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Kartuzijanski red in njegova razširitev
Kartuzijanski red spada med stroge, saj so kartuzijani puščavniki.
Puščavi rečemo eremus in menihi so puščavniki, eremiti. Torej
živijo asketsko, odmaknjeno od sveta, in ker je v Redovnih pravilih
zapisano, da se smejo pogovarjati le, kadar je v resnici potrebno, so
kartuzijanom rekli »red molčečih menihov«. V srednjem veku je med
njihove temeljne naloge spadalo širjenje krščanskega sporočila in
vsega znanja s pomočjo pisane besede.
Kdor je želel vstopiti med kartuzijane, je moral biti dobro izobražen,
odlično obvladati latinščino in jezik svojega okolja, znati pisati in
sestavljati nova besedila, ne le prepisovati. Njihovo znanje je bilo
temeljito in besedila iz kartuzijanskih knjižnic tako zanesljiva, da so po
njihovih prepisih pripravili veliko tiskanih knjig.



Matični samostan reda je Velika kartuzija blizu Grenobla, v francoskih
Alpah, kjer so si ustanovitelj reda sv. Bruno in njegovi prijatelji postavili
prvi samostan. Dolina, kjer so 24. junija 1084 posvetili prvo redovno
cerkev, se je imenovala Cartusium ali Carthusia in po njej je red
dobil ime. Sprva so novi kartuzijanski samostani nastajali v bližini, na
jugovzhodu Francije in se počasi razširili po vsej Evropi. Do leta 1200
je bilo ustanovljenih 37 samostanov, do leta 1500 pa jih je bilo 117, kar
je malo v primerjavi z drugimi redovi: vodstvo kartuzijanskega reda je
bilo zadržano glede sprejema novih članov in je o slehernem odločalo
po tehtnem razmisleku.
Samostan sv. Janeza Krstnika, ki ga poznamo pod imenom Žička
kartuzija, je najstarejši kartuzijanski samostan zunaj matičnega,
francoskega območja, je prvi na ozemlju nemške države in najstarejši
na tleh dežel z nemško in slovansko govorečim prebivalstvom.
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Žička kartuzija in z njo povezani samostani.
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Sv. Bruno



Ustanovitelj kartuzijanskega reda sv. Bruno (1027/1030 – 1101) se je
rodil v ugledni družini v Kölnu. Potem ko se je izkazal v šolah domačega
kraja, se je podal na odlično teološko univerzo v Reims. Kmalu je postal
vodja katedralne šole in zatem član katedralnega kapitlja, pozneje tudi
kancler, tako da je nekaj desetletij spadal med najpomembnejše može
v Franciji. Zaradi razprtij znotraj Cerkve in v posvetni politiki se je kljub
uspehom in ugledu umaknil iz javnega in se odločil za puščavniško
življenje.
Sv. Bruno ni napisal redovnih pravil, pač pa njegovi učenci, predvsem
Guigo, peti prior Velike kartuzije. Leta 1133 jih je potrdil papež
Inocenc II., sedem let pozneje jih je sprejel še zbor priorjev vseh
kartuzij, zato štejemo leto 1140 za rojstno leto kartuzijanskega reda.
Takrat so napisali tudi temeljni kartuzijanski besedili, to so Statuti in
Redovna pravila. Iz knjižnice Žičke kartuzije se je ohranilo več prepisov
obeh besedil, vanje so vpisovali nove zakone in sklepe z zasedanj. Po
vsem sodeč so Statute in Pravila prepisovali tudi za potrebe drugih
samostanov, zato poznamo več izvodov.
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Kip sv. Bruna, ki je krasil veliki vhod v Žičko kartuzijo, je izklesal Franc Krištof
Reiss, ki je leta 1687 sklenil pogodbo s samostanom: to delo zrcali lepotni ideal
in čustvovanje poznega baroka. (Maribor, Pokrajinski muzej)
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Arhitektura Žičke kartuzije
Skoraj tri stoletja so bile kartuzije zasnovane kot dvojni samostani:
v zgornjem (ecclesia maior) je bilo dvanajst menihov, ki jih je vodil
prior, v spodnjem (ecclesia minor) pa šestnajst bratov, ki so živeli in
delali pod vodstvom prokuratorja. Menihi so svoje delo osredotočili na
pisanje in prepisovanje teoloških, znanstvenih in literarnih del, naloge
bratov pa so bile povezane s skrbjo za gospodarstvo samostana, za
žage, polja, steklarne, opekarne itd.



Žičko kartuzijo sta tvorila zgornji samostan sv. Janeza Krstnika v Starih
Slemenah in spodnji samostan Device Marije v Špitaliču.
Arhitektura kartuzijanskih samostanov se je vselej prilagajala okolju,
in ker se dolina, kjer leži zgornji samostan Žičke kartuzije, koničasto
konča, je obzidje dobilo trikotno obliko.
Središče samostana je enoladijska samostanska cerkev, kamor so smeli
vstopiti le menihi. Neposredno ob cerkvi je mali križni hodnik, ki
povezuje poslopja, potrebna za skupno življenje: kapiteljsko dvorano
(kjer so se zbirali na srečanjih), obednico (refektorij), priorjevo hišo,
to poslopje se je nadaljevalo v znamenito knjižnico, itd. Veliki križni
hodnik pa povezuje vse meniške celice in se konča z vhodom v cerkev.
Na sredini leži božja njiva – poslednje počivališče kartuzijanov, ki jo
je sprva zaznamoval velik križ, pozneje pa so postavili kapelo vseh
svetnikov. Celice so majhne samostojne hiške z vso opremo, potrebno
za nemoteno življenje. V vsako celico priteka voda iz bližnjega izvira
in zraven je majhen vrt za pridelovanje zelenjave in sadja. – Ko so
v zgodnjem 15. stoletju opustili spodnji samostan v Špitaliču, so v
zgornjem morali dozidati spalnice in delavnice za brate in bolnišnico
z lekarno.
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Oljna slika Žičke kartuzije je anonimno delo iz sredine 18. stoletja.
(Samostan avguštinskih korarjev Klosterneuburg pri Dunaju)
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Legenda o ustanovitvi Žičke kartuzije

10

Številni v srednjem veku ustanovljeni samostani povezujejo svoje
začetke z legendami. To velja tudi za Žičko kartuzijo in dve različici
legende sta zapisani v rokopisu, ki ga hrani Zgodovinski arhiv
Celje. Zgodba o ustanovitvi pa je upodobljena tudi na oljni sliki iz
Klosterneuburga.
Takole pravi legenda: Ko se je Otokar III. Traungavec vrnil s križarske
vojne, se je odpravil na lov v konjiške gozdove in pot mu je pretekla bela
košuta. Čeprav jo je zasledoval na konju, je ni ujel. V poletni vročini ob
koncu junija – bilo je na dan sv. Janeza Krstnika – je v senci zadremal in
prikazal se mu je mož, odet v bel kamelji kožuh. Naročil mu je, kje naj
mu postavi samostan, in se mu razodel kot sv. Janez Krstnik. Podoba
je izginila, ko je Otokarju v naročje skočil zajec, ki ga je splašilo vpitje
lovcev, in Otokar je po slovensko vzkliknil: »Zajec, glej no, zajec!«
Po prvi različici naj bi se gradnja samostana pričela na kraju, kjer stoji
samostanska cerkev sv. Janeza Krstnika, po drugi pa je Otokar III.
pričel z gradnjo v Konjicah, a ga je svetnik opomnil, da ni izbral pravega
mesta. Sv. Janez Krstnik mu je tudi naročil, naj v Veliko kartuzijo, Grande
Chartreuse, pošlje svojega sla s pismom in priorja Bazilija zaprosi, da v
te kraje pošlje kartuzijanske menihe.
Zaradi vzklika Otokarja III. »Zajec!« je novi samostan dobil ime, dolgo
časa so mu rekli »Zajčki klošter«. Po nemško se »zajec« piše »Seitz« in
začetnica S je v samostanskem grbu (na heraldični levi strani), ki je tudi
naslikan na veduti.
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Rokopis z zgodovinskimi podatki se pričenja z obema zapisoma legende
o nastanku Žičke kartuzije. (Zgodovinski arhiv Celje, rkp. 7, fol. 3r)

prelom katalog zicka.indd 11

6/9/07 11:00:01 AM

Nekaj zgodovinskih podatkov

12

Žička kartuzija je bila ustanovljena kot 19. naselbina tega reda in je
najstarejša v Srednji Evropi. Štajerski mejni grof Otokar III. Traungavec
jo je ustanovil okoli leta 1160, 1165 pa je bila izdana listina, kjer
preberemo njegovo ime (2. vrsta), odločitev, da ustanovi kartuzijanski
samostan (3. vrsta), menihe naseli na posesti svojega ministeriala
Leopolda Konjiškega (9. vrsta) itd. Na koncu preberemo letnico izdaje
listine (1165) in v zadnji vrsti ime prvega priorja Beremunda.
To je najstarejši samostan zunaj matičnega romanskega območja. Kmalu
si je pridobil velik ugled in tako je moral prevzeti skrb za ustanovitev
novih hčerinskih samostanov, za vzgojo bodočih priorjev in menihov,
poskrbeti je moral za osnovne knjige v knjižnicah teh kartuzij. Najprej
je bil ustanovljen Červany klaštor v Lehnici na Slovaškem (1285),
sledili so Mauerbach v Avstriji, Schnals na Tirolskem, Trier, Koblenz in
Köln v Nemčiji itd. Ko je bila leta 1335 ustanovljena Nemška provinca,
je bil do leta 1355 njen sedež v Žički kartuziji. Čas med leti 1391 in
1410 je bil viharen, ker so Cerkev pretresali verski spori, a pomemben
za Žiče. Takrat je prišlo do razcepa kartuzijanskega reda na dve veji:
nekateri samostani so priznavali protipapeža Klemna VII. s sedežem
v Avignonu, drugi pa rimskega papeža Urbana VI. Žička kartuzija se
je prva postavila na stran rimskega papeža, ki je zato prenesel sedež
generalnega priorja vsega kartuzijanskega reda v njemu zvesto Žičko
kartuzijo. Potlej so tukaj potekala zasedanja generalnega kapitlja in tu
so se sprejemale najpomembnejše odločitve. V Žički kartuziji je bilo
središče kartuzijanskega reda rimske obedience vse do 1410, ko se je
red spet poenotil.
15. stoletje je bilo uspešno, dobro obdobje, konec pa že zaznamuje
divjanje turških hord. Leta 1471 so Turki opustošili Jurklošter in Pleterje,
Žiče so se takrat najhujšemu izognile. Vendar so leta 1531 vdrli v Žičko
kartuzijo, ubili priorja in nekaj menihov. V rokopisu št. 7 iz Zgodovinskega
arhiva Celje lahko na listu 64v za 3. marec 1531 preberemo: Andreas
Prior huius domus … a Tartaris occisus est cum aliquot conventualibus.
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Na ustanovni listini Žičke kartuzije iz leta 1165 je med pričami imenovan prvi
prior Beremund (spodnja vrsta), kar pomeni, da je bila listina izdana potem,
ko se je redovno življenje že pričelo. (Gradec, Štajerski deželni arhiv, listina št. 171)
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V 16. stoletju je reformacija mnoge odvrnila od samostanov, ko pa je
nadvojvoda Karel II. poklical v Gradec jezuite, ki so bili gonilna sila
protireformacije, je za njihov novi kolegij vzel knjige iz Žičke kartuzije
in Jurkloštra. Zaradi protesta kartuzijanskega reda se je leta 1595 v
Žičko kartuzijo vrnilo redovno življenje in do sredine 18. stoletja je
bila Žička kartuzija trden in uspešen samostan.

14

Ko je cesar Jožef II. leta 1782 izdal dekret o razpustitvi kartuzijanskih
samostanov, so posesti žičke kartuzije prišle v okvire »verskega
fonda«, oblasti pa so naročile, naj se samostanske stavbe oceni le na
1500 goldinarjev, ker država z njimi nima kaj početi, leta 1786 so dali
samostanska poslopja in meniške celice podreti in gradbeni material
odprodati. Ker država posebnih koristi ni imela, je leta 1827 razpisala
dražbo in žičke nepremičnine je kupil knez Weriand Windischgrätz.
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Slovenske kartuzije
Na slovenskem območju so bili ustanovljeni kar štirje kartuzijanski
samostani. Žičko kartuzijo (Domus Vallis Sancti Johannis) je okoli
leta 1160 ustanovil Otokar III. Traungavec. Že deset let pozneje (okoli
1170) je škof Henrik I. iz Krke na Koroškem ustanovil kartuzijo v
Jurkloštru (Domus Vallis sancti Mauritii), a je samostan kmalu shiral
in ga je leta 1206 oživil »drugi ustanovnik« Leopold VI. Babenberžan.
Samostan Bistra (Domus Vallis jocosae) so zgradili na otoku sredi
barjanske pokrajine in ustanovno listino je izdal koroški vojvoda Ulrik
Spanheimski leta 1260. Pleterje (Domus sanctissime Trinitatis) pa
je okoli 1400 ustanovil Herman II. Celjski in okoli 1403 je samostan
zaživel.
Povezave med samostani niso bile zgolj pokrajinske in zgodovinske,
ampak gre tudi za povezave prek molitev, kar je dajalo meniškim
redovom notranjo moč. Njihova povezanost je prišla posebej do izraza,
ko se je ta ali oni samostan znašel v stiski (zaradi lakote, bolezni, vojne),
izposojali so si knjige in si pomagali z nasveti.
26. junija 1415 so vse štiri slovenske kartuzije sklenile duhovno
bratovsko zvezo: prepis listine se je ohranil v rokopisu iz samostana
Bistra, ki ga hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani.
S tem so se pridružile »hvalevredni navadi«, da se v skupnih molitvah
spominjajo umrlih članov, živim pa zaželijo srečno življenje in srečno
smrt.
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16
Prvotnih podob teh samostanov ne moremo več doživeti, ker so jih bodisi prezidali
ali pa so porušeni in vtis nekdanjih »samostanskih držav« nam posredujejo vedute iz
topografskih del 17. in 18. stoletja. (Valvasor in Vischer)
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17

Prepis listine o sklenitvi bratovske zveze med štirimi slovenskimi
kartuzijami (Ljubljana, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ms 20, fol. 105v)
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Rokopisi, knjige in knjižnica Žičke kartuzije
Ko se je 30. maja 1487 v Žičah ustavil škof Peter iz Caorleja kot vizitator
oglejskega patriarha Marka Barbara, je ta obisk popisal škofov tajnik
in jurist Paolo Santonino. V svojem dnevniku je pohvalil menihe,
njihovo zgledno življenje, lepo arhitekturo, osupnili so ga izjemno
dragoceni zlatarski izdelki, tudi ob imenitni knjižnici mu je vzelo sapo.
Zapisal je: »V knjižnici vidiš nad dva tisoč knjig iz vseh ved, večinoma
na pergamentu, tudi prav starih in s trsom pisanih, ne pa tiskanih,
kakor je danes v navadi.« Ker so takrat tudi knjižnice uglednih starih
samostanov premogle le dobrih tisoč knjig, je bila Žička kartuzija
v tem pogledu med najbogatejšimi svojega časa.

18

Danes poznamo le eno desetino teh rokopisov, a vendar so Santoninove
besede resnične. V srednjem veku so knjige urejali po vsebinskih
sklopih, ki so jih zaznamovali s črko, poleg tega pa knjigo oštevilčili,
kar je označevalo mesto na polici. Take kombinacije črk in številk še
vedno najdemo na platnicah ali prvih straneh nekaterih rokopisov, in
če je na platnici nalepljena oznaka »m.76«, vemo, da je bilo na polici z
oznako »m« najmanj 76 knjig.
Signature torej sporočajo zanimive podatke. Med njimi so: a.65,
e.113, f.64, h.88, k.121, l.216, m.76, q.94, v.60. Potem jim je zmanjkalo
črk latinske abecede in so za signature uporabili tudi znamenja iz
stenogramske abecede, imenovana tironske note: tretje znamenje
preberemo kot »est«. In ta znak, »est.11«, je na nalepki na rokopisu z
besedilom sv. Avguština O Božji državi. S preprostim izračunom lahko
iz signatur izvemo, da je Santonino v resnici stopil v knjižnico, ki je
hranila dva tisoč knjig.
Nekateri rokopisi so lepo okrašeni, vendar vseh zanimivih inicial in
upodobitev niso prispevali kartuzijani. Zaradi redovnih določil so menihi
smeli iniciale izpisati s peresom iz trstike in z raznobarvnimi tintami,
slikarske iniciale pa so delo potujočih knjižnih slikarjev, ki so prišli od
daleč, iz južne Nemčije, z Dunaja in iz Prage, pa tudi iz severne Italije.
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Slog v okraševanju rokopisnih strani se je naglo spreminjal.
Upodobitev Oznanjenja, ko Marija in nadangel Gabrijel stojita
pod oboki črke M, je delo dunajsko šolanega slikarja.
(Gradec, Univerzitetna knjižnica, Ms. 18)
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V srednjem veku so knjižne platnice okrasili
različno, tudi s t. i. slepimi pečatniki. Na
sprednjo platnico kodeksa (Gradec, Univerzitetna
knjižnica, Ms. 1040) so knjižničarji nalepili
signaturne etikete.

Slog t. i. fleuronniranih inicial se je naglo
spreminjal in v Žički kartuziji je bilo
več menihov, ki so bili vešči takih dekorativnih
risb. (Gradec, Univerzitetna knjižnica,

20
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Listine
Listine, ki jih poznamo pod različnimi imeni (privilegium, testimonium,
praeceptum, apices, carta itd.), so dokumenti, ki sporočajo o pravnih
postopkih, odločitvah in dogodkih. V listinah je vselej navedeno ime
oseb, kraja, časa in opisana je zadeva, razlog za izstavitev listine. To
niso zgodovinska in z osebnim pogledom zaznamovana poročila,
ampak so dokaz pravnega življenja in ureditve.
Iz zgodovine Žičke kartuzije poznamo številne listine, ki so jih izdali
v samostanu, pa tudi listine, ki so jih za Žičko kartuzijo izdali cesar,
različni plemiči (npr. grofje Celjski) in zasebniki. So dragocen vir
zgodovinskih podatkov, iz katerih lahko razberemo, kakšne so bile
razmere v Žički kartuziji, kateri so bili pomembni dogodki, veliko
izvemo o gospodarskih zadevah, nakupih, prodajah in zamenjavah
posesti, katere ugodnosti in pravice so bile samostanu dodeljene oz.
katere si je pridobil itd. Prav tako sporočajo negativne plati, izvemo o
sporih, razsodbah, plačilih in poravnavah.
Večina listin je pisanih na roko, zanimiva pa je listina, izstavljena 3.
aprila 1720 v Konjicah, ki je tiskana: gre za t. i. zaščitno pismo in večina
uradnih formul je natisnjenih, z roko pa so vpisali imena, datum,
podatke, na kaj se nanaša. Na začetku je lepa iniciala, ki se zgleduje
po bogatih renesančnih predlogah. (»Jaz, Gašper, prior in prelat
deželnoknežjega in na Nemškem najstarejšega samostana in kartuzije
v Žičah…«).

21

Številne listine, ki se nanašajo na Žičko kartuzijo, so hranjene v
Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu (Steiermärkisches Landesarchiv
Graz), najdemo jih tudi v arhivih različnih samostanov, manjše število
jih je v slovenskih arhivih. Iz njih je prof. dr. Jože Mlinarič rekonstruiral
zgodovino Žičke kartuzije (Kartuziji Žiče in Jurklošter, Maribor 1991).
Pomembni zgodovinski dokumenti so urbarji, ki so popisi posesti,
dajatev in služb na gospostvih zaradi gospodarskih, pravnih in
administrativnih razlogov. Od posesti in njihovih dohodkov se je
samostan vzdrževal, denar pa je pritekal tudi od dodeljenih privilegijev
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(npr. pobiranja cestnine in mitnine). Žička kartuzija je bogatela tudi
zaradi cvetočih obrti, npr. opekarne in steklarne.
Zgodovinski arhiv Celje hrani dragocen rokopis Urbar žičkih posesti,
ki posreduje podatke iz 14. in 15. stoletja. V rokopisu so navedene
posesti in privilegiji žičkega samostana.

22

Listina, ki je bila izstavljena za Blaža Dreva (omenja njegovo hišo in vinograd),
je tiskana in 3. aprila 1720 so v Konjicah dopisali manjkajoče podatke.
(Zgodovinski arhiv Celje, Zbirka listin, L 29)
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Urbarji so zanimivi zgodovinski spomeniki zaradi več lastnosti: ker nam
sporočajo stare oblike krajevnih in lastnih imen, razmerja na posestih itd.
(Zgodovinski arhiv Celje, Zbirka urbarjev, Urb 1)

prelom katalog zicka.indd 23

6/9/07 11:00:36 AM

Pečati Žičke kartuzije

24

Pečati samostanov oz. njihovih predstojnikov so tehtni zgodovinski
spomeniki. Poleg njihove pravne veljave nam zaradi oblikovanosti in
vključenih napisov govorijo o zanimanju za likovnost in posredujejo
simbolno govorico teh drobnih reliefov, napisi na obodu pečatov pa
vsebujejo zgodovinsko pomembne podatke.
Veda o pečatih (sfragistika) nam sporoča, da so kartuzijani bili glede
pečatov skromni: v njih ni imen samostanskih predstojnikov in zato
so jih lahko uporabljali dalj časa. Žički kartuzijani so nekaj časa
uporabljali pečat, na katerem je upodobljen le križ. V začetku 14.
stoletja so pričeli uporabljati pečat, ki ima zanimivo podobo. Kot pravi
Božo Otorepec v svojem opisu tega pečata (Samostani v srednjeveških
listinah na Slovenskem, Ljubljana 1993), gre za podobo iz sanj sv. Bruna.
Upodobljen je ležeč, iz njegovega trupa raste vitica z listi na koncu,
v sredini pa je Marija, ki blagoslavlja. To je motiv, ki nam govori o
razvejanju kartuzijanskega reda, katerega začetnik je sv. Bruno, Marija
pa najpomembnejša zavetnica.
Tak tip pečata se je ohranil na treh listinah iz let 1315, 1334 in 1359.
Razstavljena listina je bila izdana 22. junija 1334 v Celju: prior Janez
in samostanski zbor izpričujeta, da sta za posest v Srževici z dobrim
premislekom vzela za svojega odvetnika plemenitega gospoda
Friderika, svobodnega Žovneškega, ker je (samostanu) podaril vse
tamkajšnje podložnike.
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Listina iz leta 1334 izpričuje dogovor med Friderikom Žovneškim in Žičko kartuzijo, pečat
pa ponazarja misel o širitvi kartuzijanskega reda, katerega začetnik je sv. Bruno.
(Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije, Zbirka listin, listine grofov Celjskih I, št. 32)
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Knjiga privilegijev
Vse listine niso ohranjene kot samostojni pergamentni foliji, nekateri
zgodovinski dokumenti so zbrani v knjižicah in praviloma gre za prepise
iz poznejšega časa. Kot Liber privilegiorum oz. Knjiga privilegijev je
poimenovana tenka knjižica, ki ima samo 12 pergamentnih listov. V
njej je 17 prepisov različnih dokumentov, knjižico so v knjižnici Žičke
kartuzije hranili pod signaturo Z. 1: v srednjem veku so arhivsko
gradivo pogosto označili s črkami, s katerimi so se signature končale.
Večji del besedil so prepisali okoli 1230.

26

V katalogu Zgodovinskega arhiva Celje, ki ga je pripravil Aleksander
Žižek (Zbirka rokopisov, Celje 1996), lahko preberemo: »… Knjižica
vsebuje skupno 17 prepisov; poleg papeških tudi prepise listin /
darovnic / potrditev oglejskih patriarhov (Ulrika 1173, Bertolda
1227), krških škofov (Ditriha 1187) in nekaterih posvetnih fevdalcev –
štajerskega vojvode Otokarja (1165), potrditev in razširitev privilegijev
(1182) Otokarjevega sina in soimenjaka, avstrijskega vojvode Leopolda
(1195, 1207, 1213), Otokarja Konjiškega (de Gonuwiz, 1206), Friderika
Ptujskega in dalmatinskega vojvode Bertolda (Pertoldus dei gratia dux
dalmatie). Prepise zaključuje popis samostanskih privilegijev in drugih
listin. Na osnovi tega popisa je bilo možno ‘identificirati’ papeža Lucija
III., ki se v listinah pojavlja (kot običajno) le kot Lvtius episcopus servus
servorum Dei.«
Ta knjižica je sicer dobila platnice leta 1782, ko so jo prevzeli upravitelji
Dvorne knjižnice na Dunaju, vendar se njena podoba ni v ničemer
spremenila: izvirno ni imela platnic, ampak so naslov in signaturo
napisali na zunanji strani prvega folija; vsi listi iz precej trdega
pergamenta so ohranili prvotno velikost, ob zunanjem robu vidimo
vbode, da so bile črte narisane v enakomernih razmakih. Začetek
listine je zaznamovan z inicialo v rdeči barvi, ki je potisnjena v levi,
t. i. verzalni stolpec. Prvi dve listini (fol. 1v) je izstavil papež Lucij III.,
na desni strani pa se z oženimi in visokimi črkami (litterae elongatae)
pričenja listina vojvode Otokarja.
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Dokumente v Knjigi privilegijev je prepisalo več pisarjev, vsi pa so uporabljali
zgodnjo gotico. (Zgodovinski arhiv Celje, Zbirka rokopisov, Rok 1)
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Knjiga aniversarijev
Zgodovinski Arhiv Celje hrani pomembno zgodovinsko delo, ki je
sicer iz 17. in 18. stoletja, vendar sporoča podatke iz zgodnjih let Žičke
kartuzije, vključno z dvema različicama legende. Kronistični vpisi
sporočajo številne zgodovinske notice od srednjega veka do 1738,
najpomembnejše pa so strani od 34 do 217, kjer so navedena imena
menihov in s kartuzijo povezanih oseb. Navedena so imena priorjev,
profesov in konverzov vse do ukinitve samostana. Poleg tega so v
knjigi, ki obsega 237 listov, zapisana tudi določila, ki so jih sprejeli na
zasedanjih generalnega kapitlja kartuzijanskega reda od 1597 do 1722.
Na odprti strani 64v je vpis o vdoru Turkov v Žičko kartuzijo, ko so
3. marca 1531 pobili priorja Andreja in več menihov.

28

Ko je državna komisija 30. januarja 1783 v Gradcu sestavljala seznam
prevzetih knjig iz razpuščene Žičke kartuzije, so v Cathalogus der
von dem Aufgelösten Karthäüßer Stift zu Seitz an die hierortig k.k.
Bibliothec übergebenen Bücher vpisali, da obstajajo štirje zvezki
aniversarijev. Ohranil se je samo ta zvezek, ki je bogat vir vsakovrstnih
zgodovinskih podatkov. Hkrati pa se moramo zavedati, da smo tudi v
ne prav daljni preteklosti izgubili veliko dragocenega gradiva.
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V znanstveni literaturi je ta rokopis naveden bodisi kot »Knjiga o čudežni
ustanovitvi Žičke kartuzije«, ker je na začetku napisana legenda, bodisi kot
»Knjiga aniversarijev« ker si vpisani podatki sledijo po zaporednih letih.
(Zgodovinski arhiv Celje, Zbirka rokopisov, Rok 7)
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Žička kartuzija kot umetnostno doživetje

30

Ko so okoli 1160 pričeli graditi oba samostana Žičke kartuzije, je
to moralo prevzeti ljudi od blizu in daleč, saj je s skupino mojstrov
kamnosekov in stavbarjev prišel legendarni Aynardus, ki ga je sem poslal
prior Velike kartuzije. Pod njegovim vodstvom je nastala samostanska
celota v slogu francoske pozne romanike. Obe cerkvi so posvetili leta
1190 in Marijina cerkev v Špitaliču se je ohranila skoraj nespremenjena:
na obeh portalih so kapiteli, izklesani v slogu prehodnega časa med
romaniko in gotiko. Ker so kapiteli različnih oblik, vemo, da sta jih
klesali vsaj dve skupini kamnosekov.
Mogočna je morala biti cerkev sv. Janeza Krstnika, a so jo malo
pred letom 1400 podrli in sezidali novo, v gotskem slogu, obok se je
dvigoval 13,80 m visoko. Lepo krogovičje na visokih oknih se je delno
ohranilo, tudi nekaj sklepnikov, ki kažejo mojstrske roke. Verjetno so
prišli iz avstrijskih stavbarnic, medtem ko je bil slikar, ki je prispeval
upodobitev Križanja (med 1391 in 1397), šolan v čeških deželah.
Renesančni čas ni pustil umetniških dosežkov, pač pa močno obzidje.
V času baroka, v 17. in 18. stoletju, pa se je samostan olepšal: mariborski
kipar Franc Krištof Reiss je za veliki vhod naredil kipe Marije, sv. Janeza
Krstnika in ustanovnika reda sv. Bruna. Okoli 1720 - 1730 je Mihael
Pogačnik, kipar iz Slovenskih Konjic, naredil več kipov in Križev oltar,
ki je danes v Frankolovem. Njegove osebe so odete v bogata in mehka
oblačila, na obrazih se riše trpljenje, poteze so patetične. Pozneje,
leta 1757 pa je celjski rezbar Ferdinand Gallo naredil za Špitalič dva
stranska oltarja: da je sculptor lignearius, rezbar (v lesu) poročajo viri
in ga resnično pohvalijo.
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Celjski rezbar Ferdinand Gallo je ustvarjal v lahkotnem, z rokokojsko
milino zaznamovanem slogu: stranska oltarja v Špitaliču sta slikovita
in polna detajlov, svetniki pa so razgibani, krilijo z rokami in kažejo
proti pomenskemu središču oltarja.
(Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Bogdan Badovinac)
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Cerkev spodnjega samostana v Špitaliču je bila posvečena leta 1190.
Portal, ki je sedaj na zahodni strani, krasijo po trije vitki stebriči na
vsaki strani, ki se končujejo v čašastih kapitelih. Na levi so večplastni
listni kapiteli, na desni pa brstni: to samo pomeni, da sta hkrati
delala dva klesarja. V polkrožni luneti je relief mističnega jagnjeta z
vstajenjskim križem. (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje)
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