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Izvleček
Muzej krščanstva na Slovenskem. Nastajanje njegove umetnostnozgodovinske zbirke,
umestitev zbirke v stalno razstavo in primerjava z nekdanjim škofijskim muzejem.
Glavni predmet obravnave zaključne seminarske naloge je Muzej krščanstva na Slovenskem.
Njegova zgodovina je v veliki meri povezana z aktivnim sodelovanjem cistercijanskega reda
v Stični, natančneje, z nekdanjim opatom dr. Antonom Nadrahom. Ob določenih omejitvah in
pogojih, ki so se pojavili ob vrnitvi prostorov v začetku 80-ih let 20. stoletja je nastal temelj
muzeja, ki se je uresničil z ustanovitvijo javnega zavoda Republike Slovenije leta 2006. V
tem času je rasla tudi umetnostnozgodovinska zbirka sakralne umetnosti, ki se je tako kot
muzej razvijala na svojstven način. Danes je zbirka izjemnega pomena. Predstavljena je v
okviru obeh stalnih razstav, kjer ima raznoliko vlogo.
Skoraj sto let pred začetki Muzeja krščanstva na Slovenskem je bilo nastajanje Škofijskega
muzeja prav tako povezano s Cerkvijo oz. lavantinsko škofijo v Mariboru, ki je prepoznala
vrednost in potrebo po ohranjanju sakralne umetnosti.
Ključne besede: muzej, krščanstvo, Stična, samostan, zbirka.

Abstract
The Slovene Museum of Christianity. The Formation and Placing of its Fine Art
Collection into A Permanent Exhibition and A Comparison with The Former Diocesan
Museum in Maribor.
The main subject of the thesis is The Slovene Museum of Christianity. Its history is to a great
extent related to the active collaboration of the Cistercian Order in Stična, more precisely
with abbot dr. Anton Nadrah. In the early eighties, under specific conditions and restrictions,
a part of the building was returned to the monastery and the Slovene Museum of Christianity
was beginning to establish. In 2006, the museum became a public institution under the
governance and with the financial aid of the Slovenian government. In the meantime, the fine
art collection of sacral art did not stop growing. Today the fine art collection is a part of the
permanent exhibition where it plays an important but diverse role.
Almost a hundred years before the establishment of The Slovene Museum of Christianity, the
former Diocesan Museum in Maribor was also connected to the Church, more precisely the
lavantine diocese where they recognized the value of preserving sacral art.
Keywords: museum, Christianity, Stična, monastery, collection.
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Uvod: Nastajanje muzejev v Sloveniji
Nastajanje muzejev je vedno pogojeno s časom ustanovitve, druţbenimi okoliščinami ter do
neke mere s politično situacijo drţave, v kateri se nahajajo. V Sloveniji, ki je samo v zadnjih
stotih letih doţivela tri različne drţavnopolitične ureditve, se to dejstvo odraţa tudi pri
snovanju muzejev.
Primer nastanka muzeja zaradi druţbenih in praktičnih pogojev je Muzej krščanstva na
Slovenskem, ki je zaradi izpraznjenih prostorov Stare prelature cistercijanskega reda v Stični
dobil priloţnost in povod za nastanek. Prav tako je bil prva pobuda za nastanek Škofijskega
muzeja, ki je danes zdruţen v Pokrajinski muzej v Mariboru, prenos sedeţa lavantinske
škofije ter visokega šolstva v Maribor.
Oba muzeja kljub različnim končnim razpletom in veliki časovni razliki druţi tudi
izpostavljenost večjim političnim spremembam, ki so do neke mere vplivale na potek
nastajanja muzeja. Republika Slovenija se je osamosvajala v času nastajanja Muzeja
krščanstva na Slovenskem. Z novonastalo drţavno ureditvijo je bilo muzeju omogočeno
boljše financiranje preko Ministrstva za kulturo ter posledično prva okrepitev muzejskega
osebja. V času razvoja Škofijskega muzeja pa je razpadla Avstro-Ogrska monarhija, prišlo je
do prve in druge svetovne vojne ter kasneje kraljevine Jugoslavije, kar je vplivalo na selitev in
razstavljanje zbirke muzeja, ki je bil v času večjih političnih sprememb ţe zdruţen z zbirko
Muzejskega in Zgodovinskega društva v Mariboru.
Poleg druţbenih in političnih vplivov se muzeja povezujeta v ţelji po ohranjanju sakralne
umetnostnozgodovinske dediščine, ki se skozi leta obstoja obeh muzejev odraţa na različen
način. Muzej krščanstva na Slovenskem ima danes bogato umetnostnozgodovinsko zbirko, ki
jo predstavlja v okviru obeh stalnih razstav v različni luči, Škofijski muzej pa je danes v
širšem muzejskem fondu Pokrajinskega muzeja v Mariboru, ki je precej drugačen od njegove
prvotne samostojne zbirke.
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Nastajanje nekdanjega škofijskega muzeja
Prenos sedeža lavantinske škofije v Maribor
Do konca cerkvenopolitičnih reform cesarja Joţefa II., ob zaključku 18. stoletja, so se
nadškofije na območju današnje Slovenije delile na ljubljansko, videmsko, goriško in
salzburško. Slednji je pripadalo območje severno od reke Drave. Mesto Maribor je torej
spadalo pod salzburško nadškofijo, še natančneje pa pod lavantinsko škofijo, ki je bila
ustanovljena leta 1228.1 Po koncu joţefinskih reform je ljubljanski škof, grof Karl Janez
Herberstein, dal pobudo za novo razdelitev škofij, ki se je na območju lavantinske škofije
uresničila šele pod vodstvom novega cesarja, Franca Joţefa ter lavantinskega škofa Antona
Martina Slomška. Ta je leta 18592 sedeţ škofije prenesel iz Labotske doline v Maribor. Istega
leta se je ustanovilo in odprlo bogoslovno učilišče, ki je pomenilo začetek visokega šolstva v
Mariboru. Novo mariborsko bogoslovje je postalo pomembno stičišče cerkvenih učenjakov,
ki so prinašali svoje znanje iz različnih krajev in strokovnih področij.
Nastanek Knezoškofijskega (tudi Diecezanskega ali Škofijskega) muzeja je bil posledica
prenosa sedeţa škofije kot tudi ustanovitve študija bogoslovja. Za delovanje mariborskega
bogoslovnega učilišča so bile pomembne zlasti tri osebnosti.
Dr. Mihael Napotnik je leta 1889 postal mariborski škof in ostal na tem poloţaju vse do svoje
smrti leta 1922. Pred imenovanjem za škofa je na mariborskem bogoslovju predaval kot
profesor za cerkveno zgodovino, cerkveno pravo in tomistično filozofijo.3 Kljub izobrazbi, ki
ni bila umetnostnozgodovinska, je v svojem poklicu izrazil skrb in zanimanje za umetnost,
npr. z ustanovitvijo komisije za oceno novih cerkveno-umetniških del, ki je bila del
novoustanovljenega Spomeniškega sveta za lavantinsko škofijo.4 Prav on je na svoji prvi
škofovski sinodi leta 18965 ustanovil Knezoškofijski muzej. Ustanovitev takšnega muzeja je
bil tudi eden izmed zastavljenih ciljev Spomeniškega sveta lavantinske škofije. Konec 20-ih
let 20. stoletja v Časopisu za zgodovino in narodopisje je dr. Franc Kovačič zapisal, da je bil
muzej ustanovljen »v ta namen, da bi se zbrali in oteli propadu cerkveni predmeti, ki za
bogosluţje niso več porabni« ter, da je bila za muzejski prostor določena pritlična soba na
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dvorišču stare gimnazije, ki pa je bila »radu vlage, zaduhlosti, pomanjkanja zraka in svetlobe
za muzej malo prikladen kraj«.6
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umetnostnozgodovinski stroki izšolani Slovenec, dr. Avguštin Stegenšek. Svoje znanje je ob
prelomu stoletja pridobival na študiju v Rimu, kasneje pa v Gradcu, kjer je vpisal doktorat. Po
vrnitvi iz Rima se je za kratek čas zaposlil na mariborskem bogoslovju, kjer je v dveh letnikih
predaval o cerkveni umetnosti.7 Znan je bil tudi kot začetnik spomeniške topografije na
Slovenskem, častni konservator dunajske Centralne komisije za varstvo spomenikov ter
pobudnik različnih revij, npr. Ljubitelja krščanske umetnosti.8 Kot profesor na bogosluţju je v
svoje predavateljske ure vključeval škofijski muzej in mu tako priznal pedagoško vlogo.
Poslanstvo muzeja je dojemal širše. S hranjenjem odsluţenih cerkvenih umetnin, ki so se
nabirale po cerkvah, kjer ni bilo primerne oskrbe in so propadale, bi muzej lahko predstavljal
prostor varovanja, ohranjanja ter konzerviranja. Pomemben del tega je bil popis in vpis vseh
del, ki so hranjena v muzeju v katalog, v katerega so spadali tudi arhitekturni spomeniki.9
Poleg tega je v prostorih muzeja ţelel izvajati predstavitve novih cerkvenih umetnostnih del,
preden bi ta odšla v njim namenjene cerkve. Stegenškov pogled na muzealstvo je bil sodobno
usmerjen, v ţelji po razvoju kvalitetnega muzeja.
Tretji posameznik, ki je vplival na zadnjo fazo razvoja Škofijskega muzeja, je prav tako
izhajal iz mariborskega bogosluţja. Dr. Franc Kovačič je bil poleg profesure na bogoslovju, ki
jo je opravljal od leta 1897,10 usmerjen predvsem v pisanje literature zgodovinske tematike.
Bil je eden izmed pobudnikov pri nastajanju različnih zgodovinskih in muzejskih društev v
Mariboru, npr. Zgodovinskega društva za Štajersko leta 1903. Leta 1924 je dal pobudo za
zdruţitev treh muzejev, med njimi Škofijskega muzeja, v katerem se je do prve svetovne
vojne nabralo veliko kipov, slik, tkanin, rokopisov, listin, starih knjig in novcev.11

Vloga društev pri nastajanju Pokrajinskega muzeja v Mariboru
V zadnji fazi obstoja samostojnega Škofijskega muzeja, ki sega v obdobje pred zdruţitvijo z
muzejema mariborskega in zgodovinskega društva, si je dr. Franc Kovačič prizadeval za
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najboljšo moţno ohranitev in obravnavo zbirke. Pri tem je velik pomen pripisoval društvom,
ki so bila po njegovem mnenju »pomembna za ustvarjanje konkretnega sistema, ki bi
pripomogel k delovanju področja na katerem slonijo«. Iz tega razloga je leta 1898 vzklila
ideja o Muzejskem društvu, ki bi podpiralo škofijski muzej finančno in na druge načine. Svoje
misli je strnil v opaţanje, da »muzeju od začetka manjka programska usmeritev in smotrna
organizacija«.12 Društvo bi lahko skrbelo za upravljanje muzeja, s pobrano članarino pa bi bili
moţni še nekateri drugi premiki. Prednost društva bi bilo tudi skupno delovanje, saj »jeden
sam vsega ne more vedeti in storiti«. Preko poverjenikov, ki bi na različnih dekanijah zbirali
oz. registrirali umetnine in starine, bi društvo aktivno sodelovalo pri prenovah cerkva ter
občasno prirejalo predavanja. Leta 1903 ustanovljeno Zgodovinsko društvo je sprva delovalo
kot nekakšen znanstveni klub, ki so ga v večini sestavljali duhovniki. Njihova prva srečanja
so bila v škofijski pisarni. Na sestankih so razpravljali o znanstvenih vprašanjih s področja
filozofije, zgodovine, umetnosti ter o vedno večji potrebi po ustanovitvi historičnega društva,
ki bi proučevalo domačo zgodovino in narodopisje. Ob tem doda, da »zgodovinska zavest
najbolj zbuja narodno zavest« ter, da je »proučevanje naše domače zgodovine torej nujna
kulturna potreba«.13
Muzej ni bil edini cilj Dr. Franca Kovačiča, kot zgodovinar ţelel prispevati k oblikovanju
slovenske kulturne zavesti, kar je bila drzna ideja v Mariboru, ki je bil takrat pod nemškim
vplivom.
Politične napetosti v začetku 20. stoletja so pripeljale do prve svetovne vojne, posledično
močnega poslabšanja stanja Škofijskega muzeja, ki je po besedah Kovačiča postal
»ropotarnica v najslabšem pomenu besede [...]«, kjer so si vojaki skozi razbita okna »hodili
ogledovat muzejske predmete ter je pri tem marsikaj izginilo«.14 Zaradi navedenih razlogov je
Oddelek za prosveto in vero, Pokrajinske uprave za Slovenijo, leta 1922 opozoril škofijski
ordinariat, da so predmeti »v skrajno zapuščenem stanju, ki jih ne samo izpostavlja moţnosti,
da se pokvarijo, ampak jih stalno in neizbeţno uničuje«15 ter priporočil izročitev del v hrambo
Mestnemu muzeju, s pridrţkom lastninske pravice škofije. Premik se je zgodil šele dve leti
kasneje, leta 1924, ko je novi škof Muzejskemu društvu in Zgodovinskemu društvu naročil
selitev predmetov v prostore Mestnega muzeja na Cankarjevi ulici. To je sicer začasno
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pomagalo rešiti prostorsko stisko, ki pa je bila dokončno razrešena šele z občinskim nakupom
in selitvijo zbirke v Mariborski grad leta 1933.16

Umestitev zbirke škofijskega muzeja v današnji Pokrajinski muzej
Zbirke Knezoškofijskega muzeja, ki je vsebovala vrsto kipov in slik, Muzejskega društva, ki
jo sestavljajo zbirke porcelana, prehistorične izkopanine, skrinje mariborskih cehov,
okamenine, slike, ter zbirka Zgodovinskega društva, ki je vsebovala starinske novce,
arheološko zbirko, literaturo, so se leta 1924 zdruţile v skupnih prostorih in so v trenutku
zdruţitve pod skupno streho obsegale vsaj 6907 muzealij.17 Po zdruţenju so delovali pod
Mestnim muzejem, ki od mestne občine prejemal letno podporo. Preostanek finančnega
priliva je prihajal od prodaje vstopnin in članarin Muzejskega društva. Tovrstno financiranje
se je izkazalo za nezadostno.18
Prostorska stiska se je začela postopoma razreševati leta 1933, ko je mariborski mestni svet
sprejel sklep o odkupu mariborskega gradu Vilka in Berte Berdajs. 19 Pri tem je bil kot
banovski arhivar ter tajnik Muzejskega in Zgodovinskega društva vpleteni Franjo Baš.
Franjo Baš predstavlja še nekoga, ki je prispeval k zdruţitvi škofijske zbirke s preostalima in
k ustanovitvi današnjega Pokrajinskega muzeja v Mariboru. Pod njegovim vodstvom je
namreč potekal dolg boj za selitev in odprtje razstave v prostorih mariborskega gradu.
Od odprtja muzeja in ustanovitve pokrajinske ustanove leta 1938 je muzej doţivljal številne
pretrese.20 Sredi 2. svetovne vojne so zaradi pretečega nacizma, ki se je boril za prevlado
nemškega na vseh področjih kulture, tudi umetnosti, zaščitili muzealije in jih umaknili v
Hrastovec, kjer so brez večje škode preţivele bombardiranje tamkajšnjega gradu. 21 Po povojni
prenovi gradu, se je muzej ponovno odprl šele leta 1947, po letih in desetletjih prizadevanj.
V prenovljenih prostorih gradu so postavili sledeče muzejske zbirke: arheološko, etnološko,
mariborsko, numizmatično, umetnoobrtno, umetnostno, prirodopisno ter zbirki stanovanjske
kulture in narodne osvoboditve.22 Franjo Baš je Pokrajinski muzej Maribor zdruţil v krovno
ustanovo s primerno urejenim prostorom ter strokovno obravnavo in zasluţeno postal prvi
direktor muzeja. Na poloţaju je ostal samo dve leti, dokler ni njegovega mesta prevzel Bogo
16

OMAN 2003, p. 17.
cit. n. 11, pp. 267-268.
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20
VRIŠER 1998, p. 29.
21
cit. n. 18, p. 9.
22
VRIŠER 1978, p. 29.
17

9

Teplý. V Teplýjevem mandatu se je izoblikoval strokovni muzejski kader, vzpostavile so se
znanstvenoraziskovalne dejavnosti muzeja.23 V času reorganizacije Pokrajinskega muzeja so
iz njega izšli Drţavni arhiv (1952), Umetnostna galerija (1954), Muzej narodne osvoboditve
(1958) ter ne nazadnje Zavod za spomeniško varstvo (1959). Očitno je imel nadaljnji razvoj
muzeja vpliv tudi na širšo kulturno dejavnost v Mariboru in okolici.
Danes je poslanstvo muzeja biti: »javnosti odprta, neprofitna, stalna ustanova v sluţbi druţbe
in njenega razvoja, ki zaradi proučevanja, vzgoje, izobraţevanja in razvedrila pridobiva
materialne dokaze o ljudeh in njihovem okolju, jih zbira, dokumentira, hrani in ohranja,
raziskuje, razstavlja, publicira in popularizira v javnosti. V muzejskih zbirkah hranimo
arheološko in kulturnozgodovinsko premično dediščino z območja 23 občin«.24

Snovanje Muzeja krščanstva na Slovenskem
Prazni prostori Stare prelature stiškega samostana
Muzej krščanstva na Slovenskem (MKS), ki danes deluje kot javni zavod, je od svojega
začetka prepleten z delovanjem Cerkve. Ţe sami prostori, v katerih muzej danes deluje, so last
cistercijanskega reda v Stični. Zgodba muzejskih prostorov sega v čas prihoda
cistercijanskega reda, ki je nastal ob koncu 11. stoletja, ko so trije menihi zapustili svoj
benediktinski samostan in se naselili v kraju v Burgundiji, ki se je imenoval Cisterciume. V
Franciji ustanovljeni red je prišel v Stično, ki je tedaj delovala pod oglejskim patriarhom Sv.
Peregrinom. Ta je ţelel utrditi vero v tem delu svojega patriarhata, zato je odkupil posestvo
imenovano Sitik (Stična) in na njem zgradil samostan, v katerega so se prvi menihi iz Francije
vselili leta 1135.25 S tem je bil ustvarjen danes najstarejši obstoječi samostan v Sloveniji.
Samostansko ţivljenje v Stični je bilo sicer prekinjeno v času joţefinskih reform, natančneje
leta 1784,26 ko je cesar Joţef II. razpustil samostan. Več kot stoletje kasneje, leta 1898, 27 ko
so podpisali odlok svete kongregacije za škofe in redovnike, se je stiška opatija lahko
kanonično ustanovila in ţivljenje se je vrnilo za samostanske zidove.
Nekaj desetletij kasneje je sledila 1. svetovna vojna, ki samostana ni prizadela. Svoj davek in
skorajšnji razpad samostana je terjala 2. svetovna vojna. Slovenija je bila po njej pod oblastjo,
ki je ločevala Cerkev od drţave, preganjala in zapirala duhovnike ter posledično oteţevala
23

cit. n. 21, p. 29.
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ekonomsko blagostanje samostana. Postopoma se je stanje izboljšalo, Slovenija se je
osamosvojila. V novi politični ureditvi se je samostan počasi postavljal nazaj na noge.
Muzej krščanstva na Slovenskem je bilo delno mogoče uveljaviti ravno zaradi sprememb, ki
so se dogajale na politični sceni ob koncu 20. stoletja. Čeprav je bil glavni pobudnik muzeja
dr. Anton Nadrah, opat samostana med letoma 1979 in 2007, zasluţen za marsikaj, je na
ustanovitev samostana vplivala tudi vrnitev severnega in vzhodnega trakta muzeja, kjer je prej
začasno delovala gimnazija. Odlok o razglasitvi samostana Stična za kulturni in zgodovinski
spomenik, ki ga je v Uradnem listu, 4. marca 1983, izdala SRS, je določil, da se samostanska
trakta, ki sta po letu 1981 ostala prazna, po uveljavitvi tega odloka namenita predvsem
razstavljanju premične kulturne dediščine ustrezne vsebine.28
Vendarle se je ideja o muzeju s krščansko tematiko razvijala ţe pred sprejetjem odloka. Dr.
Anton Nadrah je zamisel o muzeju prvič zapisal v samostansko kroniko leta 1979: »Ob
pogovoru na škofiji se je dr. Emilijan Cevc zavzemal, da se v prostorih ob potoku (kjer je
trenutno še gimnazija Josipa Jurčiča, a se bo leta 1981 preselila v nove prostore) in v Stari
prelaturi uredi muzej slovenske vernosti. Škof Lenič je predlagal naj na škofijo naredim pisno
vlogo, na podlagi katere se bomo pogovarjali.«29
Dr. Emilijan Cevc je idejo o »razstavi, ki bi prikazovala zgodovino krščanske misli in
aktivnosti na celotnih slovenskih tleh«,30 dobil ob obisku Czestochowe, kjer si je ogledal
razstavo o zgodovini Marijinega češčenja na Poljskem.
V začetku naslednjega leta je dr. Anton Nadrah povabil predstavnike drţave, občine
Grosuplje in krajevne skupnosti Stična na pogovor o prihodnosti tedaj praznih prostorov, ki so
bili nekoč v lasti škofije. Ob tem je zbranim predstavil idejo o verskem muzeju, ki jo je istega
leta posredoval tudi tedanjemu ljubljanskemu nadškofu, dr. Alojziju Šuštarju. Nadškofija je v
odgovoru spodbudila zavzemanje za vrnitev prostorov v last samostana kot tudi rabo
prostorov za verske in kulturne namene. Leto zatem so potekali pravni postopki v povezavi z
vrnitvijo in lastništvom prostorov Stare in Nove prelature, ki bi bili namenjeni za muzejsko
dejavnost. Prva oddana vloga na skupščino občine Grosuplje je bila zavrnjena, zato se je
samostan obrnil na Republiški sekretariat za pravosodje v Ljubljani,31 in nanašajoč se na 26.
člen o razlastitvi, zagovarjal stališče, da nepremičnine leta 1955 niso bile pravnomočno
razlaščene.
28
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Tri leta od prve omembe muzeja na samostanskem kapitlju so glasovali o pravnem prevzemu
Stare in Nove prelature, pod pogojem, da je zagotovljena pomoč Nadškofije in drţave. Po
vrnitvi prostorov je prišla na ogled prostorov škofijska komisija, ki je prav tako sklenila, da se
prostori sprejmejo nazaj, vendar pa večja finančna pomoč škofije pri tem ne bo mogoča.
Čeprav so bili prostori torej v lasti Cerkve, so se pojavile prve večje omejitve, saj bi bilo
potrebno prostor, ki bi bil namenjen muzejski dejavnosti, prenoviti brez večje finančne
pomoči Cerkve ali drţave.
Skupščina občine Grosuplje je istega leta sprejela Odlok o razglasitvi samostana Stična za
kulturni in zgodovinski spomenik, v Uradnem listu SRS objavljen 4. marca 1983. 32 V njem je
zapisano, da se severni in vzhodni trakt v zunanjem samostanskem delu, ki sta po letu 1981
ostala prazna, uporabi predvsem za razstavljanje premične kulturne dediščine ustrezne
vsebine.
Februarja 198333 je bil podpisan medsebojni sporazum o ustanovitvi samostanske zbirke
slovenske sakralne umetnosti. Podpisniki sporazuma so bili predsednik komisije Socialistične
republike Slovenije za odnose z verskimi skupnostmi, Dušan Šinigoj, predsednik Izvršnega
sveta skupščine občine Grosuplje, Franc Gruden ter ljubljanski nadškof, dr. Alojzij Šuštar. S
sporazumom so pridobljene samostanske prostore določili za »trajno dejavnost razstavljanja
premične kulturne dediščine ustrezne vsebine, predvsem slovenske sakralne umetnosti,
vključno s predmeti, ki so last Cistercijanske opatije ali drugih civilnopravnih oseb in so v
skladu z zakonom o naravni in kulturni dediščini«.34 Odgovornost za organizacijo
obnovitvenih del prostorov, v katerih se je razvijal muzej, je prevzel član stiške opatije, pater
Avguštin Novak, ki je imel takrat vlogo ekonoma samostana. V proces prenove so vključili
tudi zunanje sodelavce, npr. konservatorje.35
Dva meseca po ustanovitvi samostanske zbirke slovenske sakralne umetnosti je dr. Anton
Nadrah sklical Pripravljalni odbor Stiške zbirke, ki so ga sestavljali predstavniki škofij ter
skupina strokovnjakov, med katerimi je bil tudi dr. Emilijan Cevc, ki je celotnemu odboru
predstavil svojo zamisel o vsebini, nastanku in imenu muzejske zbirke. Njegov glavni koncept
je bila razstava, ki bi prikazovala zgodovino krščanske misli in aktivnosti na celotnih
slovenskih tleh.36
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Dr. Anton Nadrah je v štirih letih svojega delovanja kot opat, pripeljal idejo muzeja, ki je
zapuščenim prostorom Stare prelature dala tudi nov smisel, do snovanja prve zbirke. Leta
1983 je bilo poleg mnogih sporazumov in odloka prelomno tudi zaradi postavitve prve
razstave likovnih del cistercijanskega patra Gabrijela Humeka. Glavni govornik na otvoritvi
razstave je bil Marijan Tršar, likovni kritik, umetnostni zgodovinar ter profesor na ljubljanski
likovni akademiji.37

Vloga dobrotnikov pri oblikovanju muzeja
Prva razstava v nastajajočem muzeju je pomenila nekakšen zagon in spodbudo delovanju
muzeja. Kljub temu da ni šlo za obseţno postavitev, je ta povzdigovala sakralno umetnost v
motiviki. Avtor razstave je bil stiški opat. Ţelja muzeja je bila od vsega začetka razstavljati
slovensko sakralno umetnost, se pravi so bile ambicije večje od predstavljanja posameznih
umetnikov. Za to bi bila potrebna dobra finančna podpora, ki je v prvi razvojni fazi ni bilo
mogoče pridobiti niti od drţave niti od ljubljanske nadškofije. Ob tem spoznanju se je dr.
Anton Nadrah po pomoč obrnil onstran meja slovenskega prostora in pisal opatu v
Matienstattu, vrhovnemu predstojniku avstrijskih benediktincev ter laikom.
Izmed slednjih sta imela najpomembnejšo vlogo zakonca Hubery in Ingeborg Patzelt.
Samostan Stična sta obiskala še pred vznikom ideje o slovenskem krščanskem muzeju, leta
1973.38 V okviru raziskave o cistercijanskih samostanih sta si ogledala Stično in bila soočena
s skromnimi razmerami, v katerih je samostan deloval, zato sta se odločita pomagati. V
Nemčiji sta pridobila več kot 300 botrov, ki so s svojimi prispevki pomagali pri obnavljanju
samostanskih poslopij. Od leta 1985 naprej, ko je bil muzej ţe v prvih razvojnih fazah, sta
sama financirala in pripravljala prve nastajajoče razstave ter uredila dve zbirki, Kozlevčarjevo
in Grašičevo.39 V tem letu je samostan praznoval 850- letnico od začetka redovnega ţivljenja
v Stični, zaradi česar je bila organizirana prva večja javna razstava. Avtorja, izvajalca in
financerja razstave sta bila zakonca Patzelt. Poleg njiju je na glavno slovesnost prišlo za cel
avtobus drugih podpornikov samostana iz njunega mesta Ebrach ter Hirschaid, kjer je bil
Hubert Patzelt rektor realke.40 Ob slovesni otvoritvi je gospod Patzelt predstavil polurni
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program, obogaten z diapozitivi, ki je prikazoval zgodovino cistercijanskega reda in
zgodovino samostana Stična.41
Botri in prijatelji samostana iz Hirschaida in okolice, so v letih po obisku razstave leta 1985
samostan obiskali še nekajkrat. O enem takih obiskov beremo v samostanski kroniki, leta
1987: »Obisk enega avtobusa botrov in prijateljev iz Hirschaida in okolice pod vodstvom
Huberta Patzelta, ki je zasluţen za ustanovo botrov zlasti v Nemčiji, ki z denarnimi prispevki
podpirajo naš samostan.«42 T. i. botri so bili posamezniki laiki, ki so se ţeleli seznaniti z
zgodovino stiškega samostana, ga podpreti ali pa v širšem pogledu spoznati Slovenijo in
navezati stike z domačini. Botri so stiškemu samostanu letno prispevali določeno vsoto
denarja in ob tem uţivali podporo gospoda Patzelta. Zdruţeni so bili pod imenom
Freundeskreis der Abtei Stična.43 Zakonca Patzelt sta kot avtorja in financerja sodelovala tudi
pri postavitvi razstave Sv. Bernard iz Clairvauxa in cistercijanski samostani v Sloveniji leta
1990, ki je bila postavljena ob praznovanju 900. obletnice rojstva sv. Bernarda.44 Osem let
kasneje, leta 1998, je Hubert Patzelt zadnjič sodeloval kot soavtor razstave 900 let
cistercijanov in 100 let ponovne naselitve stiške opatije.45

Društvo prijateljev Slovenskega verskega muzeja
Podpora botrov, med njimi najbolj radodarnih zakoncev Patzelt, umetnostnozgodovinske
stroke ter samostana Stična, ni zadostovala za oblikovanje muzeja s stalno zbirko ter javnim
značajem. Potreben je bil za to usposobljen strokovni kader. Pri tem je ključno vlogo zopet
odigral opat dr. Anton Nadrah, ki je leta 1989 kot varuha muzejskih zbirk in uresničevalca
začrtanih vizij nastanka vseslovenskega verskega muzeja zaposlil prof. geografije, Matjaţa
Puca.46 Puc je pred tem delal kot novinar na RTV Slovenija, nato pa na Republiškem zavodu
za varstvo naravne in kulturne dediščine.47 Leta 1990 sta skupaj organizirala sejo Strokovnega
sveta Stiškega muzeja, ki je »pomenila korak naprej v prizadevanjih za Stiški muzejSlovenski verski muzej«48 ter ustanovila Društvo mecenov Stiškega muzeja, v katerega so bili
vključeni »tisti, ki bi si ţeleli na tak velikodušen način prispevati k pokrivanju velikih
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stroškov za pripravo razstavnih prostorov in postavitev ter nadaljnji razvoj muzeja.«49
Društvo mecenov Stiškega muzeja je bilo muzeju v oporo predvsem med letoma 1990 in
1995.50
Ob spremembi politične situacije – nastanku nove demokratične in samostojne Republike
Slovenije leta 1991 – se je odprla moţnost za ustanovitev Društva prijateljev Slovenskega
Verskega muzeja (DPSVM). Deset ustanovnih članov je 15. januarja 1991 sprejela statut
društva. Matjaţ Puc, kot izvoljeni predsednik ter vodja muzeja je spisal statut in društvo v 1.
členu opredelil kot »[...] društvo, v katerem se zdruţujejo občani, ki ţelijo z delom in drugimi
oblikami sodelovanja pomagati pri ohranjanju slovenske sakralne premične in nepremične
dediščine ter pri razvoju posebne muzejske zbirke in muzeja v Cistercijanski opatiji Stična«. 51
Muzej je z društvom pridobil boljšo strukturo, finančno podporo Ministrstva za kulturo, pod
novim imenom se je Slovenski verski muzej, vključil v nacionalno muzejsko mreţo muzejev v
Sloveniji in postal član Skupnosti muzejev Slovenije. Prav tako se je, predvsem zaradi
finančne podpore Republike Slovenije, Ministrstva za kulturo, okrepil kader, najprej z
zaposlitvijo društvenega tajnika in muzejskega dokumentalista Marka Okorna, kasneje z
zaposlitvijo slikarja in kiparja samouka Joţeta Trontlja, ki je skrbel za konservatorsko
dejavnost muzeja ter ne nazadnje z zaposlitvijo prve kustodinje Jane Cvetko, ki je po odhodu
Matjaţa Puca prevzela tudi poloţaj predsednice DPVSM ter direktorice muzeja.52
V okviru sodelovanja z Zavodom za spomeniško varstvo, stiškim samostanom in muzejem se
je nadaljevala intenzivna prenova prostorov v Stari prelaturi. Kljub novim razstavam in
napredku muzeja pa zaradi nedorečene zakonodaje na področju kulture v tem obdobju ni bilo
mogoče ustanoviti muzeja kot javnega zavoda. Kot beremo v zapisniku občega zbora DPSVM
je pod vodstvom Matjaţa Puca društvo »preraslo v pravi muzej, ki trenutno zadostuje vsem
normativom in standardom za ustanovitev muzeja (fond predmetov, število zaposlenih,
muzejski prostori, urejena restavratorska delavnica, število obiskovalcev ...)«.53
Po odhodu Matjaţa Puca je torej mesto predsednice društva in direktorice muzeja prevzela
Jana Cvetko. V novi vlogi je naprej sestavila strokovni svet društva, ki je pri izdelavi idejnih
načrtov za postavitev stalne zbirke sluţil kot strokovna pomoč zaposlenim v muzeju. Pod
njenim vodstvom je DPSVM prišlo do dogovora in določitve moţnih soustanoviteljev
Slovenskega verskega muzeja. Predlagani soustanovitelji so bili Ministrstvo za kulturo,
49
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Cistercijanski samostan Stična, Škofija in DPSVM.54 Od prevzema vodstva muzeja leta 1994,
do leta 1998 je bila Jana Cvetko avtorica šestih od skupno desetih razstav.
Leta 2000 je Slovenski verski muzej še vedno deloval v okviru DPSVM, zato je Jana Cvetko
na občnem zboru DPSVM predlagala, da bi Ministrstvo za kulturo zaprosili za pridobitev
statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju kulture. 55 Status je bil urejen v istem
letu in podaljšan vsako leto, do ustanovitve Muzeja krščanstva na Slovenskem leta 2006.
Preden je Muzej krščanstva na Slovenskem prišel do statusa javnega zavoda, je leta 2001
Slovenska škofovska konferenca ustanovila »Zavod Slovenski verski muzej z namenov
varovanja, vzdrţevanja, prezentacije, upravljanja, restavriranja, pridobivanja slovenske
sakralne kulturne dediščine na celotnem območju Republike Slovenije.«56 Za direktorico
zavoda je imenovana kustodinja mag. Nataša Polajnar Frelih, Jana Cvetko pa je naprej
delovala kot predsednica DPSVM. Pri tej spremembi je bila v ospredju nekoliko boljša, sicer
še vedno nepopolna, pravnoformalna ureditev muzeja, do prave spremembe organizacije
muzeja pa je prišlo šele leta 2006.
V času delovanja Zavoda Slovenski verski muzej, od leta 2001 do 2006, je bil oblikovan tudi
nov muzejski svet, čigar člani so bili predstavniki treh škofij (Ljubljana, Maribor, Koper),
Cistercijanske opatije Stična, DPSVM ter predstavnik zaposlenih.
Kljub nerazrešenemu pravnoformalnemu statusu muzeja, kot tudi njegovemu financiranju, ki
je potekalo preko društva, so leta 2003 v Muzeju krščanstva na Slovenskem dokončali stalno
razstavo Zgodovina krščanstva na Slovenskem in za njeno postavitev prejeli strokovno
nagrado na področju muzejskega delovanja, Valvasorjevo priznanje.57 Poleg predsednice
društva in direktorice zavoda, je imel muzej zaposleno še restavratorko mag. Darjo Srebnik in
muzejskega tehnika Marka Okorna.58

Javni zavod Muzej krščanstva na Slovenskem
Vlada Republike Slovenije je leta 2006 ustanovila javni zavod, Muzej krščanstva na
Slovenskem, s čimer je muzej postal drţavni muzej.59 Muzej krščanstva na Slovenskem je
postal pravni naslednik Slovenskega verskega muzeja s Slovensko škofovsko konferenco kot
soustanoviteljem.
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V sklepu ustanovitve novega javnega zavoda so bile opredeljene naloge in poslanstvo novega
javnega zavoda, ki je »zbiranje premične sakralne kulturne dediščine, prinašanje historičnega
pregleda druţbenih tokov, v katerih je imelo krščanstvo pomembno vlogo ter komuniciranje z
javnostjo preko razstav, publikacijami in prireditvami«.60
Ob zaključku obdobja formiranja in razvoja muzeja je bila postavljena tudi druga stalna
razstava, v okviru katere so predstavili zgodovino stiškega samostana in ţivljenje menihov v
njej. Nosila je naslov Življenje za samostanskimi zidovi.

Vzporednice med nekdanjim Knezoškofijskim muzejem v Mariboru ter Muzejem
krščanstva na Slovenskem
Skoraj sto let razlike je med nastankom Knezoškofijskega muzeja v Mariboru in Muzeja
krščanstva v Sloveniji. Kljub temu je med njima nekaj vzporednic, a tudi bistvenih razlik, ki
so morda botrovale uspehu in obstoju obeh muzejev.
Prva vzporednica je bila opora Cerkve pri nastajanju obeh muzejev. Morda na prvi pogled
samoumevna povezava, ki se razkriva ţe v imenu ustanov, se je izrazila na različna načina.
Muzej krščanstva v Sloveniji je imelo podporo Cerkve ţe pri zagotavljanju prostorov, ki so
bili plod prvega prihoda cistercijanov na območje Slovenije. Poleg tega je pobuda za nastanek
muzeja prišla iz Cerkvenih vrst, s strani opata dr. Antona Nadraha. Čeprav je bila finančna
vloga Cerkve pri nastajanju morda nezadostna in se je muzej moral v prvi fazi zanašati
predvsem na podporo dobrotnikov, je bila Slovenska škofovska konferenca tista, ki je leta
2001 podprla zadnjo fazo organizacije muzeja, preden je ta postal javni zavod.61
Prav tako je bil nastanek Škofijskega muzeja v veliki meri odvisen od podpore Cerkve, s
prenosom sedeţa lavantinske škofije v Maribor ter njene ustanovitve visokošolske ustanove, v
katerem so bili posamezniki, ki so ţeleli aktivno delovati tudi na polju umetnosti in
zgodovine. Prvi je bil lavantinski škof Mihael Napotnik, ki je na sinodi razglasil ustanovitev
Škofijskega muzeja. Kljub neuspešnemu delovanju muzeja je iz istih vrst prišla rešitev s
Francem Kovačičem, ki je opozoril na neprimerno stanje in ravnanje z zbirko ter predlagal
selitev in zdruţitev zbirke.
Oba muzeja sta imela v Cerkveni premični dediščini primarne vire svojih zbirk. Mariborski
Škofijski muzej je bil ustvarjen z namenom ohranjanja premične dediščine iz različnih cerkva
po Sloveniji. Muzej krščanstva na Slovenskem je svojo prvo zbirko napolnil s predmeti iz
60
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samostanske zbirke cistercijanov v Stični. Skozi leta delovanja ji je dodajal predmete iz
drugih samostanov in cerkva (npr. iz zbirke uršulink iz Škofje Loke).
Poleg podpore Cerkve in podobnih virov muzealij sta oba muzeja nastajala v politični
situaciji, ki je do neke mere omejevala razvoj muzejev. V času nastajanja Škofijskega muzeja
je bila Slovenija pod Avstro-Ogrsko monarhijo, ko se je identiteta Slovencev razvijala
potihoma in v previdnih okoliščinah. Tudi ko se je zbirka Škofijskega muzeja ţe zdruţila pod
isto streho z zbirkama Muzejskega društva in Zgodovinskega društva, napetosti ni bilo konec.
Podobno je bil nastanek Muzeja krščanstva na Slovenskem v Stični pogojen s politično
situacijo, ki je narekovala, da se samostanu vrnejo prostori z namenom muzejskega delovanja.
V naslednji fazi je bilo omejeno tudi financiranje s strani drţave, ki ni bilo najbolj primerno
niti v času DPSVM in se je razrešilo šele leta 2006 z ustanovitvijo javnega zavoda.
Oba muzeja sta se soočala s prostorskimi teţavami. V primeru Škofijskega muzeja so bile
teţave za nekaj časa rešene z zdruţitvijo in prenosom zbirke v prostore Mestnega muzeja na
Cankarjevi ulici, vendar je zbirka lahko zaţivela šele z ustanovitvijo Pokrajinskega muzeja.62
Muzej krščanstva na Slovenskem je imel od vsega začetka za namene svojega delovanja
dodeljene prostore v Stari prelaturi stiškega samostana. Ob pridobitvi prostorov ti seveda niso
ustrezali standardom za sodobno delovanje muzeja. Preden so bili v celoti prenovljeni, je bila
potrebna finančna in strokovna (konservatorska) podpora, saj so prostore krasile tudi stenske
poslikave iz 17. stoletja.63 Prostori muzeja so se z vsakim prenovljenim prostorom postopoma
večali. Poleg dolgotrajne prenove je bila sicer prostorska stiska povezana tudi z rastjo fonda
muzejskih predmetov, ki so v prvem obdobju prihajali predvsem iz DPMKS.64 Pridobljeni
predmeti posledično tudi niso mogli biti deleţni primerne obravnave.
Pomanjkanje osebja, ki bi bilo strokovno usposobljeno za skrb zbirke in razstave, je naslednja
vzporednica obeh muzejev. Muzej krščanstva na Slovenskem se v neki meri še danes sooča s
problemom pomanjkanja kadra, kjer je pet redno zaposlenih (direktorica mag. Nataša Polajnar
Frelih, višji kustos Tadej Trnovšek, konservatorka mag. Irena Potočnik, muzejski tehnik
Marko Okorn ter poslovna sekretarka Suzana Kuplenk), ki skupaj s štirimi zunanjimi vodiči,
skrbijo za 8720 obiskovalcev na leto.65 Na drugi strani je neprimernemu stanju zbirke
Škofijskega muzeja pred zdruţitvijo v Mestnem muzeju, botrovalo tudi pomanjkanje osebja,
ki bi zbirko popisalo, zanjo skrbelo in jo varovalo.
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Kljub nekaterim vzporednicam pa so jasne tudi razlike med muzejema, recimo vzrok oz.
pobuda, ki je pripeljala do nastanka posameznega muzeja. V Mariboru je do pobude za
nastanek Škofijskega muzeja pripeljala potreba po ohranjanju sakralnih del, obsojenih na
siceršnji propad. Misel o muzejski ustanovi je bila šele sekundarna oz. ne preveč bistvenega
pomena. V ospredju je bilo ohranjanje ogroţene sakralne umetnosti po Sloveniji, s popisom
katere bi bil omogočen tudi boljši topografski oris premične in nepremične umetnosti v
Sloveniji.
Muzej krščanstva v Sloveniji je nastal ravno obratno, zaradi potrebe po kulturni dejavnosti v
vrnjenih prostorih stiškega samostana. Če je bil prostor pri Škofijskem muzeju postranskega
pomena, kar se je odraţalo tudi v ravnanju z muzejsko zbirko, ki je z neprimernim hranjenjem
muzealij prej kot k ohranjanju pripomoglo k propadanju, je bil prostor tisti, ki je ustvaril
muzej v Stični. Izpraznjeni prostori Stare prelature so bili leta 1981,66 po selitvi gimnazije v
nove prostore, vrnjeni samostanu s pogojem, da so uporabljeni predvsem za razstavljanje
premične kulturne dediščine ustrezne vsebine.67 Kmalu po odloku, ki je določal uporabo
prostorov ter razglasil samostan Stična za kulturni in zgodovinski spomenik, je opat Anton
Nadrah sklical Pripravljalni odbor Stiške zbirke, ki so ga sestavljali predstavniki škofij in
skupina strokovnjakov, med njimi dr. Emilijan Cevc.68 Ta je predstavil svojo zamisel o
nastanku in vsebini muzejske zbirke, ki bi se delila na samostansko in cerkvenozgodovinsko
ter zbirko lokalnih arheoloških odkritij. Hitra razrešitev problema uporabe prostorov in
odgovornosti opata dr. Antona Nadraha je pripeljala Muzej krščanstva na Slovenskem do
današnje podobe.
Škofijski muzej v Mariboru in Muzej krščanstva v Stični sta morebiti nastala na podlagi
različnih namenov oz. interesov in se razlikovala v dosedanjem razvoju, vendar sta si v nekih
točkah delila podobno zgodovinsko vzdušje. Izpričujeta potek nastajanja muzeja v politično in
druţbeno pogojenem okolju svojega časa.

Muzej krščanstva na Slovenskem
Muzej krščanstva na Slovenskem danes hrani pribliţno 27.000 predmetov, organiziranih v
različnih zbirkah sakralne kulturne dediščine.69 Poleg zbirke devocionalij, liturgičnih
predmetov, predstavitve delovanja Ireneja Friderika Barage, predmetov Leopolda Kozlevčarja
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ter etnološke, kulturnozgodovinske, numizmatične, arheološke in fotografske zbirke, muzej
hrani in razstavlja tudi umetnostnozgodovinsko zbirko. V slednji so nekatera umetniška dela
ključnih avtorjev v slovenskem prostoru. Glede na starost in velikost muzeja gre za
impresivno zbirko.
Umetnostnozgodovinska zbirka se prepleta z zbirkami, ki so bile muzeju podarjene, da bi ga
obogatile. Dela so prezentirana bodisi v okviru stalne razstave ali hranjena v muzejskem
fondu. Znotraj muzeja po kronološkem redu izpostavljam tri obseţne zbirke ter nekaj
donatorjev, ki so prispevali predmete za umetnostnozgodovinsko zbirko.
Najstarejša je samostanska zbirka cistercijanov iz Stiškega samostana. Pobudnik in
organizator zbirke je bil omenjeni opat dr. Anton Nadrah, ki je ţelel vse zbrane in po
samostanu razpršene predmete primerno hraniti in jim ponuditi primerno obravnavo in pogoje
hranjenja. Zbirka je obseţna ţe zaradi bogate in dolge zgodovine samostana, ki stoji na stiških
tleh od 12. stoletja. Zbirka je sestavljena iz umetnin (slik in kipov), etnoloških predmetov,
arhitekturnih elementov, predmetov, ki so jih menihi v preteklosti uporabljali v svojih
delavnicah (pri čevljarstvu, mizarstvu, fotografski dejavnosti ipd.), knjig ter rokopisov.
Spomnimo se, da iz samostanskega skriptorija izvira znameniti Stiški rokopis iz leta 1428.70
Samostanska zbirka je postala del muzeja ţe v prvi razvojni fazi, v začetku devetdesetih let
20. stoletja. Kasneje so jo vključili v stalno razstavo Zgodovina krščanstva na Slovenskem.
Predstavlja obdobje od antike do 10. stoletja. Pripravili so jo pod vodstvom samostana in
Matjaţa Puca.71
S samostanom Stična je imel posebno vez zbiratelj in poznavalec umetnosti Leopold
Kozlevčar. Za umetnost se je začel zanimati ţe v najstniških letih, pri čemer ga je spodbujala
njegova mama Ana. Zanimanje za umetnost je kasneje razvil v Ljubljani, kjer je poleg sluţbe
obiskoval predavanja na oddelku za umetnostno zgodovino; med njimi je najraje poslušal
prof. Izidorja Cankarja.72 Svojo zavezanost reševanju umetnin je med vojno izkazoval z
brskanjem po razvalinah, pogoriščih cerkva in gradov. Pred meţnarjem, ki je zaţigal sakralne
lesene kipe, je npr. rešil sv. Katarino iz Šmartnega pri Litiji.73 Poleg tega je Kozlevčar navezal
številna osebna poznanstva z umetniki. Enega njegovih portretov je naslikal Matej Sternen,
drugega pa narisal Boţidar Jakac.74 Ob obiskih predavanj na Filozofski fakulteti in na podlagi
poznanstev z umetniki je znanje s področja umetnosti nabiral sproti na potovanjih po
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evropskih prestolnicah in muzejih. Na obisku v Splitu je opazoval kiparja Ivana Meštrovića,
ko je klesal Madono. Verjetno ni naključje, da Muzej Krščanstva na Slovenskem hrani manjše
Meštrovićevo razpelo iz Kozlevčarjeve kulturnozgodovinske zbirke. Poleg del znanih
slovenskih slikarjev (npr. Fortunata Berganta, Leopolda Layerja, Mihaela Stroja, Ivana
Groharja) je vsebovala liturgično posodje, bidermajersko pohištvo (predvsem z gradu
Hmeljnik na Dolenjskem), numizmatično zbirko, umetnoobrtne izdelke iz stekla in porcelana
ter etnološke predmete.75 Kljub bogati zbirki in mnogih poznanstvih v umetniških krogih je
svoje ţivljenje v Slovenski vasi pri Šentrupertu Kozlevčar ţivel odmaknjeno, skoraj asketsko.
Preţivljal se je s skromno pokojnino ter kmetovanjem. Morda sta ga poboţnost in preprost
način ţivljenja zbliţala s samostanom Stična, kamor se je odločil preseliti skupaj s svojo
zbirko in v oskrbi stiških menihov preţiveti zadnja leta svojega ţivljenja. Opat dr. Anton
Nadrah in inţ. Joţe Kregar sta si Kozlevčarjevo zbirko ogledala ţe leta 1983,76 zaradi česar je
mogoče sklepati, da je bila selitev v Stiški muzej skrbno načrtovana ţe nekaj časa pred
dejansko izvedbo leta 1985.77 Leopold Kozlevčar je svojo zbirko uradno podaril Ljubljanski
nadškofiji, vendar pod pogojem, da se zbirka hrani in je javnosti na ogled v nastajajočem
muzeju v Stični. Pridobitev zbirke za namene muzeja je bila nova pobuda k »resnejšemu
razmišljanju o ustanovitvi muzeja, ki bi vključeval več tematskih zbirk s poudarkom prikaza
zgodovine krščanstva na Slovenskem«.78
K organizaciji sta pripomogla Hubert in Ingeborg Patzelt, ki sta leta 1987 financirala in
postavila stalno razstavo Kozlevčarjeve zbirke. Leta 2006 je bila postavljena na novo.79
Po pridobljenih dveh obseţnih zbirkah, ki sta dali nov zagon vzpostavljanju muzeja, je stiška
opatija leta 1998 zaposlila prvega varuha in uresničevalca vizij muzeja, Matjaţa Puca. Z
novim vodstvom je bilo ustanovljeno tudi Društvo prijateljev Slovenskega verskega muzeja,
povečana je bila zbirka muzeja, del slednjega se lahko delno pripiše tudi prenosu znanja
Matjaţa Puca iz Republiškega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.80
Uršulinke iz Škofje Loke so v škofjeloškem gradu ţivele in delovale na področju šolstva s
svojo šolo in internatom za dekleta vse do leta 1945,81 ko so bile zaradi 2. svetovne vojne in
ukaza takratne oblasti primorane zapustiti svoje prostore. Iz škofjeloškega gradu so se izselile
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v kupljen zapuščen Ajmanov grad pri Svetem Duhu, ki je bil precej manjši od škofjeloškega.
Zaradi nastale prostorske stiske so bili nekateri predmeti hranjeni neprimerno (večina na
podstrešju; slike so bile zavite v zvitke ipd.). V ţelji po primernem ohranjanju in varovanju
kulturne dediščine so se obrnile na Matjaţa Puca, s katerim so vzpostavile pristen odnos 82 in
podarile svojo zbirko slik, tekstilij, kipov, liturgičnega posodja in druge cerkvene opreme
Slovenskemu verskemu muzeju. Zbirka škofjeloških uršulink je bila tretja obseţna zbirka, ki
je prišla v muzej v času Matjaţa Puca. Ta je ob svojem odhodu dodal, da je »v zadnjih letih
muzej s sistematičnim zbiranjem pridobil velik fond predmetov z nakupi v last ali hrambo«.83
Četrti vir umetnostnozgodovinske zbirke (glede na zgoraj opisane pridobitve) so predmeti,
darovani ali muzeju dani v hrambo. Predmete je muzej pridobival s pomočjo dobrotnikov z
neposrednim darovanjem predmetov ali s posrednim darovanjem donacij za nakup predmetov.
Teh predmetov je najmanj.
Od leta 2006, ko je muzej postal javni zavod z letnim proračunom, je bil del tega namenjen
nakupom. Leta 2018 je npr. MKS lahko z drţavnim denarjem odkupil tri baročne kipe:
Žalostno Mater božjo iz prve polovice 18. stoletja, Sv. Mihaela s konca 18. ali začetka 19.
stoletja ter sv. Roka z začetka 18. stoletja.84
Med druge vire umetnostnozgodovinske zbirke sodi zbirka slik stiškega opata in slikarja
Gabrijela Humeka, ki se je kot slikar izšolal v Ljubljani, Zagrebu in v Krakovu na Poljskem.85
S prvo razstavo v muzejskih prostorih leta 1983 se je začelo njegovo redno razstavljanje na
samostojnih razstavah. In prav na začetku leta 1984 se mu je na zanimivo pobudo pridruţilo
17 slogovno in generacijsko raznolikih slikarjev, povabljenih na t. i. likovno kolonijo.
Najmlajša sta bila Veljko Toman in Lojze Čemaţar, najstarejši pa p. Gabrijel Humek. Vsi so
bili akademski slikarji, po večini z ljubljanske likovne akademije. Med 1. in 10. oktobrom
198486 so slikarji kot inspiracijo za svoje slike vzeli stiški samostan ter ga naslikali vsak na
svoj način, bodisi kot veduto, upodobitev arhitekture ali posameznega elementa notranjščine.
Po zaključeni koloniji je vsak slikar stiškemu samostanu podaril eno ali dve sliki za
nastajajoči muzej.87 Dela so bila razstavljena ob 850. obletnici samostana, ko je izšel manjši
katalog z uvodnikom ljubljanskega nadškofa Alojzija Šuštarja, dr. Antona Nadraha ter dr.
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Ivana Sedeja.88 Opat Anton Nadrah je v katalogu takole podal svoj pogled na vlogo samostana
pri razstavljanju umetnosti: »Danes ni naloga cistercijanov, da bi ljudi učili naprednega
kmetijstva niti ni naša naloga delo na številnih ţupnijah. Še vedno pa bo samostan središče
duhovnosti in kulture. [...] Najprej s tem, da bo vedno novim rodovom posredovala svoje
umetnostne znamenitosti.«89 Dr. Ivan Sedej je likovno kolonijo opisal kot »srečanje slikarjev,
ki se je spremenilo v prijateljsko tekmovanje in v še bolj prijateljsko izmenjavo mnenj«.90
Predmeti, ki danes tvorijo umetnostnozgodovinsko zbirko, so torej skupek predmetov iz
različnih zbirk, ki se po večini niso primarno usmerjale samo na umetnost, a so bile z njo na
nek način gotovo povezane. V okviru umetnostnozgodovinske zbirke so predmeti dobili
priloţnost za ustrezno strokovno obravnavo, oskrbo, konserviranje, restavriranje in
predstavljanje v okviru razstav.

Pomen umetnosti v okviru stalne zbirke Muzeja krščanstva na Slovenskem
Muzej je tesno povezan z delovanjem Cerkve, ki je bila dolga stoletja največji naročnik in
podpornik umetnosti. Posledično se osredotoča na sakralno umetnost. V muzejskem popisu
umetnostnozgodovinske zbirke91 so predmeti urejeni glede na likovno zvrst, na kipe, slike in
arhitekturno plastiko. Takšna ureditev je razloţljiva v smislu najpogostejše funkcije umetnosti
v cerkveni umetnosti, ki je bila skozi stoletja namenjena okrasitvi prostora, razlaganju zgodb,
opominjanju ljudi kot tudi bolj praktični gradnji stavb. Podoben način umestitve umetnosti v
razstave uporablja Muzej krščanstva na Slovenskem. Slike, kipi in arhitekturna plastika
umetnostnozgodovinske zbirke so skozi obe stalni zbirki poudarjeni na različne načine,
obravnavani iz raznih zornih kotov ter postavljeni v drugačne vloge. Zato bom spodaj v opisu
razstavnih prostorov obeh stalnih razstav izpostavila splošno obravnavo razstavljenih del iz
umetnostnozgodovinske zbirke.

Življenje za samostanskimi zidovi
Od 2006 je v 1. nadstropju postavljena stalna razstava Življenje za samostanskimi zidovi.92
Pripoveduje je o različnih dejavnostih (izdelovanju rokopisov, čebelarstvu, čevljarstvu,
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maševanju ...) menihov v samostanu Stična. V prvem delu razstave je izpostavljen njihov
vsakdanjik v okviru samostana, medtem ko drugi del razstave predstavlja delovanje menihov
izven samostana, pri čemer sta posebej izpostavljena dva patra, zeliščar Simon Ašič ter
akademski slikar pater Gabrijel Humek.
V prvem prostoru prvega dela razstave, t. i. Zakladnici, so razstavljeni predmeti, ki so nekdaj
sluţili kot del cerkvene opreme ali pa so se uporabljali pri bogosluţju. Na sredi razstavnega
prostora so v vitrini razstavljeni različni kelihi, monštrance, relikviariji, voščene podobice in
podobno. Ob steni so razstavljeni kipi različnih anonimnih kiparjev, po večini iz 17. in 18.
stoletja. Na stenah so obešene slike. Gre za dela anonimnih slikarjev, ţivečih med 16. in 18.
stoletjem. Na njih so krščanski motivi od bega v Egipt do boja med Davidom in Goljatom,
snemanja s kriţa pa do svete druţine. Predmeti niso razvrščeni po kakem kronološkem ali
slogovnem redu, ampak zgolj v smislu prikaza predmetov kot dela samostanske zbirke.
Drugi prostor prvega dela je namenjen predstavitvi rokopisne dejavnosti stiškega samostana,
nekaterih opatov ter nekaterih ključnih zavetnikov cistercijanskega reda, npr. sv. Bernarda, ki
je poskrbel za ponovno oţivitev reda. Skriptorij je ponazorjen z razstavljenimi predmeti
(figuro meniha, ki sedi za mizo), omaro s faksimili ter s pomočjo interaktivne tablice, na
kateri je predstavljen potek izdelave rokopisa. Na drugi strani sobe so s pomočjo slik iz
različnih časovnih obdobij predstavljeni opati in zavetniki reda, npr. opat Anton pl. Gallenfels
s konca 17. oz. z začetka 18. stoletja, portret opata dr. Avguština Kostelca s sredine 20.
stoletja ter upodobitev sv. Bernarda, pripisana Valentinu Metzingerju iz 17. stoletja. Primarni
poudarek prostora je skratka predstavitev delovanja opatov in zavetnikov reda, k čemur
vizualno pripomorejo razstavljene slike.
V tretjem prostoru je na ogled cerkveni tekstil, ki je prav tako podkrepljen z vizualno podobo
treh slik Leopolda Layerja (sv. Cecilija in Valerijan pred papežem Urbanom, Umor kardinala
Karla Boromejskega, Umor škofa), na katerih so naslikana oblačila, podobna razstavljenim, ki
jih nosijo cerkveni dostojanstveniki (papeţ, kardinal, škof). V središču slikarskih upodobitev
je cerkvena oblačilna kultura, sočasna slikam, ki so v večini nastale v 19. stoletju.
Četrti prostor je t. i. Soba svetnikov, v kateri so razstavljena samo kiparska in slikarska dela. V
večji meri gre za dela iz samostanske zbirke, nekaj je tudi doniranih (npr. Sv. Izidor iz druge
polovice 18. stol., ki sta jo leta 2004 podarila dr. Vinko Kambič in Vilma Bukovec Kambič).
Dela iz časa od 13. do 19. stoletja niso razstavljena kronološko, ampak glede na upodobljene
svetnike, pri čemer sta zdruţeni predstavitvi svetnika v sliki in kipu (npr. slika Fortunata
Berganta iz druge polovice 18. stoletja – Sv. Vid, je postavljena ob bok lesenemu
polikromiranemu kipu sv. Vida anonimnega avtorja iz 16. stoletja). Poleg osnovnih podatkov
24

(naslov dela, morebitni avtor in datacija) je na ploščicah zraven priprošnja svetnika, čas
njegovega godovanja in stoletje, v katerem je ţivel. Soba svetnikov je torej namenjena
prepoznavi in predstavitvi različnih svetnikov, pri čemer so avtorji, tehnike in slogi
razstavljenih slik drugotnega pomena.
Povezovalni prostor med obema deloma stalne razstave v prvem nadstropju zapolnjuje
arhitekturna plastika, poleg katere so plakati, ki razlagajo nastanek cistercijanskega reda.
Razstavljena kiparska dela sluţijo predstavitvi arhitekturne (gradbene) dejavnosti na območju
samostana. Ob vsakem arhitekturnem členu je ilustracija, ki ponazarja, na katero mesto stavbe
sodi posamezen element.
Drugi del stalne razstave obiskovalcem predstavlja dejavnost menihov izven samostana. V
prvem prostoru so razstavljeni etnološki predmeti, ki govorijo o različnih delavnicah (npr.
čebelarstva in čevljarstva), ki so jih vodili patri stiškega samostana. Sledi prostor, ki je
posvečen trem menihom, ki so s svojo zapuščino znani širše po Sloveniji. Na kratko so
predstavljeni pater Stanislav Mali, fotograf, pater Simon Ašič z zeliščarstvom in akademski
slikar, pater Gabrijel Humek. Razstavljene slike slednjega nimajo ob sebi spremnih naslovov
ali datacij, edina pomoč pri razumevanju slikarjevih del so letnice pomembnih doseţkov v
slikarjevem ţivljenju, ki so predstavljene na plakatu poleg slik.
Naslednji prostor, ki vodi do Kozlevčarjeve zbirke, zasedajo razni naboţni predmeti. Gre za
izdelke običajnih ljudi, namenjeni so uporabi, okrasitvi preproste kmečke hiše oz. t. i.
»bohkovega kota«. Poleg lesenih razpel, lesene skrinje, slik na steklu in drugih manjših
spominkov, ki so datirani predvsem v 19. in 20. stoletje, stoji vitrina z lesenimi razpeli in
manjšimi kiparskimi upodobitvami, ki so pripisane različnim bolj znanim avtorjem. Tu mdr.
najdemo razpelo Joţeta Plečnika (?), razpelo Ivana Meštrovića (?), kipca Franceta Goršeta in
Franceta Kralja, lesorez Maksima Sedeja ter barvni lesorez Lojzeta Spacala. Poleg njih so na
isti strani prostora razstavljene jaslice, ki so delo umetnostnega zgodovinarja dr. Emilijana
Cevca. Ta prostor je v prvi vrsti namenjen predstavitvi osebne, ljudske poboţnosti, ki se
odraţa preko umetnosti.
Prostor, kjer hranijo del kulturnozgodovinske zbirke Leopolda Kozlevčarja, je organiziran na
podlagi ideje o poustvaritvi salona. Poleg različnih predmetov, kot so stenske ure, skodelice
za čaj in vaze, so razstavljene slike iz njegove zbirke, npr. portret lastnika Leopolda
Kozlevčarja, ki ga je leta 1947 naslikal Matej Sternen.
V zadnjem prostoru stalne razstave v 1. nadstropju, preko katerega se iz Kozlevčarjeve zbirke
pride nazaj na etnološko razstavo o delu patrov, je ob steni velika vitrina s predmeti naboţne
narave, npr. slikami na steklo in različni manjši kipci, ki so v večini dela anonimnih avtorjev.
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Na steni so obešene tudi »Gasparijeve Slovenske jaslice« iz Narodne jaslične pole, zasnovane
leta 1921. Prostor, ki je večino svojega obstoja sluţil kot hodnik, ima tudi zdaj podobno
vlogo, ki z nekaj dodanimi predmeti ljudske poboţnosti pripelje obiskovalca nazaj v
etnološko sobo.
Pestrost dejavnosti in interesov menihov, ki niso bile vezane samo na umetnost, se odraţa v
postavitvi razstave Življenje za samostanskimi zidovi. Zato bi rdečo nit razstave z
umetnostnozgodovinskega stališča teţko našli. Postavitev namreč temelji na različnih virih,
za katere je značilen velik razpon v kakovosti in dataciji del. V ospredju ostaja preprosta
razlaga, osredotočena na delovanje samostana, ki je v povezavi z umetnostjo aktiven zlasti na
področju zbirateljstva in delno s proizvajanjem umetnosti.

Zgodovina krščanstva na Slovenskem
Drugo nadstropje, v katerem je druga stalna razstava Muzeja krščanstva na Slovenskem, je
postavljena na način, ki je obiskovalcu morda laţje razumljiv. Teme v posameznih prostorih
so razvrščene po obdobjih razvoja krščanstva na Slovenskem, torej kronološko.
Čeprav je prvi prostor, v katerega stopimo, nadaljevanje predstavitve ljudske poboţnosti in
seznanja z romarskimi potmi Slovencev v 20. stoletju, se razstava v resnici začne v prostorih,
ki predstavljajo čas od pozne antike do 10. stoletja. To so bile sobe, kjer se je leta 1990 začela
postavljati stalna razstava in kjer so večinoma razstavljene kopije oz. odlitki različnih antičnih
spolij (npr. del kapitela). Ti najstarejši prostori so trenutno v prenovi.
Naslednje obdobje od 12. do 14. stoletja, ki predstavlja prihode, in dejavnosti različnih redov
na slovenskem ozemlju, opredeljujejo oblačila, faksimile ter kopija Sedeče Marije z otrokom
Mojstra Solčavske Marije, ki je bila originalno narejena v 13. stoletju. Tu je omenjena
delavnica, ki je v 13. stoletju delovala v prostorih benediktinskega samostana v Gornjem
Gradu.93
V prostoru, kjer se prezentira 15. stoletje, so izpostavljene specifike uboštvenih redov,
krepitev mest in vpadi Turkov. Tu je zopet predstavljene nekaj slikarske (sv. Evgenij Janeza
Ljubljanskega iz ok. 145094) in kiparske (Sočutna, iz 15. stoletja95) tradicije z območja
današnje Slovenije. V središču je tehnika vitraja z delno rekonstruiranim steklom s sv.
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Katarino Aleksandrijsko iz sredine 15. stoletja. Zopet je v ospredju sakralna umetnost na
Slovenskem.
Sledi skromnejša predstavitev reformacije in protestantizma, kjer so v ospredju faksimile
najpomembnejših del tega časa, kot so

Primoţa Trubarja, prevod Svetega pisma Jurija

Dalmatina ter predstavitev kopije reliefa sv. Krištofa, ki je bil originalno na hišno fasado
vzidano znamenje izgnanih protestantov.
Protireformacija in prenova Cerkve v 16. in 17. stoletju sta predstavljeni najprej z deli,
protireformacijskimi besedili, poleg njih pa je iz istega obdobja razstavljen kip Marije z
detetom iz 17. stoletja ter tri slike iz 18. stoletja anonimnih slikarjev. Na slikah so naslikane
osebe, ki so v 16. stoletju zvesto sluţile Cerkvi (sv. Ignacij Lojolski, Marko iz Aviana, Sv.
Frančišek Ksaverij). Kljub starejši dataciji del gre zopet za boljšo vizualno ponazoritev
prodornih oseb iz danega obdobja.
Barok in razcvet sakralne umetnosti v 17. in 18. stoletju prikličejo kipi Petra Ţiwobskega. Ti
so nekoč pripadali škofjeloškim uršulinkam, ki so v omenjenih stoletjih razvijale svojo šolsko
mreţo po slovenskih mestih. Poleg kipov je razstavljena slika sv. Nikolaja iz Mire, ki jo je
naslikal Valentin Metzinger ok. leta 1740,96 slika sv. Antona Padovanskega, ki je delo
anonimnega slikarja ter manjši, s temperami ustvarjeni portreti svetnikov, ki so obdani z
vezenino na svili.
19. stoletje, obdobje, ko je bila Cerkev na območju Avstro Ogrske zaradi Joţefinskih reform
strogo ločena od politike, vendar pa so se kljub temu krepile različne kongregacije in
karitativne ustanove, je predstavljeno z dvema večjima slikama: Križanje anonimnega avtorja
iz prve polovice 19. stoletja ter Izbrisan je dolg iz leta 1825, pripisana Leopoldu Layerju.97
Poleg dveh večjih slik, ki sta obešeni na steni zaradi praktičnih razlogov (edina stena, ki je
dosti visoka za obe sliki), so razstavljena dela manjših formatov iz tega obdobja, vitrina s
predmeti Friderika Ireneja Barage, bandere ter hišni oltar. V prostoru je poudarjena socialna
skrb in delo Cerkve v 19. stoletju, ko se ta ni več bohotila z umetnostjo.
Zadnji prostor je posvečen 20. stoletju in ima poleg treh lesenih kipov, del Staneta Jarma s
sakralno tematiko (Pieta), novomašni kelih arhitekta Joţeta Plečnika za p. Simona Ašiča, ter
dve sliki: Češčenje Matere božje iz ok. 1930,98 delo kiparja Ivana Zajca, ter Marija z detetom
Elde Piščanec iz leta 1940.99
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Razstava Zgodovine krščanstva na Slovenskem ni zanimiva samo zaradi predstavitve
umetniške dejavnosti, ampak tudi zaradi načina postavitve, ki enakovredno izpostavlja
razstavljene predmete istega obdobja, tako umetniške, kot neumetniške. V primerjavi z
razstavo Življenje za samostanskimi zidovi, kjer so umetnine bolj sekundarnega pomena, je
kronologija in kontinuiteta del precej bolj izraţena.
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Zaključek: Muzej krščanstva na Slovenskem, pogled v prihodnost
Čeprav je Muzej krščanstva na Slovenskem danes eden izmed mlajših javnih muzejskih
ustanov v Sloveniji, je praksa muzeja na področju muzealstva mnogo starejša. Skromni
začetki in ideje o muzeju, ki so bile pred 40. leti prvič zabeleţene v samostanski kroniki, so
pripeljali muzej do ustanove, ki premore dve stalni postavitvi, prostor za redne gostujoče
razstave, kjer redno vključujejo tudi sodobne umetnike100 ter dobro sestavljen pedagoški
program, čemur priča tudi nagrada Zlate hruške za prvo pedagoško knjigo muzeja.101
Kljub rasti in stalnemu razvoju muzeja, ki si še posebej danes, v svetu digitalne tehnologije,
ne more privoščiti zaostanka, ostaja jedro oz. namen muzeja, presenetljivo nespremenjen ţe
od začetka.
Na začetku seminarskega dela je bila predstavljena sorodnost v procesu nastajanja
Škofijskega muzeja v Mariboru in Muzeja krščanstva na Slovenskem v Stični, njun zaključek
pa je veliko bolj raznolik.
Razlikujeta se ţe v tem, da je muzej v Stični, kljub kasnejši ustanovitvi, še vedno samostojen
in veliko bolj aktiven za razliko od Škofijskega muzeja v Mariboru. Zdruţitev slednjega v
Pokrajinski muzej Maribor je za sabo potegnila tudi drugačno poslanstvo od Muzeja
krščanstva. Namen Pokrajinskega muzeja Maribor je danes biti “javnosti odprta, neprofitna,
stalna ustanova v službi družbe in njenega razvoja, ki zaradi proučevanja, vzgoje,
izobraževanja in razvedrila pridobiva materialne dokaze o ljudeh in njihovem okolju, jih
zbira, dokumentira, hrani in ohranja, raziskuje, razstavlja, publicira in popularizira v
javnosti. ”102 Nasprotno pa je Muzej krščanstva na Slovenskem, ki ima poleg uradnega zapisa
nalog muzeja v 5. Členu Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda, 103 funkcijo predstavitve, ki v
ospredje postavlja Krščanstvo. Veselka Šorli-Puc je leta 1990, v reviji Tretji dan zapisala
neuradno funkcijo, namen muzeja: “Poudariti je treba, da Stiški muzej ni mišljen kot
nekakšna galerija cerkvenih umetnin, ampak je njegova naloga predvsem z modernimi prijemi
čim bolj plastično osvetliti rast in prežemanje naše vernosti in kulture skozi stoletja.”104
Citat poudarjam zaradi njegove neverjetne točnosti dejanskega namena Muzeja krščanstva
tudi danes, skoraj 30 let po zapisu besed Veselka Šorli-Puc. S tem se pojasni tudi dejanska
vloga umetnin, ki so praktično drugotnega namena in, umeščeni v obeh stalnih razstavah, so
tam zato, da podkrepijo zgodbo krščanstva na Slovenskem.
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