na poti v Stično ne moremo spregledati. Obdelanost
pokrajine v okolici je v določenih pogledih verjetno tudi posledica vpliva samostana. Znano je
namreč, da so stiški menihi izdelovali razno orodje in ga prodajali ter širili znanje, ki so ga
imeli o obdelovanju zemlje. Naj bi bili tudi prvi, ki so k nam prinesli železni plug.
Najbolj očiten današnji vpliv samostana je po mojem mnenju vpliv na gibanje in tokove ljudi.
Stiški samostan je odprt za mnoge skupine in posameznike, ki se dnevno zadržujejo v njegovi
okolici in notranjosti (v tistih delih, ki niso v klavzuri seveda). Pomembni v tem pogledu pa
so tudi občasni dogodki, ki tja privabijo večje število ljudi. Samostan Stična še vedno je,
oziroma je ponovno postal, pomembno duhovno in versko središče.
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5. KARTUZIJA PLETERJE
Kartuzija Pleterje stoji v tesni dolini pod Gorjanci, na skrajnem robu Šentjernejskega polja. Je
najmlajša od štirih kartuzijanskih samostanov, ki so nastali na slovenskih tleh in edina še
delujoča. Red kartuzijanov se v devetsto letih ni kaj dosti spremenil, tako da ostaja najstrožji
meniški red zahodnega krščanstva. Menihom v kartuziji dnevi potekajo v tišini, razmišljanju
in molitvi (Smrekar, 1982).
5.1.

KARTUZIJANI

Ustanovitelj reda kartuzijanov je sv. Bruno, rojen okoli leta 1030 v Kölnu. Kartuzijane je
ustanovil ravno v času ustanavljanja cistercijanov. S svojimi prijatelji, s katerimi je iskal način
bivanja v samoti, molitvi in spokornosti se je za nekaj časa ustavil pri sv. Robertu,
ustanovitelju cistercijanov (enemu od treh menihov, ki so odšli iz Molesme in ustanovili
cisterco v Citeauxu). A pravo samoto so našli šele v dolini Chartreuse v Dofinejskih Alpah,
kamor so prišli leta 1084 (Bruno (umrl 1101), 2017). Kartuzijani so se za razliko od
cistercijanov širili počasi. Prve postojanke so nastajale pretežno v francoskih Alpah, kasneje
so se začele širiti tudi drugod. Redovnih pravil so se držali trdneje kot v drugih redovih in so
jih le redko in previdno prilagajali »duhu časa«. Zato so dobili sloves reda, ki nikoli ni bil
reformiran, ker se nikoli ni pokvaril. Ideal kartuzijanov in namen njihovega življenja je s
kontemplacijo doseči nenehno združevanje z Bogom, kar jim omogoča osebna in kolektivna
samota. Zato so za ustanavljanje kartuzij iskali samotne in odročne kraje. Kartuzijani poznajo
dve osnovni obliki poklicanosti: menihi-kleriki (patri) in bratje-laiki. Prvi se posvečajo
kontemplativnemu življenju in umskemu delu, fizičnemu pa le znotraj svoje celice (kjer imajo
tudi delavnico), drugi pa imajo poleg molitve in premišljevanja kot najpomembnejšo nalogo
fizično delo. Kartuzijani se ločijo od drugih redov tudi po omejenem številu oseb. V
cistercijanskih samostanih so imeli tudi po več sto menihov in bratov, v kartuzijah pa je bilo
določeno število 13 menihov in 16 bratov. Kasnejši statuti so le malo spremenili dovoljeno
število, najprej po sedem dodatnih bratov in kasneje še nekajkrat po tri ali štiri (če je bilo v
samostanu več starejših bratov, ki niso bili več sposobni za delo.) (Mlinarič, 1982).
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Slika 4: Stara gotska cerkev z lektorijem po sredi razdeljena na patrovski in bratovski kor

Avtor: Miha Tržan, 2017.

Menihi v kartuziji živijo vsak v svoji celici z vrtičkom, njihovo glavno delo pa je molitev,
študij in ročno delo. Večino dneva preživijo v celicah, ki jih lahko zapustijo le ob znamenju z
zvoncem, ki jih kliče na skupne molitve. Skupen obed imajo le v nedeljo, sicer pa hrano
zaužije vsak v svoji celici in sicer dvakrat na dan obilnejši obrok (v zimskem času le enkrat
dnevno), zvečer pa kruh in vodo. Post ob kruhu in vodi imajo enkrat na teden, navadno ob
petkih (Mlinarič, 1982).
5.2.

ORIS ZGODOVINSKEGA RAZVOJA KARTUZIJE PLETERJE

Kartuzijo Pleterje smo dobili precej kasneje kot Stiški samostan. Nastala je kot četrta (in
zadnja) kartuzija na naših tleh. Zanimivo je, da so na tako majhnem ozemlju, kot je Slovenija
nastale kar štiri kartuzije. Žiče okoli leta 1160, Jurklošter okoli leta 1170, Bistra sredi 13.
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stoletja in kot zadnja Pleterje (Mlinarič, 1982). Šele v začetku 15. stoletja jo je ustanovil
Celjski grof Herman II., ki je rad izkazoval svojo naklonjenost kartuzijanom. Ustanovitev je
formalno potrdil z listino leta 1407. Gradnja samostana je potekala hitro, v grobem je bila
narejena že v treh letih. Nekoliko se je zavleklo le pri cerkvi sv. Trojice, zaradi zahtevnosti
dela. Leta 1420 jo je posvetil brižinski škof Herman (nezakonski sin Hermana II.) Ta cerkev
je edini preostanek prvotnega samostana, ki še vedno stoji (Stopar, 2009).

Slika 5: Simbol grofov Celjskih na cerkvenem stropu priča o naročniku in podporniku kartuzije

Avtor: Miha Tržan, 2017

Največji duhovni in gospodarski razcvet so prve tri kartuzije na naših tleh doživele v 14.
stoletju, ko so bili ljudje samostanom še zelo naklonjeni, kar se je kazalo v mnogih darovih
(zemlje, dohodkov, privilegijev…) Pleterska je bila ustanovljena dokaj pozno. S smrtjo
zadnjega Celjskega grofa leta 1456 so kartuzije izgubile njihove največje podpornike in
zaščitnike (Mlinarič, 1982). Čas ustanovitve Pleterskega samostana ni bil najbolj ugoden, saj
se je že pripravljalo na turške vpade. Že pred letom 1469 so Turki prvič prečkali Gorjance in
prišli na Šentjernejsko polje, do samostana. Po tem so po tistih krajih še večkrat pustošili in
leta 1471 so prvič oplenili in požgali tudi kartuzijo. Vdori so se še nadaljevali in zato je več
redovnikov odšlo v kartuzijo Ittingen v Švico. Težave so imeli tudi z Uskoki, ki so prihajali
kot pribežniki s turških ozemelj in zavzeli kmetije na samostanskem posestvu. Zaradi vseh
težav so se močno zmanjšali dohodki s posesti, poleg tega pa so samostan bremenile tudi
dajatve za deželno obrambo (Stopar, 2009).
Ob splošni krizi verskega življenja, zlasti konec 15. stoletja, je tudi redovna disciplina začela
nazadovati. Novincev je bilo vedno manj, zato se je tudi število menihov začelo manjšati.
Ideje reformacije, ki meništvu niso bile naklonjene, pa so dokončno zlomile redovno
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disciplino. Deželni knez Karel II. je poskušal stanje rešiti s posredovanjem pri redovnem
vodstvu in s svojimi komisijami. A ob vizitaciji samostana leta 1593 ni bilo v Pleterjah več
nobenega meniha. Kartuzijo je upravljal svetni duhovnik (Mlinarič, 1982). Leta 1595 so
kompleks prevzeli jezuiti, ki so v Pleterjah ostali do leta 1773, ko so bili razpuščeni. V
njihovem času so za samostansko posest skrbeli laični upravitelji. Nato je bil samostan nekaj
časa v državni in kasneje v zasebni lasti, dokler ga ni leta 1899 odkupila Velika kartuzija
(Grande Chartreuse) in obnovila redovno postojanko. Ker je bil v Franciji red ukinjen, je
veliko menihov prišlo sem. Tu so večino dotrajanih poslopij podrli in na novo pozidali, ter
opremili s seboj pripeljano opremo. Edina od starih zgradb je ostala cerkev, ki pa ni več
opravljala nekdanje vloge (Stopar, 2009). Nov samostan je bil pozidan do leta 1904 in konec
tega leta, se je v Pleterjah spet začelo redovno življenje (Mlinarič, 1982).

Slika 6: Pogled na pletersko kartuzijo z bližnjih goric

Avtor: Miha Tržan, 2017.

5.3.

KARTUZIJA PLETERJE DANES

Danes živi v Pleterjah devet kartuzijanov. Osem patrov in en brat. Kartuziji pripada okoli 500
hektarov površin, od tega največ gozdnih. Okoli 60 hektarov je obdelanih kmetijskih površin s
sadovnjaki in vinogradi. Za upravljanje z gospodarstvom samostan zaposluje deset delavcev.
Ustanovili so podjetje Kartuzija Pleterje Kmetijstvo d.o.o., ki je glavni vir za vzdrževanje
samostana.
Kartuzijani v Pleterjah so znani po vzornem gospodarstvu in kmetijstvu. Že stoletja gojijo
različne sadne vrste. Uporabljajo nove tehnologije (na primer zaščito pred pozebo cvetov z
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oroševanjem) in so eni redkih dobitnikov najvišjega sadjarskega priznanja (priznanje Franca
Pirca), ki ga podeljuje Sadjarsko društvo Slovenije. Že od leta 1992 zbirajo različne sorte
jablan, hrušk in orehov. Zbranih imajo več kot sto dvajset jablan, več kot šestdeset hrušk in
deset sort orehov (Ribič, 2017).
Slika 7: Sadovnjak ob pleterskem obzidju

Avtor: Miha Tržan, 2017.

Kar nekaj izdelkov prodajajo v prodajalni pri vhodu za obiskovalce in v spletni prodajalni.
Med njimi je najbolj znana pleterska hruška, ki jo imajo v rokah vsaj štirinajstkrat, preden
pride na polico. Obiskovalce pri vhodu sprejme zelo prijazen vratar, ki lepo predstavi
kartuzijo in menihe, ki sami nimajo stika z ljudmi. Obiskovalci si lahko ogledajo staro gotsko
cerkev, v kateri blago zvenijo gregorijanski napevi, v stari zakristiji pa še multivizijsko
predstavitev o zgodovini kartuzije in življenju kartuzijanov.
Izjemna situacija je bila v letih po drugi svetovni vojni, ko so zaradi hudega pomanjkanja
duhovnikov tudi pleterski menihi duhovno oskrbovali okoliške župnije (Pozabljeni pleterski
poet, 2005). Sicer pa so se kartuzijani popolnoma posvetili osebnemu iskanju Božje bližine in
ne opravljajo dušnopastirske službe. Kartuzija je zato zaprta za obiskovalce. Ne sprejemajo
niti posameznikov niti skupin za duhovne vaje. V redovnih pravilih imajo navodilo, naj se
tudi na sprehodu (na katerega gredo enkrat tedensko) ne zapletajo v nepotrebne pogovore z
mimoidočimi. Pričevati želijo namreč z zgledom, ne z odvečnimi besedami.
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Slika 8: Nekaj pridelkov kartuzije Pleterje je na voljo v prodajalni pri vhodu

Avtor: Miha Tržan, 2017.

5.4.

VPLIV PLETERSKEGA SAMOSTANA NA KULTURNO POKRAJINO

Tudi pleterski samostan je izjemen kompleks, ki je gotovo prvi in najbolj očiten primer vpliva
religije na pokrajino. V okolici je mnogo površin s sadovnjaki in vinogradi, ki so sicer bolj
posredno, a prav tako posledica vpliva samostana. Ta je namreč vzor dobrega gospodarjenja
prenašal iz generacije v generacijo že od ustanovitve kartuzijanov, ki so morali v začetku
preživeti samo »z delom svojih rok«, znanje pa so prenašali tudi na okoliško prebivalstvo. Še
danes je pleterska kartuzija vzor, saj pri gospodarjenju uporabljajo najsodobnejše tehnologije.
Tudi v Pleterjah ohranjajo tradicijo priprave raznih izdelkov iz medu, vin, žganih pijač, med
njimi najbolj znane pleterske hruške, ki prepoznavna širom Slovenije.
V primeru kartuzije Pleterje se mi zdi vpliv na pokrajino večji v gospodarskem pogledu, kot
preko tokov ljudi. Zaradi zaprtosti je namreč samostan precej manj zanimiv za obiskovalce,
saj je za ogled dostopna le stara gotska cerkev in kapela blizu vhoda. Poleg tega pa
kartuzijanski način življenja v tišini in odmaknjenosti od sveta ne omogoča raznih duhovnih
vaj in dogodkov za množico ljudi, kot je to v primeru stiškega samostana.
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Slika 9: Okoli 2000 metrov dolg zid ločuje kartuzijo od »zunanjega sveta«

Avtor: Miha Tržan, 2017.
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6. SKLEP
Vse, kar vidimo, ko se ozremo okoli sebe je del kulturne pokrajine. V mestu nad naravnimi
danostmi močno prevladujejo človeški dejavniki, v Triglavskem narodnem parku, na primer,
pa so naravni dejavniki bolj očitni. Vplivi narave in kulture se medsebojno prepletajo in tako
sooblikujejo kulturno pokrajino. Vidik kulture, ki pomembno vpliva na oblikovanje kulturne
pokrajine je religija.
Skozi različna obdobja je bil vpliv religije pri nas različen. Odvisno od tega, kako so v
določenem času religijo dojemali ljudje. Navsezadnje je človek tisti, ki deluje na pokrajino.
Religija vpliva na pokrajino po človeku. Več ljudi ima večjo moč kot posameznik, zato je
religija močan preoblikovalec, ker predstavlja povezovalni element med ljudmi. Prav tako je
močan mobilizator. Ljudi ne le poveže, ampak tudi povzroči, da ti ljudje delujejo na določen
način v skladu z verovanjem. Zato se vplivi različnih religij med seboj razlikujejo. Glede na
nauke se izoblikujejo verske prakse, iz teh pa načini dojemanja življenja in posledično
delovanja. Tako na primer v pokrajini s pretežno muslimanskim prebivalstvom načeloma ni
mnogo vinogradov (oziroma so ti namenjeni le pridelavi rozin, ne pa tudi vina), v okolici
katoliškega srednjeveškega samostana na primer, pa jih lahko skoraj z gotovostjo
pričakujemo. Če je torej religija kot povezovalni in usmerjevalni element zelo močna, bodo
tudi vplivi, ki jih ima na ljudi in okolje temu primerno močni. Če pa je vera v določenem
okolju preganjana, oslabljena, nemočna, potem je tudi njen vpliv v okolju temu primerno
manjši. V našem prostoru ima največji vpliv krščanstvo, saj je prevladujoča veroizpoved. V
Sloveniji naj bi okoli polovica prebivalstva pripadala krščanstvu, a hkrati je Slovenija ena
izmed evropskih držav z največjim deležem neverujočih.
Ustanova kot je bil srednjeveški samostan bi v današnjem času pri nas težko nastala. Za
ustanovitev samostana je bil potreben ogromen vložek, kar je bilo takrat mogoče, saj je bila
vera v zavesti ljudi nekaj najbolj naravnega. Družba je bila prežeta z vero in je narekovala
način življenja. Prepričanje, da je tak samostan potreben in pomemben, je ljudi vodilo k
delovanju, na primer ustanovitvi in podpori samostana. Seveda je bilo vse skupaj tudi stvar
prestiža. Tako najverjetneje Herman II. Celjski ob ustanovitvi kartuzije ni računal le na božje
plačilo, ampak tudi na večji ugled in veljavo. A ponovno je to zaradi velikega pomena vere v
njegovem času. Danes se takega ugleda ob ustanovitvi samostana ne bi mogel nadejati.
Samostana Stična in Pleterje po mojem mnenju še vedno pomembno vplivata na kulturno
pokrajino. Svojo hipotezo torej potrjujem, čeprav je »pomembnost« vpliva težko objektivno
oceniti. Že sam pogled na mogočen samostanski kompleks nam pove, da se nahajamo v
okolju s krščanskimi koreninami. Samostan s svojo prisotnostjo pričuje o močnem vplivu
religije na pokrajino. Ker sta samostana še vedno (ali pa ponovno) delujoča, to pomeni še
dodaten vpliv.
V osnovnih točkah sta imela samostana podobno pot. Po ustanovitvi je bilo najprej ugodno
obdobje in razcvet samostana, nato obdobje nazadovanja in težav z vpadi Turkov, še večje
poslabšanje stanja ob nastopu reformacije in razpad, nato pa po daljšem obdobju ponovna
oživitev. Danes ne upravljata več s tako obširnimi posestmi, zato sta tudi gospodarska moč in
s tem direkten vpliv na kulturno pokrajino manjša. Za gospodarstvo Stiškega samostana je
pomembno podjetje Sitik, ki upravlja z rastlinjakom, čajnico in trgovinico z izdelki njihove
znamke. Vodijo ga laični upravitelji. Prav tako ima tudi kartuzija Pleterje svoje podjetje
Kmetijstvo d.o.o., ki ga ravno tako upravljajo zaposleni od zunaj. Podjetje in njegove
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dejavnosti pomenijo tudi za kartuzijo Pleterje najpomembnejši vir za preživljanje in
vzdrževanje mogočnih stavb.
Stiški cistercijani danes vodijo le svojo župnijo Stična, sicer pa so odprti za obiskovalce,
tedensko sprejmejo več skupin na duhovne vaje, organizirajo pa tudi druge dejavnosti.
Nasprotno pa kartuzijani ne opravljajo dušnopastirske službe in nimajo nobenih stikov z
obiskovalci, da se lahko povsem posvečajo svojemu prvotnemu poslanstvu, delu in molitvi v
samoti. Iz tega sledi, da ima stiški samostan mnogo večji vpliv na tokove in gibanje ljudi kot
pleterski. Vsako leto se tam odvije festival Stična mladih, dogodek, ki k samostanu Stična
privabi večtisočglavo množico naenkrat. Zanemarljive pa tudi niso skupine, ki ga obiskujejo
vsak teden in tiste, ki se udeležujejo manjših dogodkov v samostanu. Odprtost samostana
Stična za obiskovalce je gotovo pomemben dejavnik, ki v tem pogledu močno presega vpliv
pleterskega. Že kraj ustanovitve kartuzije je v nasprotju s stiškim samostanom manj obljuden.
Postavljena je namreč na rob Šentjernejskega polja, od katerega pogled nanjo zapirajo
vinorodne gorice, z druge strani pa je stisnjena pod Gorjance. Po drugi strani pa je kartuzija
Pleterje pomemben oblikovalec okolice z naprednim kmetovanjem. 60 ha obdelanih površin
predstavlja viden vpliv samostana v pokrajini, prav tako pa je to glavni vir za njegovo
preživljanje. Podjetje Kmetijstvo d.o.o kartuzije Pleterje daje tudi deset delovnih mest.
Četudi samostana na okolje ne vplivata več s tako gospodarsko močjo kot nekoč, sta v
Slovenskem prostoru še vedno dobro prepoznavna. Stiški rokopisi, kot prvi primer, so znani
tudi preko meja Slovenije. Ašičev kis, ali čajna mešanica, po njegovem receptu se najde v
skoraj vsaki trgovini. Dobro poznana je tudi pleterska hruška, ki jo pleterski menihi skrbno
pripravljajo in prodajajo celo v spletni trgovini. Tudi prej omenjena prireditev Stična mladih,
ki se dogaja v samostanu in njegovi okolici ima velik odmev. Leta 2016 je prireditev, ki se je
je udeležilo okoli šest tisoč mladih, obiskal tudi predsednik države Borut Pahor (Predsednik
republike med mladimi v Stični podpisal pismo papežu Frančišku, 2016).
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7. SUMMARY
Everything we see when we look around is a part of the cultural landscape. The effects of
nature and culture intertwine with each other and thus shape the cultural landscape. The
aspect of culture, which significantly influences the formation of a cultural landscape, is
religion.
Through different periods, the influence of religion in our country was different, depending on
how people at one time perceived religion. After all, the man is the one who affects the
landscape. Religion affects the landscape through man. More people have more power than an
individual, so religion is a strong transformer because it represents a connecting element
between people. It is also a powerful mobilizer. It doesn't only connect people, but also
influences them to act in a certain way according to belief. Christianity has the greatest impact
in our country, because it is the dominant religion.
In general, both monasteries had a similar path. After the founding, it was initially a favorable
period and the boom of the monastery, then a period of regression and Turkish incursions, an
even worse situation in the aftermath of the Reformation and disintegration, and then reestablishment after a longer period. Today, the monastery no longer controls such extensive
possessions, which is why the economic power, and thus the impact on the cultural landscape,
is reduced. Sitik is economically important for the Stična monastery. It manages a
greenhouse, tea house and a shop with their brand products. Pleterje Carthusian Monastery
also has its own company Kmetijstvo d.o.o., which is led by employees from outside just like
Sitik is.
Stična Cistercians lead only their parish, otherwise they are open to visitors, receive several
groups for spiritual renewal on a weekly basis, and organize other activities. On the other
hand, the Carthusians do not carry out pastoral service and have no contact with visitors, so
they can fully devote themselves to their original mission, work and prayer in solitude.
The very sight of a mighty monastery complex tells us that we are in an environment with
Christian roots. Stična mladih Festival, an event that attracts thousands of people at once is a
powerful proof of its influence. Therefore, I confirm my hypothesis. The monasteries still
have a significant influence on the cultural landscape.
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