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Pred vami je druga, nekoliko dopolnjena izdaja knjiži-
ce o Frančiškanskem samostanu Kostanjevica v Novi 
Gorici, ki je nastala 200 let po tistem, ko je guverner 

Ilirskih provinc, general Marmont, leta 1810 preselil franči-
škane iz samostana sv. Antona v Gorici na ta milostni kraj. 
Pri sv. Antonu so frančiškani živeli petindvajset let, potem 
pa jih je leta 1786 avstrijski cesar Jožef II. pregnal s Svete 
Gore in jim dovolil, da so se naselili v samostanu na Kosta-
njevici, od koder je pred tem pregnal minorite.
 S predstavitvijo zgodovine in sedanjosti tega sakralne-
ga in kulturnozgodovinskega bisera želimo sedanji varuhi 
Kostanjevice izkazati hvaležnost vsem, ki imajo zasluge za 
nastanek cerkve in samostana, vsem, ki so v skoraj štirih 
stoletjih skrbeli za Kostanjevico, in vsem, ki so jo kakor koli 
podpirali, duhovno ali materialno – tudi vam, dragi prijatelji 
kostanjeviškega samostana, ki za samostan, za župnijo in za 
nas, frančiškane, skrbite danes.
 Zgodovine Kostanjevice seveda nisem pisal na novo, zato 
tudi nisem avtor knjižice v pravem pomenu besede. Do leta 
1848 je vir zgodovinskih dejstev in podatkov knjižica Storia 
della Castagnavizza p. Chiara Vascottija, ki je tu živel, bil 
gvardijan samostana, profesor na šolah, ki so delovale v sa-
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mostanu, in tudi provincial. Izšla je leta 1848 v Gorici. Drugi 
vir je besedilo, ki ga je v letih 1906 in 1907 objavljal v reviji 
Cvetje z vertov sv. Frančiška p. Stanislav Škrabec pod naslo-
vom Naša Kostanjevica; ob stoletnici prihoda frančiškanov 
na Kostanjevico ga je leta 1911 dopolnil s spisom Sto let na 
Kostanjevici. Tretji vir je poglavje o Kostanjevici, ki ga je 
napisal in v svoji knjigi Marijine Božje poti objavil p. Od-
ilo Hajnšek in je izšla v Celovcu leta 1971. Naslednji vir je 
knjižica Frančiškanski samostan Kostanjevica v Novi Gorici 
avtorja Marijana Breclja. Izšla je v treh izdajah in v skupni 
nakladi 18.000 izvodov. Zadnja med tovrstnimi viri, iz kate-
rih sem zajemal, pa je knjižica La Castagnavizza avtorjev Li-
liane Mlakar in Luigija Tavana, ki je izšla v Gorici leta 2008. 
Uporabljal sem prevod, ki mi ga je pripravila prof. Kristina 
Škibin, za kar se ji lepo zahvaljujem. Prav tako se zahvalju-
jem tudi prof. Liliani Mlakar, ki mi je pomagala pri iskanju 
zgodovinskega gradiva.
 Bolj neposredni viri pokrivajo novejše obdobje. To so 
predvsem kronike: italijanska (1924–1947) in slovenska (s 
prekinitvami od leta 1947 dalje) ter župnijska oznanila in 
drugi zapisi o Kostanjevici. Vsem, katerih delo sem uporabil, 
se iskreno zahvaljujem.
 Zgodovina potrjuje to, kar je pred sto leti zapisal p. Sta-
nislav Škrabec: »Iz povedanega je zadosti jasno, da so fran-
čiškani na Kostanjevici v tem 1. stoletju nekaj delali.« Naj 
bo ta knjižica znamenje naše zahvale in hvaležnosti za vse 
patre in brate, ne samo za frančiškane, ampak tudi karme-
ličane, svetne duhovnike in laike, ki so v skoraj štiristo letih 
z ljubeznijo skrbeli za Kostanjevico in so bili znamenje žive 
Božje navzočnosti na tem kraju. Naj nas tudi ta zgodovina 
uči prihodnosti ter pomaga spoštovati in ceniti »očetov na-
ših imenitna dela«.

P. David

KOSTANJEVICA je majhen hribček, na katerem že 
skoraj štiristo let stoji Marijino svetišče in nekaj let 
manj tudi samostan. Leži med mestoma Gorico, ka-

terega začetki segajo v 11. stoletje, in Novo Gorico, ki je na-
stala po drugi svetovni vojni, ko je prav čez Kostanjevico za-
rezala jugoslovansko-italijanska meja. Hrib je dobil ime po 
gozdu, ki ga je takrat skoraj v celoti prekrival in v katerem 
je raslo precej kostanjev. V letih 1623–1625 je bila njem, ob 
poti, ki je vodila v ta gozd, last grofov Thurnov, postavljena 
prva cerkvica. Bila je bolj kapela, in takrat se je tega hribčka 
in cerkvice prijelo tudi ime Kapela, kot ju domačini veliko-
krat imenujejo še danes.
 O nastanku oz. nagibih, ki so mladega grofa Matija 
Thurna spodbudili k postavitvi tega svetišča, nam govori 
več pripovedi in legend. Ena izmed njih pravi, da je pobožni 
grof Matija Thurn, ki je bil lastnik tega sveta in je imel dvo-
rec v goriškem predmestju Pristava (Prestau) pod Kostanje-
vico, rad zahajal na hrib molit. Ko je molil litanije Matere 
Božje, mu je ob vzkliku »Sveta Marija« neznani glas od-
govarjal: »Prosi za nas!« Ob tem čudežnem doživetju se je 
odločil, da postavi na tistem mestu cerkvico. Druga zgodba 
pripoveduje, da se je mladi grof želel poročiti z dekletom iz 

ZAčETKI SAmOSTANA
NA KOSTANJEVICI
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svojega sorodstva, za kar je potreboval dovoljenje oz. spre-
gled iz Rima. V zahvalo za to dovoljenje naj bi dal postaviti 
cerkvico.
 Jezuit p. Martin Baucer pripoveduje, da je bila Marijina 
podoba naslikana na kamnu v zidu, ki je stal blizu poti. Ker 
je prihajalo k tej podobi molit čedalje več ljudi iz mesta in 
okolice, se je grof Thurn odločil pozidati cerkvico. P. Janez 
Karel od sv. Elija pa pripoveduje, da je bila podoba naslikana 
na kamnu v uti, ki je stala ob zidu. V to uto so se ob slabem 
vremenu zatekali pastirji, Marijo pa je tod pričela še posebej 
častiti pobožna deklica Kamila Čimberle (1609–1672, poko-
pana na Kostanjevici), ki je sem prihajala vsak dan. Kmalu 
so se ji pridružili tudi drugi, in to je spodbudilo grofa Thur-
na, da je dal postaviti cerkvico, v katero so prenesli na kamen 
naslikano podobo in jo postavili v oltar.
 Ob vseh teh legendah in poročilih je nedvomno zgodo-
vinsko dejstvo, da je dal cerkvico na svojem svetu in na svoje 
stroške postaviti pobožni grof Matija Thurn. Ker je sem pri-
hajalo čedalje več ljudi, verjetno tudi romarji, ki so bili na 
poti na Sveto Goro (tedaj že zelo znano romarsko svetišče 
nad Solkanom) ali so se od tam vračali, je grof začutil po-
trebo, da bi se ob cerkvi naselili redovniki, ki bi sprejemali 
romarje in v cerkvi opravljali Božjo službo. V tem upanju je 
dal vzhodno od cerkve postaviti manjši samostan.
 Samostan, ki je bil nov in na čudoviti legi nad mestom, so 
si zaželeli redovniki različnih redov. Najprej so bili to karme-
ličani, ki sta jim bila naklonjena tudi grof Thurn in dunajski 
dvor, goriška oblast pa je temu nasprotovala. Potem so se za 
Kostanjevico zanimali frančiškani, ki so jih podpirali goriški 
stanovi, pa tudi dominikanci. Na poti iz Prage na generalni 
kapitelj v Rim se je na Kostanjevici ustavil dominikanec p. 
Bazilij Pica, ki je bil rojen v Neaplju. Ko se je vračal s kapitlja, 

se je s svojim sobratom naselil na Kostanjevici in v cerkvici 
opravljal Božjo službo ter bil na razpolago romarjem. Zara-
di nasprotovanja karmeličanov, ki so se obrnili na dunajski 
dvor, so morali p. Bazilij in dominikanci leta 1646 zapustiti 
tako Kostanjevico kot tudi cerkev sv. Roka, ki so jim jo izro-
čili Goričani, in začeli so z ustanavljanjem samostana v vasi 
Fara nedaleč od Gorice.
 Naslednji, ki se je ustavil na Kostanjevici, je bil karmeli-
čan, mons. Peter Vespa, škof škofije Pafos na otoku Ciper, po 
rodu Benečan. Potem ko so Otomani zasedli otok, se je uma-
knil s Cipra in prišel v Gorico ter se nastanil na Kostanjevici. 
Škof Vespa je po naročilu, ki ga je patriarh v Vidmu izdal 16. 
januarja 1648, doslej le blagoslovljeno cerkev posvetil v čast 
Kostanjeviški Devici Mariji. Čeprav je bil karmeličan, si je 
prizadeval, da bi na Kostanjevico prišli oratorijanci, ki jih je 
ustanovil sv. Filip Neri. Karmeličani so se še enkrat obrnili na 
dunajski dvor, tokrat s pritožbo na ravnanje njihovega redov-
nega sobrata, in cesar Ferdinand III. je 16. maja 1648 naročil 
goriškim stanovom, naj samostan in cerkev na Kostanjevici 
izročijo karmeličanom. Ker se je škof Peter Vespa upiral in si 
še vedno prizadeval sem pripeljati oratorijance, je cesar uka-
zal, da mu odvzamejo ključe samostana in ga izženejo z Go-
riške. To nasprotovanje škofu Vespi in oratorijancem, ki jih je 
podpiral tudi videmski patriarh, je bilo verjetno tudi posle-
dica nepriznavanja cerkvene oblasti oglejskega patriarhata iz 
Vidma na ozemlju Avstrije (katere del je bila tudi Goriška) s 
strani dunajske vlade.

Kostanjevica iz zraka poleti (s severa)

Plošča na pročelju cerkve
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Naslednje leto (28. decembra 
1649) je grof Matija Thurn z 
darilno listino izročil cerkvico, 

samostan in manjše posestvo okrog 
samostana redovnikom karmeli-
čanom, ki so dve leti prej prišli k 
cerkvi sv. Roka v tedanjem pred-
mestju Gorice. O tem priča tudi 
latinski napis na ploščah, ki se 
še danes nahajajo v sredini zidu 
ograje pevskega kora. V prevodu p. 
Stanislava Škrabca se napis glasi: 
»Bogu, enemu, trojnemu, v naslov 
in čast bogorodici Devici Mariji, 
ko stolpu najtrdnejšemu, k vse do-
movine varstvu in posvečenju in v 
svoje duše zveličanje, je to cerkev, 

s poleg stoječim samostanom, 
na svojih tleh in na svoje stroške 
ustanovljeno in povzdignjeno, 
potem s prispevki pobožnih do-
stojno okrašeno in dovršeno va-

KArmElIčANI  
NA KOSTANJEVICI

Bosonogi karmeličan

P. Chiaro Vascotti

Sv. Anton v Gorici: stari samostan, novejša cerkev 
in palača Lantieri v ozadju
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rovanec Matija Turenski najponižnejše posvetil in naposled v 
pospeševanje službe Božje in večje slave svoje zaščitnice preča-
stitih patrov bosonogih karmelitov v opravljanju Božjih reči na 
tem mestu skrbi in pobožnosti priporočil in podaril leta 1650.« 

 V darilni listini je natančno določil obseg posestva ter 
pravice in dolžnosti tako karmeličanov kot družine grofov 
Thurnov. Določil je tudi, da morajo karmeličani opraviti 
sveto mašo zanj in za njegovo družino vsako soboto in na 
vsak Marijin praznik, njemu in njegovim naslednikom pa 
morajo dati v samostanu občasno na razpolago dve sobi 
in molilnico, da bi jih lahko uporabili za čas zbranosti in 
molitve. Zanimiva in 135 let kasneje »uporabna« je bila do-
ločba na koncu: če bi karme-
ličani kdaj zapustili Kosta-
njevico, se cerkev, samostan 
in posestvo vrnejo v lastni-
štvo in posest družine grofov 
Thurnov.
 V času karmeličanov je 
Kostanjevica doživljala svoj 
razcvet tako na duhovnem 
kot na materialnem področju. 
Karmeličani, katerih marijan-
ska pobožnost je njihova zna-
čilnost, so to v različnih obli-
kah, tudi v okviru karmelske 
bratovščine, razširili po vsej 
Goriški. Najprej so uredili 
cerkev. Verjetno so prvotno 
cerkvico celo porušili in zgra-

Plošči na korni ograji

Slika cerkve iz 17. stoletja

Spominski plošči v prezbiteriju

dili cerkev v velikosti današnje glavne ladje. Temu tlorisu je 
bil nekaj let pozneje dodan današnji prezbiterij, še pozneje 
pa so bili glavni ladji dodani sedanji stranski oltarji in ho-
dniki. Gradnjo in opremo prezbiterija je podprla Caterina 
Coronini de Verdenberg, o čemer pričata dve črni plošči z 
napisi v prezbiteriju. Vso cerkev so v letih 1666–1706 okrasi-
li z dragocenimi freskami in štukaturami. Tudi samostan so 
po letu 1662 povečali, ga dvignili za eno nadstropje in ga z 
današnjo zakristijo in oratorijem nad njo združili s cerkvijo. 
Lahko da so tudi samostan pozidali povsem na novo, saj je 
ohranjeno pismo, datirano 5. maja 1662, ko prior samostana 
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vabi patriarha Marca Gradeniga (Gradnika) na postavitev 
temeljnega kamna za samostan.
 Pod karmelskim oltarjem (današnji oltar sv. Antona Pa-
dovanskega) je bila v tem času zgrajena grobnica, v kateri je 
bila pokopana najprej žena grofa Matija Thurna in potem 
tudi on sam karmeličani pa so si uredili svojo grobnico tik 
pred prezbiterijem. V samostanski cerkvi so našli svoje za-
dnje počivališče tudi nekateri drugi prijatelji in dobrotniki 
samostana in cerkve na Kostanjevici.
 Karmeličani so bili s svojim delom in življenjem, spre-
jemanjem romarjev, pridiganjem in karmelsko bratovščino 
pomemben sestavni del verskega življenja na Goriškem. Če-
prav so bili osebno skrajno ubožni, pa je imel samostan kar 
precej imetja, o čemer priča zapisnik premoženja, ki je bilo 
podržavljeno in ga je sestavila posebna državna komisija ob 
zatrtju samostana.

Plošča grofov Thurnov

Samostan na Kostanjevici je bil zatrt prve dni leta 1785 
(odlok Jožefa II. o zaprtju so prejeli 9. novembra 1784). 
Sad verske reforme avstrijskega cesarja je namreč bilo 

tudi zapiranje tistih cerkvenih ustanov, največkrat samosta-
nov, »ki jim je namen premišljevalno življenje in ki nič kaj 
vidnega ne pripomorejo v korist bližnjega in človeške druž-
be«, kot naj bi zapisal cesar v odloku o zatrtju, izdanem 30. 
oktobra 1781. Še posebej je bila reforma uperjena proti ro-
marskim božjim potem, ki so jih večinoma oskrbovali prav 
redovniki. Tako je bil tudi kostanjeviški samostan razpuščen 
in po prvotnem načrtu naj bi bilo vse imetje samostana pri-
druženo verskemu skladu, ki bi imetje prodal. Ker se je poto-
mec grofa Matija Thurna, grof Frančišek Thurn, skliceval na 
darilno listino, v kateri je njegov prednik določil, da se mora 
v primeru odhoda karmeličanov s Kostanjevice vse skupaj 
vrniti njegovi družini, je prišlo do pravdanja. Po poravnavi 
je bilo posestvo prodano, grof pa je dobil nekaj odškodnine. 
Anton Zanutič, ki je posestvo kupil, je dal posekati kostanjev 
gozd in zasadil vinsko trto. Bil je pripravljen kupiti tudi cer-
kev in samostan, čemur se je grof Frančišek Thurn spet uprl, 
vendar sta morala cerkev in samostan vseeno ostati zaprta. 
Kot mnoge druge reforme, ki jih je uvedel Jožef II., so tudi 

ZATrTJE SAmOSTANA
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te po njegovi smrti leta 1790 izgubile svojo ostrino. (Jožef II. 
naj bi sestavil napis za svoj epitaf: »Tukaj počiva Jožef, ki mu 
je spodletelo vse, česar koli se je lotil.«)
 Zaprtju samostana in cerkve je sledila razprodaja opre-
me. Glavni oltar je bil prodan v Podmelec, tabernakelj v Ba-
tuje; prodani so bili tudi stranski oltar sv. Jožefa, zvonovi in 
druga premična oprema.
 Grof Frančišek Thurn si je še naprej prizadeval, da bi cer-
kev na Kostanjevici ponovno služila namenu in poslanstvu, 
za katero so jo postavili njegovi predniki, ki so bili v njej tudi 
pokopani. Avgusta 1794 je prišlo z Dunaja dovoljenje, da se 
lahko cerkev ponovno odpre, vendar pod naslednjimi pogoji: 
da ne bodo zahtevali od verskega sklada nobene pomoči, da se 
bo cerkev obnovila s povsem prostovoljnimi darovi vernikov 
in da lahko cerkev in samostan država kadar koli uporabi za 
druge namene, če bi bilo potrebno. Goriški škof je ureditev 
cerkve zaupal premožnemu duhovniku Filipu Poliju, ki je s 

Oltar v Podmelcu

svojimi sredstvi, s pomočjo grofa Frančiška Thurna in z da-
rovi dobrotnikov cerkev usposobil za božjo službo. Namesto 
prodanega glavnega oltarja je postavil lesenega, prav tako tudi 
oltar sv. Jožefa, ki ga je spremenil v oltar sv. Križa (današnji 
Frančiškov oltar). Iz zaprte cerkve sv. Klare je prinesel dva 
zvonova, v cerkev pa je dal leta 1801 postaviti tudi orgle, ki so 
bile takrat ene najboljših na Goriškem (leta 1896 so bile pro-
dane cerkvi sv. Roka). Uredil je tudi okolico cerkve in zasadil 
precej kostanjev in lip. Cerkev so slovesno odprli na praznik 
Marijinega obiskanja, 2. julija 1796.
 Že pred ponovnim odprtjem cerkve, posebno pa še po 
njem, je bila Kostanjevica spet izpostavljena različnim intere-
som, kdo naj zanjo skrbi oz. kateri redovniki bi se naselili v sa-
mostanu. Dunajska vlada je hotela že ob odprtju na Kostanje-
vico preseliti frančiškane, ki so se morali zaradi reform Jožefa 
II. leta 1786 s Svete Gore umakniti v samostan sv. Antona v 
Gorici, pa je temu predlogu nasprotoval škof, saj je frančiška-
ne potreboval v mestu za spovedovanje in obiskovanje kužnih 
bolnikov. Grof Thurn je predlagal, da se vrnejo karmeličani, saj 
so nekateri po zatrtju samostana leta 1785 ostali na Goriškem 
in so se vključili v pastoralno delo. Temu predlogu je nasproto-
val dunajski dvor, pa tudi na škofiji so imeli pomisleke, kako bi 
se redovniki vzdrževali, saj je bilo posestvo in vse drugo pre-
moženje prodano. Nadškofija je zaradi pomanjkanja duhovni-
kov nasprotovala tudi načrtu, da se na Kostanjevici ustanovi 
kaplanija za vernike s Pristave in okolice. V samostan je zato 
začasno naselila dva duhovnika, Andreja Bitežnika iz Solkana 
in Giovannija Puggia iz Moše, ki sta na Kostanjevici predvsem 
veliko spovedovala. Ko je dunajska vlada ponovno predlagala 
škofiji, da na Kostanjevico preselijo frančiškane, in je škofija 
temu predlogu spet nasprotovala, je vlada 23. maja 1804 skle-
nila, naj se cerkev in samostan prodata. Grof Frančišek Thurn 
si ni mogel zamišljati, kako bi lahko prišel »kraj, kjer poči-
vajo kosti mojih prednikov« v zasebno, posvetno last, in nje-
govo prizadevanje je zadržalo izvršitev sklepa. Kostanjevica 
po tem ni bila več tako pomembna, saj se je zaradi osvajalskih 
pohodov Napoleona pozornost dunajskega dvora in tudi dru-
gih nedvomno preusmerila na to nevarnost.
 V samostan je Poli sprejel duhovnike begunce, ki so zapu-
stili Francijo v času francoske revolucije in dogodkov, ki so ji 
sledili; med njimi je bil tudi škof iz Perpignana, ki je sicer sta-
noval v mestu in obiskoval duhovnike. Pozneje so samostan 
uporabljali tudi za bolnišnico ranjencev Napoleonovih vojn, 
ki so divjale v tem času.
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Zgodba o novih varuhih Kostanjevice se je nadaljevala 
leta 1809, ko so bile po zmagi Napoleona pri Wagramu 
in s schönbrunskim mirom 14. oktobra ustanovljene 

Ilirske province z glavnim mestom Ljubljano. Prvi guverner 
je bil maršal Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont, 
ki je sklenil bivši minoritski samostan pri cerkvi sv. Anto-
na, kamor so se v času Jožefa II. preselili frančiškani s Svete 
Gore, uporabiti v vojaške namene. Frančiškane, ki so bili del 
Kranjske province sv. Križa, je sklenil preseliti na Kostanje-
vico, s čimer naj bi tudi pokazal hvaležnost Frančiškovim si-
novom, ki so mu v bojih v Dalmaciji rešili življenje s tem, ko 
so ga skrili v svojem samostanu. Medtem ko je bila odločitev 
sprejeta že prej, je odlok o tem guverner Marmont izdal v 
vladni palači v Ljubljani 19. decembra 1810, nakar ga je 28. 
decembra goriški škof Filipp de Inzaghi izročil gvardijanu p. 
Rufinu Žoharju. Priprave na selitev in sama selitev so seveda 
potekale že prej, 6. januarja 1811 pa je samostanska druži-
na v slovesni procesiji z Najsvetejšim zapustila samostan pri 
sv. Antonu in prišla na Kostanjevico. Družina je štela sedem 
članov (4 patre, 2 brata laika in 1 tretjerednika), saj jih je v 
Gorici nekaj umrlo, ko so stregli kužnim bolnikom, dva pa 
sta prestopila med škofijske duhovnike. Novincev po odlo-

NA KOSTANJEVICO 
prIDEJO frANčIšKANI

Auguste Frédéric 
Louis Viesse de 
Marmont, guverner 
Ilirskih provinc

Gorica s Kostanjevico
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čitvi Jožefa II. niso smeli sprejemati. Škof oz. škofija tokrat 
selitvi niso nasprotovali, saj cerkvene oblasti verjetno niso 
hotele z ugovarjanjem francoskim oblastem izzivati njihove 
proticerkvene politike.

Današnji glavni oltar

Dekret guvernerja Marmonta (nadškofijski arhiv v Gorici)

 Medtem ko je Filip Poli cerkev za silo uredil, je bil sa-
mostan v zelo slabem stanju, še posebej njegov vzhodni del, 
ki so ga uporabljali kot bolnišnico. Frančiškani so prinesli 
s seboj nekaj opreme (mnogo je bilo še tiste, ki so jo leta 
1786 prinesli v Gorico s Svete Gore), tako za cerkev kot 
za samostan. V cerkvi so leseni glavni oltar nadomestili z 
marmornatim iz cerkve sv. Antona (verjetno izhaja iz Pa-
cassijeve delavnice), v zvoniku pa se je zvon od sv. Antona 

pridružil tistima, ki ju je za 
Kostanjevico kupil že Poli. 
Na Kostanjevico so prinesli 
tudi lesen kip Marije, kot se 
je leta 1539 prikazala Ur-
šuli Ferligoj na Sveti Gori. 
Namestili so ga na oratorij, 
kjer je ostal do tridesetih 
let 20. stoletja, ko so ga pre-
nesli na Sveto Goro; zdaj je 
tam v kapeli prikazanja za 
glavnim oltarjem. Prinesli 
pa so tudi knjige iz njihove 

nekdanje svetogorske knjižnice; te danes predstavljajo naj-
starejši del zgodovinske samostanske knjižnice na Kosta-
njevici.
 Ker je bila samostanska družina maloštevilna in ker je bil 
vzhodni del samostana v zelo slabem stanju, so razmišljali, 
da bi ga podrli. Vseeno se to ni zgodilo in frančiškani so se 
lotili prenove, še posebej potem, ko je ozemlje po Napoleo-
novem porazu leta 1813 spet postalo del avstrijskega cesar-
stva. Čeprav je prenovo samostana začel že prvi gvardijan 
p. Rufin Žohar, ima zanjo največ zaslug njegov naslednik p. 
Mihael Jelerčič, ki je postal gvardijan leta 1817. V njegovem 
času so s pomočjo naklonjenega goriškega župana Tomadi-
nija samostan toliko uredili, da so leta 1821 v njem odprli 
»modroslovno šolo«. O ustanovitvi šole je govoril latinski 
napis na leseni deski, ki je visela v prostorih šole. P. Stanislav 
Škrabec ga je prevedel: »Po pritrjenju Frančiška najboljšega 
cesarja in posebnega serafinskega reda zaščitnika radostno 
petega so sprejemati jeli novembra slavnega lacijskega mo-
droljubja častivci nauke. 1821«.
 Šola je bila ustanovljena pod naslednjimi pogoji, ki jih je 
postavila dunajska vlada:

• da imajo učitelji državno licenco za poučevanje;
• do so učitelji samo tisti, ki so študirali po letu 1774;

Najstarejše knjige so imeli 
frančiškani že na Sveti Gori
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• da bo pouk potekal v skladu z učnim programom in 
načinom, ki je v veljavi v drugih avstrijskih javnih šo-
lah (za 7. in 8. razred gimnazije);

• da bodo lahko šolo obiskovali tudi člani drugih redov-
nih skupnosti;

• da bo šola podvržena nadzoru državnih oblasti; rav-
natelj bo goriški nadškof, ki bo sam ali po namestniku 
pričujoč na izpitih.

 Oblast je tudi določila, da so spričevala, ki jih bo izdajal 
samostan oz. šola, državno priznane listine.
 Prvo leto sta bila v šoli dva učenca, pozneje pa se je števi-
lo večalo. Tudi poznejši goriški nadškof Frančišek Borgia Se-
dej je opravil maturo na Kostanjevici. Leta 1823, ko je prva 
generacija zaključila s šolanjem, so pričeli v samostanu s štu-
dijem teologije, najprej prva dva letnika, dve leti pozneje pa 
še druga dva. Študij teologije je na Kostanjevici potekal do 
leta 1884, nakar so ga prenesli v Kamnik. Na Kostanjevico 
se je študij teologije vrnil v letih 1894–1896.
 Namen teh šol na Kostanjevici ni bil samo izobraževa-
nje in vzgoja redovniških in duhovniških poklicev, ampak 
je morala provinca skrbeti za učitelje treh gimnazij, ki so jih 
vodili slovenski frančiškani: šestrazredne v Novem mestu, 
in štirirazrednih v Karlovcu in Pazinu. Potem ko so bile te 

Učni načrt za modroslovno šolo na Kostanjevici za leto 1827

gimnazije podržavljene (najprej novomeška leta 1870), je dr-
žava kostanjeviški šoli odvzela pravico javnosti, kar je bilo za 
šolo po eni strani izguba, po drugi strani pa je lahko odslej 
bolj odgovarjala na potrebe redovniškega in duhovniškega 
poslanstva province in je delovala naprej kot interna šola.
 Medtem ko so oblasti ob preselitvi frančiškanov na Ko-
stanjevico leta 1811 razmišljale, da bi del samostana podrli, 
pa je samostan zaradi šole in študijskih dejavnosti kmalu 
postal premajhen. Na Kostanjevici so živeli tako učenci mo-
droslovne šole in študentje teologije kot tudi njihovi učitelji 
in profesorji, kar je bilo včasih tudi do 50 ljudi. Leta 1902 
so zato vzhodni del samostana, ki so ga imenovali »burg,« 
podaljšali za štiri sobe v nadstropju oz. za dve večji v pritli-
čju. Leta 1914 so na novo uredili molitveni kor in dozidali 
prostore na vzhodnem in južnem delu atrija.
 Takoj po prihodu na Kostanjevico so frančiškani nadalje-
vali tudi z obnovo in urejanjem cerkve, kar je začel že pred 
njihovim prihodom Filip Poli. Ta se je po prihodu frančiška-
nov umaknil s Kostanjevice 
in je prevzel skrb za bližnjo 
»novo cerkev sv. Antona« v 
delu današnje Gorice, ki so 
ga takrat imenovali Braida 
Vaccana.
 Kot omenjeno, so fran-
čiškani kmalu po prihodu 
leseni glavni oltar nadome-
stili s kamnitim iz cerkve 
sv. Antona. S kamnitim ol-
tarjem, ki so ga kupili v Be-
netkah, so nadomestili tudi 
leseni oltar sv. Križa. Križ s 
prejšnjega oltarja še danes 
visi na hodniku pred zakri-
stijo, v novi oltar pa so dali 
sliko križa na platnu, ki jo je 
po Tominčevi naslikal Filip 
Pika. Velik dobrotnik posta-
vitve tega oltarja v letu 1844 
je bil Ludvik XIX., ki pa po-
svetitve ni več učakal.
 Leta 1825 je dal teda-
nji gvardijan p. Krizostom 
Fogh cerkev na novo posli-

Križ z nekdanjega 
stranskega oltarja
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kati. Mojstra sta delo opravila zelo slabo in sta cerkev bolj po-
kvarila kot popravila. Prvotne freske je popravil oz. obnovil 
furlanski slikar Leonardo Rigo v letih 1884–1886 po dobroti 
Marije Terezije Beatrike Gaetane, žene Henrika V.
 Leseno obhajilno mizo so kmalu po prihodu zamenjali s 
kamnito in na glavni oltar namestili nov tabernakelj. Taber-
nakelj in kamnit baldahin nad njim, kot ju vidimo danes, so 
postavili leta 1886, prav tako po naročilu žene Henrika V., ki 
je dala v stropu prezbiterija narediti odprtino, ki nad oltar 
spušča naravno svetlobo. Leta 1842 so v stolp postavili stol-
pno uro, naslednje leto so stranske cerkvene hodnike tlako-
vali z novimi ploščami, leta 1846 pa je bil za vodnjak pred 
zakristijo narejen kamnit obod s frančiškanskim grbom, ki 

se danes nahaja v prostoru 
pod zakristijo. Po njem se 
na novo urejen prostor ime-
nuje Vodnjak.
    Ko so frančiškani leta 1811 
prišli na Kostanjevico, so 
dobili v uporabo samostan 
in cerkev, zemlje pa le toli-
ko, kolikor je je obsegal vrt 
na južni strani samostana 
in nekaj metrov na vzhod. 
Ker je bila redovna družina 
velika, so pogrešali večji vrt, 
kjer bi se lahko vsaj spre-
hodili, saj so se v glavnem 
zadrževali v klavzuri. Po-
sestvo je od Antona Zanu-
tiča prišlo v last Antona pl. 
Stabile de Seilenberga. Ko 
je ta postal polnoleten in je 
lahko razpolagal s svojim 

posestvom, jim je dal v uporabo (dokler bodo frančiškani 
na Kostanjevici) del posestva vzhodno od samostana, ki so 
ga imenovali montenel. V pogodbi, ki so jo sklenili oktobra 
1842, so se frančiškani obvezali, da bodo vsako leto na pra-
znik Marijinega vnebovzetja opravili slovesno sv. mašo ter 
12 goldinarjev in 5¼ kron razdelili med uboge – dolžnost, 
ki jo je v oporoki Anton Zanutič naložil dedičem in je bila 
tedaj že zmanjšana. Del vrta so obzidali z zidom, tako da je 
bil ograjen del vrta v klavzuri, vrh hriba pa je ostal zunaj 
klavzure. Po tem svetu so nasadili veliko različnega sadnega 

Grb na obodu vodnjaka  
v Vodnjaku

drevja, največ oljk, ki pa se niso obnesle. Frančiškani so bili 
te nove pridobitve zelo veseli in p. Chiaro Vascotti o njej ob-
širno poroča.
 V tridesetih letih 19. stoletja, ko je bil gvardijan ponov-
no p. Mihael Jelerčič, so postavili tudi gospodarsko poslopje. 
Za gradnjo zahodnega dela so uporabili kamne stopnic, ki 
so s ploščadi pred cerkvijo vodile v predprostore grobnice. 
Stopnic h grobnicam niso več potrebovali, saj pod cerkvijo 
naj ne bi več pokopavali; tudi vhod v grobnico so zazidali, 
odprli pa so ga spet ob smrti grofa Chambordskega, ko so si 
Burboni urejali svojo sedanjo kripto. Stopnice so potekale 

na desni strani cerkve, kjer je danes glavni vhod v samostan. 
Leta 1842 je dal gvardijan p. Salezij Volčič dozidati še vzho-
dni del gospodarskega poslopja in zanj je uporabil material 
stare ute na vrtu.
 Poleg močnega potresa, ki je 10. julija 1850 povzročil raz-
poke po cerkvi in v samostanu, pa so se na Kostanjevici sre-
čevali tudi s težavo z vodo – tako ob deževjih kot s pitno iz 
vodnjakov. Novembra leta 1851 je zemlja vrta pritisnila na 
podporni zid in ga porušila. Ker je nekaj mesecev pozneje 
prišla na Kostanjevico mati cesarja Franca Jožefa I. s svojima 
mlajšima sinovoma, so jo prosili, naj posreduje pri sinu in 
izposluje pomoč za popravilo. Ta je kmalu prišla, popravilo 
pa je vseeno trajalo dve leti in tudi pozneje so bile večkrat 
težave s plazenjem zemlje. 13. februarja 1855 se je zid pod 
vrtom spet udrl in samostan se je spet obrnil na dunajsko 

Samostanski vrt v več nivojih
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oblast, da ga pomaga popraviti. V naslednjih letih so inže-
nirji z vrtinami na vrtu poskušali ugotoviti geološko sestavo 
tal in so pri tem predrli vodno žilo. Samostan je ostal brez 
vode, ki so jo morali odslej nositi od vodnjaka ob severnem 
vznožju Kostanjevice ali od vodnjaka v dolini med Kosta-
njevico in hribom Rafut. Šele leta 1861 so poglobili vodnjak 
in ponovno prišli do vode ter postavili zasilni vrtni zid. Ko 
so pod Kostanjevico kopali železniški predor, je vode spet 
zmanjkovalo in pomagali so si na več načinov. Zgrajena je 
bila cisterna na vrhu hriba, rezervoarji nad severovzhodnim 
delom samostana in druga cisterna pod atrijem. V šestde-
setih letih 20. stoletja sta bila pod južnim pobočjem na Pri-
stavi napravljena vodohran in črpalka, ki odtlej samostan 
oskrbuje z vodo iz javnega vodovoda.
 Cerkev je bila večkrat tudi tarča roparjev. Leta 1815 so iz 
tabernaklja odnesli srebrno in pozlačeno monštranco, dra-
gocen ciborij in tri svetilke, kar vse so frančiškani prinesli iz 
Gorice oz. s Svete Gore. Leta 1848 so spet vdrli v tabernakelj, 
odnesli ciborij in strgali krone z milostne podobe. Naslednje 
leto so tatove pregnali, še preden jim je uspelo kaj odnesti.
 Iz časa karmeličanov nimamo neposrednih pričevanj, 
koliko in kako je bila cerkev na Kostanjevici slovenska. Če 
sklepamo že po začetkih, ko je češčenje Kostanjeviške Ma-
tere Božje spodbujala deklica Kamila Čimberle, in ob poro-
čilih, da so h Kostanjeviški Materi Božji »z bližnjih hribov 
prihajale cele trume vernikov vseh starosti in obeh spolov, 
da bi jo počastili, in da so prižigali tam okoli sveče in sve-
tilke«, kot piše Vascotti, smemo trditi, da je bila ta božja pot 
predvsem slovenska. Ob ponovnem odprtju samostana v de-
vetdesetih letih 18. stoletja je škofija v samostan namestila 
dva spovednika, od katerih je bil eden, Andrej Bitežnik, Slo-
venec. Dalje lahko spremljamo slovenska (in tudi hrvaška) 
imena frančiškanov, ki so delovali na Kostanjevici, Vascotti 
pa posebej omenja slovesno tridnevnico ob razglasitvi za 
svetnika Pacifika od sv. Severine in Janeza-Jožefa od Križa 
leta 1840, ko je v treh dneh prejelo obhajilo 30.000 oseb. Pred 
slovesno mašo dopoldne je bila vsak dan slovenska pridiga, 
pred popoldanskimi litanijami pa prvi dan italijanska, drugi 
dan furlanska in tretji dan nemška. »Že tedaj je torej na Ko-
stanjevici slovenščina imela prvo mesto,« poudarja p. Stani-
slav Škrabec. Po »pomladi narodov« in priznanju določenih 
pravic narodom avstrijskega cesarstva so začeli dajati večji 
poudarek tudi praznovanju praznika slovanskih apostolov 
sv. Cirila in Metoda. Slovesno praznovanje je bilo na nedeljo 

pred njunim praznikom julija 1883 prav na Kostanjevici. V 
času fašizma so italijanske oblasti ta praznovanja preganjale 
in zatirale, zato je imelo velik pomen praznovanje leta 1947 
po umiku Italijanov, ko so po liturgičnem praznovanju sve-
tih bratov Slovenci na hribu nad samostanom zakurili kres 
in prepevali slovenske pesmi.
 Frančiškani pa niso skrbeli samo za samostan in šolo. 
Svojo pastoralno dejavnost so opravljali v domači cerkvi 
predvsem s sprejemanjem romarjev, spovedovanjem in 
opravljanjem bogoslužja. Romarsko požjo pot na Sveti Gori 
so v tem času oskrbovali škofijski duhovniki in romarji so se 
velikokrat ustavljali na Kostanjevici, da so opravili spoved. 
Prav tako so bili v pomoč kot spovedniki in pridigarji po žu-
pnijah v Gorici in okolici.
 Dekret o ustanovitvi karmelske bratovščine presvete-
ga škapulirja je general bosonogih karmeličanov podpisal 
21. avgusta 1854, do dejanske ustanovitve pa je prišlo julija 

Dekret o ustanovitvi Karmelske bratovščine
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1855. Karmeličani so bratovščino prvič ustanovili že kmalu 
po prihodu na Kostanjevico, register članov pa sega v leto 
1671. Ob zatrtju samostana je le-ta »ugasnila«. Leta 1859 je 
bil na Kostanjevici ustanovljen tretji red sv. Frančiška (danes 
Frančiškov svetni red), prvi člani pa so bili vpisani že leta 
1848. Leta 1880 so začeli izdajati revijo, namenjeno Tretje-
mu redu, Cvetje z vertov sv. Frančiška.

 Kot kraj vzgoje in študija je bil kostanjeviški samostan v 
okviru tedanje Kranjsko-hrvaške province zelo pomemben. 
Večkrat so bili tukajšnji učitelji in lektorji izvoljeni za provin-
ciale in mnogi so tudi kot provinciali ostali na Kostanjevici, 
čeprav je bil sedež province v Ljubljani. Med njimi sta bila 
tudi p. Chiaro Vascotti, ki je bil lektor cerkvene zgodovine, 
kanonskega prava in dogmatike, ter p. Salezij Volčič, ki je bil 
lektor bogoslovja in generalni definitor. Zadnji provincial, 
ki je imel svoj sedež na Kostanjevici, je bil p. Bonaventura 
Sell, ki se je s Trsata preselil na Kostanjevico, ko je postal 
provincial, in kot provincial je leta 1885 tu tudi umrl. Med 
najodličnejšimi prebivalci Kostanjevice pa je gotovo tudi p. 
Stanislav Škrabec, ki je tukaj najprej sam študiral teologijo, 
potem bil od leta 1873 dalje profesor, nekaj časa pa tudi rav-
natelj šole. Leta 1880 je začel izdajati revijo (Cvetje z vertov 
sv. Frančiška), namenjene članom tretjega reda sv. Frančiška. 

Platnice prve številke Cvetja in prva razprava o jeziku v drugi 
številki

Prva štiri leta in pol je bil kot urednik naveden p. Evstahij 
Ozimek, čeprav revijo dejansko urejal in izdajal Škrabec. Ta 
je na platnicah te revije je objavljal svoje jezikoslovne članke 
in razprave.
 Ob stoletnici frančiškanov na Kostanjevici je p. Stanislav 
Škrabec ob koncu članka Sto let na Kostanjevici zapisal: »Iz 
povedanega je zadosti jasno, da so frančiškani na Kostanje-
vici v tem prvem stoletju nekaj delali. Mnogo redovnikov 
se je tu učilo, ki so potem po raznih krajih med Hrvati in 
našimi Slovenci po nižjih in višjih šolah vzgajali mladino 
ali po naših redovnih ali drugih župnijah delali v dušnem 
pastirstvu. In tukajšnji patri lektorji in drugi so tudi nepo-
sredno mnogo storili za verno ljudstvo, bodisi v spovednici 
v domači cerkvi ali drugod, bodisi na prižnici po bližnjih ali 
oddaljenih cerkvah in ob določenih dneh tudi v domači.«

Kostanjevica z Laščakovo vilo v ospredju 
in kostnico Oslavje v ozadju
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Prva svetovna vojna in dogodki, ki so ji sledili, pome-
nijo za Kostanjevico veliko preizkušnjo. Ko je Ita-
lija po omahovanju med obema blokoma 23. maja 

1915 svoji dotedanji zaveznici Avstriji napovedala vojno 
(z londonskim sporazumom so ji sile antante kot nagrado 
obljubile večji del slovenskega ozemlja in Tirolske), se je 
odprla za Avstrijo še tretja, soška fronta. Na Kostanjevi-
ci je bilo na binkoštni ponedeljek, 24. maja, veliko moli-
tveno srečanje za mir s procesijo z Najsvetejšim, ki ga je 
vodil goriški nadškof Sedej. Med pobožnostjo so že slišali 
grmenje topov in videli dim gorečih vasi v Furlaniji.
 Naslednji dan so Kostanjevico zapustili bratje kleriki, ki 
so jih namestili po raznih samostanih po Sloveniji. Ker se je 
provinca odločila, da šola naslednje šolsko leto nadaljuje z 
delom v Kamniku, je pred začetkom šolskega leta tja odšla 
tudi večina patrov, učiteljev. Zadnji patri (med njimi tudi p. 
Stanislav Škrabec) so odšli 22. novembra, v času četrte soške 
bitke, potem ko so cerkev in samostan že zadele prve itali-
janske granate ob bombardiranju Gorice. Na Kostanjevici je 
ostal kot skrbnik samo še p. Aleksander Vavpotič. Tega so 
italijanski vojaki zajeli, ko se je avgusta naslednje leto vračal 
iz Gorice na Kostanjevico, ga obtožili vohunjenja za Avstrij-

prVA SVETOVNA VOJNA ce, ustrelili in pokopali na samostanskem vrtu. Po vojni so 
ga prekopali na pokopališče. Kostanjevica je bila poškodo-
vana še med peto soško bitko, dokončno podobo uničenja 
pa je dobila v šesti bitki, ko jo je zasedla italijanska vojska. 
Izropali so samostan, delno tudi grobnico, ki so jo potem 
zazidali. Knjige samostanske knjižnice so odpeljali v Videm. 
Kostanjevica je bila po smrti p. Aleksandra brez skrbnika, 
po porazu Italijanov pri Kobaridu, ko se je italijanska voj-
ska umaknila tudi iz Gorice, pa je 17. februarja 1918 prišel 
za skrbnika p. Gracijan Heric. Ko je avgusta naslednje leto 
odšel v Kamnik za ravnatelja gimnazije, so novembra začeli 
na Kostanjevico prihajati tudi drugi: p. Albert Pirc, p. Oto 
Kocjan, p. Kapistran Ferlin in p. Marjan Širca. Slednja sta 
bila namenjena na povsem porušeno Sveto Goro.

 Že p. Gracijan je za silo uredil nekaj prostorov za bivanje 
v vzhodnem delu samostana, veliko samostansko obednico 
v delu samostana, ki ni bil razrušen, pa je uredil v kapelo oz. 
prostor za maševanje.
 Ob stoletnici frančiškanov na Kostanjevici leta 1911 je p. 
Stanislav Škrabec zapisal: »In zdaj nam ostane samo še to, da 
hvalo izrečemo Bogu, ki je varoval ta samostan skozi sto let 
vsake večje nesreče …« Ta »večja nesreča« pa je kmalu sledila 
v času vojne in še večja dobrih deset let pozneje. Slovenski 
frančiškani, ki so vedeli za apetite Italijanov in za obljube lon-
donskega sporazuma iz aprila 1915, so hoteli ohraniti svojo 
slovensko prisotnost na Kostanjevici in Sveti Gori, obnoviti 
samostana in cerkvi ter nadaljevati s svojim poslanstvom. 
Čeprav je avstrijska vlada že pred koncem vojne načrtovala 

Kostanjevica po bombardiranjih
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obnovo Kostanjevice, pa prva leta po vojni niso mogli narediti 
veliko. Po rapalski pogodbi, ki je bila podpisana 12. novembra 
1920, je bil ta del slovenskega ozemlja dodeljen Italiji. Italijan-
ska oblast jim obnove ni ne omogočila in ne dovolila. Prošnje 
in zahteve, da se za obnovo Kostanjevice pridobijo sredstva 
vojne odškodnine, so bile zavrnjene in tako z načrtovano ter 
že začeto obnovo ni bilo nič. Obnovo cerkve in samostana je 
italijanska oblast pogojevala z odhodom slovenskih franči-
škanov in prevzemom Kostanjevice s strani italijanskih fran-
čiškanov.
 »Problem« so poskušali rešiti na več načinov. Eden od 
načrtov je bil tudi ta, da bi iz samostanov Julijske krajine 
ustanovili samostojno frančiškansko provinco, kar pa se za-
radi bolečih odnosov med narodoma ni zgodilo. Italijanske 
oblasti so se obrnile na Sveti sedež z zahtevo po zamenja-
vi. Njihov argument je bil, da naj ne bi ozemlje ene države 
spadalo pod cerkveno jurisdikcijo iz druge države, kar je v 
primeru Kostanjevice pomenilo, da naj slovenske frančiška-
ne zamenjajo italijanski. Tako je kongregacija za redovnike 
3. januarja 1924 Kostanjevico in Sveto Goro priključila tri-
dentinski frančiškanski provinci. Na odločitev so se na Sveti 
sedež pritožili slovenski frančiškani in tudi goriški nadškof 
Frančišek Borgia Sedej, a brez uspeha. Redovniki so se mo-
rali v nekaj dneh odločiti, ali bodo ostali v svoji provinci ali 

Porušena cerkev

bodo prestopili v tridentinsko in tako še nekaj časa ostali na 
Kostanjevici. Čeprav je generalni minister naročil, naj zara-
di skrbi za slovenske vernike slovenski frančiškani v vsakem 
primeru ostanejo v samostanih do konca leta 1925, so sko-
raj vsi takoj po prihodu tridentinskih frančiškanov zapustili 
Kostanjevico in Italijo. Najdlje je na Kostanjevici ostal gvar-
dijan p. Albert Pirc, ki je odšel 25. maja 1925.
 V Cvetju z vertov sv. Frančiška je ob tem zapisano: »Česar 
smo se že dolgo bali, o čemer smo bili zadnje čase že prepričani, 
to se je zgodilo. Slovenska samostana na Sv. Gori in v Gorici so 
Slovencem vzeli, priklopili so ju tridentinski (laški) provinciji, 
ter so poslali v oba samostana italijanske redovnike … Slišali 
smo, da so naši rojaki in rodni bratje na Goriškem zelo užalje-
ni, ker so jim iztirali slovenske frančiškane, kapucine, mnoge 
duhovnike, učitelje in prijatelje. Da ste užaljeni, razumemo, saj 
smo z vami užaljeni tudi mi in užaljeni nič manj ko vi … Na 
dvojno prošnjo, naj ostaneta oba samostana pri naši provinciji, 
niti odgovora niso dobili … Preč. p. general je došel v Gorico in 
Trst, da sam spozna redovne potrebe in korist naroda; udati se 
je moral zahtevi rimske kongregacije, ki je z določbo, izdano 3. 
januarja 1924 – gotovo pod pritiskom političnih laških oblasti – 
izločila naše samostane iz naše provincije …«

Notranjost porušenega samostana
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21. maja 1924 je prišel v samostan nov gvardijan 
iz tridentinske province, p. Pashal Valentini. 
Ko so bila samostanu odobrena sredstva vojne 

odškodnine, so nekaj dni prej, še pod vodstvom slovenskega 
gvardijana p. Alberta, začeli čistiti ruševine cerkve. O stanju 

ITAlIJANSKI frANčIšKANI 
NA KOSTANJEVICI

Porušena cerkev

samostana in cerkve je kronist italijanske kronike zapisal: 
»… ogromna ruševina cerkve in samostana; zdelo se je ne-
mogoče, da bi tu lahko živela živa bitja … Začelo se je s čišče-
njem nagrmadenega materiala v cerkvi, kjer so rasle trave in 
krožile ptice, v tej, ki je bila pred vojno imenovana najlepša 
cerkev Gorice.«
 Medtem ko je bil del samostana za silo usposobljen za 
bivanje, so italijanski frančiškani nadaljevali komaj začeto 
delo v cerkvi. V dobrem letu so cerkveno stavbo pozidali in 
31. maja 1925 jo je generalni vikar blagoslovil. Italijansko 
pridigo je imel gvardijan s Svete Gore, slovensko pa mladi 
duhovnik Mirko Brumat.
 Obnovitvenih del je bilo veliko in potekala so dokaj hitro. 
Poleg cerkve in samostana je bilo treba obnoviti tudi ploščad 
pred cerkvijo, kapelice ob Poti na Kapelo in pot sámo, pod-
porne zidove na vrtu, gospodarsko poslopje in drugo. Najzah-
tevnejše delo je bila obnova dekoracije v cerkvi, ki so se je lotili 
leta 1929. Vodila sta ga arhitekt Francesco Grossi iz Rima in 

slikar Giovanni Moro iz Vidma. Njegova največja poslikava je 
freska Marijinega kronanja na oboku glavne ladje, obnovil pa 
je tudi poslikave, ki so delno še ostale iz prejšnje cerkve. Med 
njimi sta najpomembnejši freska Kostanjeviške Matere Bož-

Freska Marijinega darovanja
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je kot tolažnice žalostnih na luneti nad vhodom v prezbiterij 
in freska Marijinega darovanja Leonarda Riga v štukaturnem 
okviru na levi strani glavne ladje.
 Leta 1926 so dobili tri nove zvonove, ulite v Trstu, leta 1928 
je bila urejena pot na Kapelo, urejen je bil nov vhod v samostan 
ob vhodu v cerkev, dozidani pa so bili tudi prostori ob vhodu 
(sedanji pastoralni prostori). Ivan Kacin je tega leta izdelal nove 
orgle (leta 1933 jih je popravil in predelal mojster Valiček, pet 
let pozneje pa so odstranili zgornji del orgelske omare, da je 
skozi okno na pročelju cerkve prišlo v cerkev več svetlobe). Cer-
kev je bila urejena in okrašena toliko, da jo je 29. aprila 1930 
goriški nadškof Frančišek B. Sedej slovesno posvetil.
 Takoj po prihodu in ob obnovitvenih delih pa so franči-
škani in svetna oblast iskali novo mesto Kostanjevice v te-
danjem redovnem, cerkvenem in javnem življenju Goriške. 
Do odhoda slovenskih frančiškanov je bila Kostanjevica 
predvsem slovenska, čeprav so jo obiskovali tudi nemško, ita-
lijansko in furlansko govoreči verniki, ki so bili vedno dobro-
došli in sprejeti. Notranje življenje samostana se je odvijalo 
predvsem tukajšnji šoli in ob študiju. S prihodom italijanskih 
frančiškanov pa se je ta značaj Kostanjevice deloma sam, ob 
dejstvu, da so bili to za Kostanjevico popolni tujci, deloma 
načrtno brisal. Tako je italijanska oblast nameravala cerkev 
spremeniti v nekakšen vojaški spomenik, saj bi pod cerkvijo 
uredili grobnico za italijanske vojake, padle med prvo svetov-
no vojno. Leta 1925 naj bi bilo v samostanu že zloženih 5000 

Načrti za preureditev kostanjeviške cerkve v spomenik oz. kostnico

krst s posmrtnimi ostanki, izdelani pa so bili tudi načrti za 
kostnico pod cerkvijo. Kostanjevica bi s tem gotovo dobila 
popolnoma novo in tujo vsebino, zato je toliko večja sreča, da 
so ta načrt pozneje opustili.
 Leta 1925 so frančiškani v samostanu začeli s študijem teo-
logije. Prišlo je pet patrov (profesorjev) in pet študentov. Študij 
je vodil p. Guglielmo Endrizzi, lektor slovenskega jezika, ki se je 
le-tega naučil med študijem v Ljubljani in je bil tako takrat kot 
tudi po drugi svetovni vojni, ko je deloval v Gorici, Slovencem 
zelo naklonjen. Tridentinska frančiškanska provinca je morda 
nameravala v slovenskem okolju vzgajati duhovnike za delo med 
Slovenci. S študijem na Kostanjevici so prekinili leta 1929.

Kip »oblečene Karmelske Marije«
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 Nadaljevali so tudi s pobožnostmi, ki so bile na Kostanje-
vici že tradicionalne: praznovanje Karmelske Matere Božje s 
procesijo (leta 1941 je bil postavljen nov oltar na koncu leve-
ga hodnika; v niši oltarja je »oblečena« Karmelska Marija), 
telovsko procesijo z blagoslovi pri štirih oltarjih in vstajenj-
sko, ki je bila v mestu edina na velikonočno jutro (drugod so 
bile na veliko soboto popoldne ali zvečer). Šmarnice, ki so 
bile pred vojno zjutraj v slovenskem jeziku, so uvedli zvečer 
v italijanskem, uvedli so tudi procesijo z lilijami ob prazni-
ku sv. Antona Padovanskega. Leta 1933 je 65 otrok prejelo 
prvo sveto obhajilo na Kostanjevici namesto pri sv. Ignaciju 
v Gorici – patri so dobili stik z otroki preko šol, kjer so bili 
katehetje.
 Med obema vojnama je slovenski tretji red vodil p. Zofro-
nij Kozlevčar s Svete Gore, od leta 1944 g. Janez Reščič, od 
leta 1945 pa p. Otmar Vostner.
 Frančiškani so veliko pomagali po cerkvah in župnijah 
v Gorici in okolici, in sicer z maševanjem, pridiganjem, vo-
denjem tridnevnic, blagoslavljanjem križevih potov po cer-
kvah, ki so bile ponovno pozidane ali obnovljene, s katehe-
zami v različnih šolah, s spovedovanjem v domači cerkvi in 
preko tradicionalnih pobožnosti.
 V letih 1930–1932 je bila urejena in na novo katalogizira-
na tudi knjižnica, leta 1932 pa so iz Avstrije vrnili posmrtne 
ostanke članov zadnje kraljevske družine Burbonov, ki so jih 
med prvo. svetovno vojno iz razrušene cerkve Avstrijci od-
peljali na Dunaj.
 Kostanjevici tudi druga svetovna vojna ni povsem priza-
nesla. Najprej so nameravali v samostan nastaniti vojaško 
bolnišnico, pobočje hriba pa bi postalo protiletalska baza. 
Načrti so se spremenili in vzhodni del samostana so dali 
frančiškani na razpolago italijanski vojski. V njem so ok-
tobra 1942 uredili podružnico goriških zaporov, v kateri so 
bila zaprta dekleta ter mlajše in starejše ženske, ki so bile 
osumljene sodelovanja s partizani. Od tod so jih pošiljali v 
koncentracijska taborišča. Medtem ko se je število zaprtih 
gibalo med 40 in 160, jih je okrog 70 tu dočakalo zlom fa-
šizma in kapitulacijo Italije. Pred odhodom so se zahvalile 
frančiškanom, še posebej p. Guglielmu Endrizziju, ki so jim 
nudili duhovno, moralno in drugo pomoč.
 V samostanu so se v naslednjih mesecih oglašali tako 
partizani kot Nemci, v okolici pa je bilo precej topovskega 
in drugega obstreljevanja. Na Kostanjevico je prišel del mo-
štva, ki je gradilo okope okrog Monte Cassina. Po hribu in 

ob samostanu oz. cerkvi je bilo izkopanih precej jarkov in 
bunkerjev, ki so bili s predori povezani s kletjo oz. bunker-
jem pod cerkvijo. Nastavljene so bile tudi mine, ki so dva 
frančiškana ubile; tretji frančiškan je bil ubit ob zadnjem 
bombardiranju Gorice aprila 1945. Pisec italijanske kronike 
pripisuje posebnemu varstvu Svetogorske kraljice, da samo-
stan in cerkev nista bila nikoli zadeta.
 25. oktobra 1943 je »nekdo« (kot pravi italijanski kronist) 
prinesel na Kostanjevico svetogorsko podobo (pred tem so jo 
partizani odnesli v Ajdovščino in jo spet vrnili na Sveto Goro). 
8. decembra je bila na prošnjo goriškega škofa Margottija po-
stavljena v češčenje na 
glavnem oltarju. K Sve-
togorski na Kostanjevico 
so v naslednjih dneh in 
tednih romale množice 
iz bližnje in daljne okoli-
ce, saj je bila postavljena 
v češčenje na vse nedelje 
in praznike. Svetogorsko 
podobo so frančiškani 
ob svojem odhodu odne-
sli v goriško stolnico, od 
koder je v noči pred 7. ju-
nijem, ko naj bi se vrnila 
na Sveto Goro, skrivno-
stno izginila. Pozneje se 
je pojavila v Rimu, kjer 
je bila restavrirana in vr-
njena najprej v Ljublja-
no, 14. januarja 1951 pa 
prenesena na Kostanje-
vico. Tu jo je slovesno sprejela tisočglava množica, kateri so 
se pridružili tudi goriški Slovenci, ki so sprejem spremljali z 
goriškega gradu, saj je bila meja tesno zaprta. Podobo so 1. 
aprila prenesli v cerkev v Solkanu, 8. aprila pa na Sveto Goro. 
Kopija Svetogorske na stranskem oltarju sv. Antona, ki jo je 
izdelal Mirko Šubic, spominja na to njeno dvojno gostova-
nje na Kostanjevici. Ob njeni postavitvi na oltar 13. januarja 
1952 je apostolski administrator dr. Mihael Toroš v pridigi 
Kostanjevico imenoval »Mala Sveta Gora«.
 Decembra 1943 so italijanski frančiškani uvedli sveto 
mašo s slovenskim petjem in pridigo. Maševali so p. Oto Ko-
cjan in drugi slovenski duhovniki, med njimi tudi poznejši 

Svetogorska milostna podoba na 
glavnem oltarju



c v e t j e s  ko s ta n j ev ice40

apostolski administrator slovenskega dela goriške nadškofije 
dr. Mihael Toroš. Slovenščino so pričeli uvajati tudi v drugih 
goriških cerkvah.
 Samostan je konec vojne dočakal v negotovosti. Tri-
dentinska frančiškanska provinca je za samostane v Julij-
ski krajini junija leta 1944 ustanovila poseben komisariat, 
po vojni pa so pod svojo streho začeli sprejemati slovenske 
frančiškane, med katerimi so bili tudi provincial p. Graci-
jan Heric, p. Oto Kocjan ter poznejši gvardijan in župnik p. 
Otmar Vostner.
 V okviru angloameriške cone sta Gorica in Kostanjevica 
čakali na mejo med Italijo in tedanjo Jugoslavijo. Z mirov-
no pogodbo, ki sta jo državi sklenili v Parizu 10. februarja 
1947, je bila določena državna meja, ki je Gorico odrezala od 
Kostanjevice. Ob tem je p. Otmar zapisal: »V torek, 11. fe-
bruarja 1947, prvega dne po podpisu mirovne pogodbe med 
Jugoslavijo in Italijo, sta okrog 5h zvečer p. gvardijan in p. 
vikar ključe izročila preč. p. Gracijanu Hericu, nato sta odšla 
za drugimi, ki so posamič ali paroma odšli v Gorico. Ob Ave 
Mariji so se na Kostanjevici znašli samo še Slovenci, ki so 
pred nekaj minutami bili le gostje.« 27. februarja je franči-
škanska generalna kurija tudi uradno samostan spet vrnila 
slovenskim frančiškanom.

Kopija Svetogorske podobe na oltarju sv. Antona

Tako je Kostanjevica spet zadihala slovensko. Takoj 
prvo nedeljo so oznanili spremembo mašnega ur-
nika: pri prvi maši ob 6.15 je bil evangelij prebran v 

slovenščini in italijanščini, ob 7.00 je bila slovenska maša, 
ob 8.00 italijanska, ob 10.00 pa slovesna slovenska. Kronika, 
ki jo je od prvega dne pisal p. Otmar, opisuje živo dogajanje 
na Kostanjevici: postne pobožnosti, nov Božji grob, slovesno 

KOSTANJEVICA 
SpET SlOVENSKA

Pevski zbor in nekateri gostje ob novi maši p. Mavricija Supana
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praznovanje praznika sv. Jožefa, nova maša p. Mavricija Su-
pana na praznik Gospodovega oznanjenja leta 1947, veliko-
nočno praznovanje, praznovanje Karmelske Matere Božje, 
pobožnost šmarnic in vrtnic idr. 1. junija je bila pripravljena 
celo slovesnost prvega svetega obhajila za pet otrok, ki se 
niso mogli udeležiti skupne slovesnosti pri sv. Ignaciju na 
Travniku v Gorici. Po zaključku vrtnic se je 30 do 40 bli-
žnjih vernikov zbiralo vsak večer pri pobožnosti. Slovesno 
so praznovali tudi praznik 
sv. bratov Cirila in Metoda, 
slovanskih apostolov, s tem 

da so na hribu zakurili kres in prepevali slovenske pesmi. 
Tudi slovenska šola iz Gorice (na Via Croce) je bila povezana 
s Kostanjevico, saj so imeli v cerkvi med drugim tudi veliko-
nočno obhajilo in mašo ob zaključku šolskega leta.
 Ko je mirovno pogodbo ratificirala še zadnja zaveznica, 
Rusija, je bil določen datum njene uveljavitve, ko bo demar-
kacijska črta postala meja med državama. Ob tem dnevu je 
kronist zapisal: »V nedeljo 14. septembra je veliko Slovencev 
prišlo po slovo od Kostanjevice. S težkim srcem so se po pe-
tih lavretanskih  litanijah ljubitelji Kostanjevice vračali pre-
ko že postavljene demarkacijske črte v Gorico.« Nova meja 
je del goriške nadškofije dokončno odrezala od škofijskega 
središča, prav tako pa je dele nekaterih goriških župnij odtr-
gala od župnijskih sedežev v Gorici. Za apostolskega admini-
stratorja dela goriške nadškofije, ki je pripadal Jugoslaviji, je 
bil imenovan solkanski župnik dr. Franc Močnik, ki je takoj 
naslednji dan, 16. septembra 1947, ustanovil na Kostanjevici 
»samostojno vikarijo« (po svoji vlogi je bila to dejansko žu-
pnija, a zaradi pravno-formalnih razlogov in zaradi izrednih 

Dekret o ustanovitvi 
»samostojne vikarije«

Dekret o povišanju neodvisnega 
vikariata v župnijo

razmer ni mogla biti ustanovljena kot redna župnija). V to 
župnijo oz. vikarijo so bili vključeni deli goriških župnij sv. 
Ignacija (kamor je prej spadala tudi Kostanjevica), sv. Vida 
in Modesta na Placuti, sv. Roka ter sv. Hilarija in Tacijana 
(stolna), ki so pripadali Jugoslaviji. Z istim dekretom je bil 
p. Otmar Vostner imenovan za »vikarja«. To vikarijo je 16. 
novembra 1953 apostolski administrator mons. dr. Mihael 
Toroš povzdignil v župnijo in dotedanjega vikarja p. Otmar-
ja imenoval za prvega župnika. Dekret o tem je apostolski 
administrator izdal šele 5. februarja naslednje leto, 6. ok-
tobra istega leta pa je bila župnija za trajno izročena (»in-
korporirana«) frančiškanskemu redu.
 Z ustanovitvijo vikarije oz. župnije je dobila Kostanjevi-
ca novo vlogo tudi na pastoralnem področju. Ta njena vloga 
je v naslednjih desetletjih ena najpomembnejših, saj je bila 
to prva novogoriška župnija, ki je nastala celo pred samim 
mestom Novo Gorico in je sprejemala nove meščane nasta-
jajočega mesta. Do leta 1976, ko je bila ustanovljena župnija 
Kristusa Odrešenika, je bila na Kostanjevici tudi edina no-
vogoriška župnija.
 Še posebej v prvih letih po vojni, pa tudi pozneje, je vsak-
danje cerkveno in samostansko življenje na Kostanjevici 
krojila bližina državne meje in tudi sovražen odnos tedanjih 
oblasti do Kostanjevice in do Cerkve: državna oblast je iz-
gnala kuharico in organistinjo, ki nista dobili dovoljenja za 
bivanje v obmejnem pasu; kaznovala je župnika p. Otmarja, 

Današnja pot s Pristave na Kostanjevico
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ker je brez dovoljenja pobiral v cerkvi miloščino; miloščina 
je bila zaplenjena, potem pa je dve leti sploh niso smeli po-
birati; kaznovan je bil tudi zaradi opravljenega pogrebnega 
obreda, preden je bila smrt prijavljena matičnemu uradu. 
Oblast je zaprla pot s Pristave na Kostanjevico; kot vzrok 
je navedla bližino državne meje. Pot so zato morali uredi-
ti skozi samostanski sadovnjak. Kronika našteva še veliko 
podobnih pripetljajev. Predstojnik samostana je moral vsak 
dan poročati na postajo milice, če kdo prenočuje v samosta-
nu ali ne. O odnosu oblasti do Kostanjevice pričajo tudi šte-
vilni dopisi in prošnje za pobiranje miloščine, za procesije, 
za zvonjenje idr. V eni od teh prošenj p. Otmar utemeljuje, 
zakaj naj Okrajni ljudski odbor pred polnočnico in v noči 
med 31. decembrom in 1. januarjem dovoli zvonjenje: »To 
zvonjenje tudi ne kali nočnega miru, ker se zvoni tudi v Stari 
Gorici in bi pomanjkanje tega običajnega zvonjenja pri nas 
na drugi strani samo povzročilo kakšno krivično govorjenje 
zoper našo domovino.«
 Meja je razdelila tudi tretjeredno družino: člani kosta-
njeviške so bili maloštevilni in jih je vodil p. Otmar, goriške 
pa p. Fidelis Kraner. Goriški del je pozneje do leta 1968 vodil 
g. Ivan Eržen, takrat pa so skrb zanj sprejeli patri s Kosta-
njevice. Na Kostanjevici je tretji red leta 1973 oživil p. Filip 
Rupnik.
 Leto 1950 je kronist pričel z besedami: »Naj leto 300-le-
tnega jubileja Kostanjevice, leto vselitve apostolskega admi-
nistratorja in še posebej sveto leto 1950 prinese Kostanje-
vici novega razmaha …« V tem letu so namreč praznovali 
»300-letnico cerkve na Kostanjevici«, čeprav gre za obletni-
co, odkar je kostanjeviški samostan dobil svoje prve stalne 
prebivalce, redovnike karmeličane. Kronist p. Otmar nava-
ja štiri pesmi, ki so bile napisane za ta jubilej, od katerih je 
kromberški župnik g. Vinko Vodopivec dve tudi uglasbil (dr. 
Joža Lovrenčič: O Marija Pomočnica in s. Valtruda Levec ŠS: 
Kostanjeviški Mariji).
 15. junija 1950 se je iz Poreča preselil na Kostanjevico 
mons. dr. Mihael Toroš, apostolski administrator za jugo-
slovanski del goriške nadškofije (za administratorja je bil 
imenovan 28. februarja 1948, potem ko je oblast dr. Močni-
ka nasilno pregnala v Italijo). Državna oblast je zanj uredila 
vzhodni del samostana, prej imenovani burg. Seveda so ta 
del samostana (verjetno pa kar cel samostan) dobro opremili 
s prisluškovalnimi napravami, ki so jih potem še desetletja 
odkrivali ob različnih obnovah. 16. julija 1950 se je zaklju-

Mons. dr. Mihael Toroš

čilo praznovanje 300-letnice Kostanjevice s slovesno bir-
mo, ko je bilo birmanih 714 oseb iz bližnje in daljne okolice. 
Apostolski administrator je odtlej na Kostanjevici večkrat 
birmal, večje skupine v cerkvi, posameznike ali manjše sku-
pine pa na samostanskem koru. Patri in bratje v samosta-
nu so mu pri njegovem delu pomagali kot njegovi tajniki ali 
spremljevalci.
 Leta 1961 so s postavitvijo nove krstilnice na koncu de-
snega hodnika pred zakristijo praznovali 150-letnico priho-
da frančiškanov na Kostanjevico. Drugih zunanjih slovesno-
sti ob tej priložnosti ni bilo.
 Zaradi prisotnosti apo-
stolskega administratorja 
in tudi zaradi lege Kosta-
njevice so se tu pričeli zbi-
rati duhovniki iz bližnje pa 
tudi širše okolice, ki so imeli 
vsako sredo pred prvim pet-
kom mesečno konferenco 
in duhovno obnovo. Na Ko-
stanjevici so se zbirali tudi 
adoratorji ter druge skupine 
duhovnikov in laikov. Ko-
stanjevica je tudi rojstni kraj 
današnjega verskega tednika 
Družina, ki ga je začel dr. 
Toroš izdajati leta 1952.
 Dr. Mihael Toroš je umrl v nedeljo, 29. decembra 1963, 
zjutraj, pogrebne slovesnosti pa so bile opravljene 31. decem-
bra; najprej je ležal v svoji »katedrali« na Kostanjevici, kjer so 
zanj opravili pogrebno sv. mašo, pozneje pa so ga preko Sol-
kana ponesli v baziliko na Sveto Goro in ga tam pokopali za 
glavnim oltarjem. Po njegovi smrti je bil 20. aprila 1964 za 
apostolskega administratorja imenovan dr. Janez Jenko, ge-
neralni vikar v Beogradu. Julija tega leta so bile tri apostolske 
administrature (deli goriške, tržaško-koprske in reške škofije) 
združene pod istim administratorjem dr. Janezom Jenkom. 4. 
decembra se je preselil v Koper, ki je 1. januarja 1965 postal 
središče novoustanovljene »Administrature za Slovensko Pri-
morje«.
 Življenje in dogajanje na Kostanjevici so krojile pasto-
ralne aktivnosti. Z rastjo Nove Gorice in večanjem števila 
njenih prebivalcev se je večalo tudi število vernikov, ki so na 
Kostanjevico prihajali  k verouku, k maši in drugim zakra-
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mentom. V župniji so se oblikovale različne skupine: pevski 
zbori, verouk za mladino, katehumeni, skupina Vera in luč 
idr. Za krste in poroke so prihajali tudi mnogi verniki iz dru-
gih župnij, ki si zaradi veri in Cerkvi nenaklonjene oblasti 
niso upali zaprositi za zakramente v domači župniji.
 Poleg že stare težave z vodo, ki se je rešila šele v šestde-
setih letih s postavitvijo dodatnega vodohrana za črpanje 
vode mestnega vodovoda, je bila težava tudi z dostopom na 
Kostanjevico. Glavno pot, ki je vodila iz Gorice, je prerezala 
državna meja. Pot s Pristave so oblasti zaprle z izgovorom, da 
je preblizu meje (frančiškani so zato speljali pešpot skozi sa-
mostanski sadovnjak, ki je še danes edini dostop z južne stra-
ni). Pot za samostanom in po grebenu Kostanjevice je bila v 
zelo slabem stanju, običajno neprevozna in je oblast ni hotela 
primerno urediti niti na prošnjo apostolskega administratorja 
in na zahtevo verske komisije iz Ljubljane. Dostop iz mesta je 
bil možen samo po stopnicah. Leta 1966 je tedanji gvardijan 
oblasti zaprosil, da bi naredili novo pot po severnem pobočju 
Kostanjevice za lažji dostop iz mesta. Iz poti je nastala cesta, ki 
danes predstavlja glavni dostop do samostana. 30. decembra 
tega leta so novo cesto imenovali po p. Stanislavu Škrabcu. 

Potem ko je leta 1970 Klub starih goriških študentov ob vho-
du v samostan vzidal spominsko ploščo p. Stanislavu Škrab-
cu, je dobil naslednjo pomlad samostan nov naslov (Škrabče-
va ulica, ki ima samo eno številko, nosi jo samostan). Cesto so 

Gradnja sedanje Škrabčeve ulice leta 1966

potem kmalu asfaltirali in jo 
desetletje pozneje opremili z 
javno razsvetljavo.
 Precej skrbi je bilo po voj-
ni posvečeno gospodarstvu 
in vzdrževanju samostana, 
ki je bil delno naseljen s ci-
vilnimi prebivalci. Vračala 
se je oprava in oprema, ki je 
bila v preteklosti odnesena s 
Kostanjevice, nekatere stva-
ri pa so si patri tudi izposo-
dili. Krstni kamen, ki ga cer-
kev ni imela, so pripeljali iz 
kapele Šlajmerjevega doma v 
Ljubljani. Po ustanovitvi žu-
pnije so morali prostore in 
tudi cerkev prilagoditi po-
trebam župnijske pastorale 
(župnijska pisarna, veroučne 
učilnice …).
 Desetletja po vojni je bila torej glavnina dogajanja na 
Kostanjevici povezana z delovanjem župnije, ves čas pa so 
prihajali obiskovalci tudi na ogled grobnice Burbonov, med 
katerimi so bili nekajkrat tudi uradni predstavniki Francije. 
Maja 1949 so grobnico po naročilu in z darom francoskega 
konzula v Beogradu na novo prepleskali.

Krstni kamen iz kapele 
Šlajmerjevega doma v Ljubljani

Glavni knjižnični prostor pred preureditvijo in prenovo leta 1998
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 Za zgodovinsko samostansko knjižnico, ki so jo poime-
novali po p. Stanislavu Škrabcu in ni bila odprta širši javno-
sti, je skrbel župljan Marijan Brecelj. Ostala je v prostorih, 
kot so jo uredili italijanski frančiškani med obema svetovni-
ma vojnama, saj so bili ti zanjo primerni in tudi varni.
 Kot je imel kostanjeviški samostan v letih 1891–1915 
vzgojno in izobraževalno poslanstvo (srednja šola ter študij 
filozofije in teologije), je to vlogo v drugačni obliki nadaljeval 
leta 1964. Takrat se je sem preselil klerikat gimnazijcev (di-
jaki frančiškani, ki so obiskovali državno gimnazijo v Novi 
Gorici). Dve leti pozneje se je klerikat preselil v Novo mesto, 
sem pa se je iz Novega mesta preselil noviciat, ki je ostal na 
Kostanjevici do leta 1989.
 Potem ko so uredili novo električno napeljavo, so leta 1974 
začeli s prenovo notranjosti cerkve. Ta je obsegala čiščenje 
zidov in fresk, popravilo razpokanih sten, popravilo štuka-
tur in pleskanje celotne cerkve. Tako obnovljena cerkev pa ni 
ostala dolgo v takšnem stanju. V letu 1976 so jo poškodovali 
spomladanski in jesenski potresi: prvi je bil 6. maja zvečer in 
je cerkev tako poškodoval, da ni bila uporabna in varna. Bo-
goslužje so preselili v samostansko dvorano in na samostan-
sko dvorišče. Cerkev in samostan so začeli pod vodstvom 
takratnega župnika in gvardijana nemudoma obnavljati in 
stavbo povezovati z vezmi. Tem popravilom se imamo za-
hvaliti, da trije naslednji potresi 6., 11. in 15. septembra is-
tega leta cerkve in samostana niso še bolj poškodovali ali ju 

V poškodovani cerkvi je potres poškodoval tudi štukature.

celo porušili. Takšen namen 
pa je imela tedanja oblast, ki 
ju je določila in označila za 
rušenje. Prizadevnosti fran-
čiškanov in župljanov ter pri-
jateljev Kostanjevice se ima-
mo zahvaliti, da so cerkev in 
samostan popravili, obnovili 
in ju tako ohranili.
     Medtem ko so franči-
škani in župljani ves ta čas 
po svojih najboljših močeh 
skrbeli za samostan ter za 

sakralne in kulturnozgodovinske znamenitosti, se je ži-
vljenje na teh področjih poživilo v devetdesetih letih, ko je 
Slovenija doživela propad komunizma, postala samostojna 
država in zaživela normalno demokratično življenje. Očisti-
li so zaraščeno in zapuščeno Pot na Kapelo, kjer so najprej 
občasno in ob nedeljah omogočali prehod državne meje, do-

Zrušen del oboka v eni od 
samostanskih sob

Pot na Kapelo ponovno prehodna
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kler ni postala redno prehodna po vstopu Slovenije v Evrop-
sko unijo. Goričani so tako lahko spet prišli na Kostanjevi-
co po svoji stari poti. Želja je, da bi bila pot obnovljena kot 
romarska in sprehajalna pot, ki bo Gorico spet povezala s 
Kostanjevico in pomenila povezavo med obema Goricama.

      Ob 150-letnici rojstva p. Stani-
slava Škrabca je bil 6. januarja 1994 
ustanovljen Škrabčev odbor, ki si je 
zadal nalogo poživiti in ovrednotiti 
njegovo jezikoslovno delo. Sad delo-
vanja Škrabčeva odbora pa je tudi ob-
nova samostanske knjižnice (1997–
1998), postopna obnova zunanjosti 
samostana in cerkve (1999–2009) ter 
priprava načrtov za celostno prenovo 
notranjosti samostana (2003–2007).

V pomoč pri teh dejavnostih je 
začel leta 1994 Kulturni dom Nova 
Gorica v sodelovanju s samostanom 
na Kostanjevici pripravljati glasbe-
ni niz šestih ali sedmih koncertov 

(najprej so se odvijali jeseni, pozneje pa so bili prestavljeni v 
meseca maj in junij) s skupnim naslovom Glasba z vrtov sv. 
Frančiška.
 Tega leta (1994) je dal samostan na razpolago vzhodni 
del samostana italijanskemu duhovniku Don Pierinu Gel-
miniju, ki je v njem ustanovil skupnost Srečanje za pomoč 
fantom, ki hočejo zaživeti življenje brez odvisnosti od drog.
Leta 2003 je dal samostan Društvu ljubiteljev vrtnic na 
razpolago samostanski vrt, ki so ga preuredili v rožni vrt z 
zbirko zgodovinskih vrtnic burbonk. Rožni vrt je bil javnosti 
prvič predstavljen maja 2004.

Spominska poštna 
znamka ob 150. 
obletnici rojstva p. 
Stanislava Škrabca

Program koncertov leta 2009

 V začetku leta 2011 smo slovesno praznovali 200. obletnico 
prihoda frančiškanov na Kostanjevico. Prvi dan praznovanja je 
bil Dan spomina. Zbrali smo se na trgu sv. Antona v Gorici in po 
poti, po kateri so na ta dan, 6. januarja leta 1811, prenesli Najsve-
tejše na Kostanjevico, podoživeli ta dogodek. Na Kostanjevici je 
vodil somaševanje goriški nadškof mons. Dino de Antoni.
 V soboto, 8. januarja, je bil Dan p. Stanislava Škrabca. 
Od vseh kostanjeviških frančiškanov je prav on s svojim du-
hovniškim, izdajateljskim in jezikoslovnim delom najširše 
zaznamoval ne samo Goriško, ampak ves slovenski prostor. 
Ob tej priložnosti smo na aleji zaslužnih v Novi Gorici (Er-
javčeva ulica) odkrili spomenik, ki ga je Novi Gorici podaril 
njegov prapranečak Janez Škrabec.
 V nedeljo, 9. januarja, je bil dan zahvale Bogu za vse do-
bro, ki ga je v teh dvesto letih naklanjal po delovanju fran-
čiškanov, frančiškani pa smo se Bogu zahvalili za milost, da 
mu smemo služiti na tem milostnem kraju, pri Kostanjeviški 
Materi Božji. Somaševanje je vodil koprski škof mons. Me-
tod Pirih.
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Glavni dostop iz Nove Gorice na Kostanjevico je danes po 
cesti, od leta 1966 imenovani Škrabčeva ulica, po kateri 
se samostanu približamo s severne strani. Svoje lice ima 

samostan s cerkvijo namreč obrnjeno proti Gorici, katere del je 
v zgodovini bil. Na hribčku, 151 m nad morjem, se nahaja samo-
stan, ki pa ni na vrhu Kostanjevice, ampak 20 m nižje oz. 49 m 
nad Novo Gorico. Parkirni prostor in okolica samostana služi-
ta tudi kot razgledna točka. Cesta se kot dostopna in spreha-
jalna nadaljuje na severni strani samostana čez sam vrh Ko-
stanjevice do ceste, ki pove-
zuje Novo Gorico in Pristavo 
čez sedlo med Kostanjevico 
in Panovcem. Drugi dostop 
na Kostanjevico s severne 
smeri so stopnice, ki so bile 
tam že dolgo pred cesto in so 
bile v zadnjih desetletjih tudi 
obnovljene. Prvi del stopnic 
vodi od Streliške ulice do ce-
ste na Kostanjevico, drugi pa 
naprej na cesto za samosta-
nom.

pOTI NA KOSTANJEVICO 
IN SprEHOD pO NJEJ

Pogled s parkirišča, kamor 
pripeljejo štiri poti; z leve: 
cesta iz Nove Gorice, pot za 
samostanom, dostop do cerkve 
in pot s Pristave

 Na parkirišče pod cerkvijo 
pripelje tudi zgodovinska Pot 
na Kapelo, ki je danes samo 
pešpot, do leta 1947 pa je bila 
to glavna dostopna pot, ki je 
vodila iz Gorice. Na italijan-
ski strani se imenuje Via del-
la Cappella. Do leta 1930 se je 
zgornji del poti imenoval Pot 
na Kostanjevico oz. Via della 
Castagnavizza, a so ga takrat preimenovali kot spodnjega, da 
je zvenelo bolj italijansko.  Po njej so prihajali na Kostanjevico 
pastirji, delavci in gozdarji, še preden je bila tu postavljena cer-
kvica, po njej so prihajali prebivalci Kostanjevice in romarji, po 
njej so prišli na praznik Svetih treh kraljev leta 1811 s procesijo 
frančiškani in po njej so prinašali k večnemu počitku zadnje 
člane kraljevske družine Burbonov in druge, ki so v grobnicah 
pod cerkvijo našli svoje zadnje počivališče. O tej poti je govoril 
p. Chiaro Vascotti, ko je zapisal že takrat (1848), kot pravi, stari 
rek: »V Gorico priti in se na Kostanjevico ne povzpeti, je isto, 
kakor v Rim iti, pa ne papeža videti.«
 Pot je že na svojem začetku ob današnji poti Via G. For-
mica nakazovala, kam pelje. Takoj ko se ob današnji šoli 
Fumagalli začne dvigati (desno od tega mesta je stal dvo-
rec grofov Thurnov), je bilo na obzidju znamenje s podobo 
Kostanjeviške Matere Božje. Tega znamenja danes ni več, 
ohranjeno je pa drugo s podobo Kostanjeviške nekoliko 
višje, med hišami na sredi strmine. Na plošči pod angelom, 
ki drži podobo Kostanjeviške, je vklesan latinski napis, ki 
se po prevodu p. Stanislava 
Škrabca glasi: »Ustavi se, 
popotnik, tukaj! Zahvali 
se ali prosi milosti! Jezusa 
moli, Marijo poprosi! Reci: 
»Mati, zdrava!«, da te reši 
hudega. L. P. G. P. naredil 
1705.« (Vascotti in Škrabec 
menita, da gre za Alojzi-
ja Petra Janeza Pacassija, 
očeta Nikolaja Pacassija, ki 
je, med drugimi deli, tudi 
arhitekt Attemsove palače 
in dunajskega dvora Schön-
brunn.)

Vzpon po Poti na Kapelo

Podoba Kostanjeviške Matere 
Božje v znamenju ob Poti na 
Kapelo (1705)
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 Leta 1818 je malo naprej od tega znamenja je goriški le-
karnar Krpan dal postaviti slavolok čez pot na Kostanjevi-
co. Popotnike je vabil: »Pobožni varovanci Marijini, pojdite 
gori, prosite, bode vam rešenje. 1818.« Slavolok so leta 1859 
na željo predstojništva samostana odstranili, poročila pa si 
niso edina, ali zato, ker je oviral pot vozovom, ali pa je bil res 
v tako slabem stanju in v nevarnosti, da se poruši.
 Naslednje leto (1819) je p. Peter Zupančič, dominikanec 
iz enega izmed goriških samostanov, ki jih je zaprl cesar Jo-
žef II., dal postaviti znamenja malo naprej od tega slavo-
loka. Stala so na severni strani poti in zob časa jih je začel 
zelo hitro najedati. Zupančič jih je že leta 1822 podrl in dal 
postaviti šest novih iz rezanega kamna na južno stran poti. 
V nišah so bile slike, risane na kovinske plošče, in so pred-
stavljale prizore iz Marijinega življenja. Na plošči pod nišo 
je imelo vsako znamenje vklesano kratke verze, ki jih je se-
stavil p. Krizostom Fogh, profesor na Kostanjevici in nekaj 
časa tudi gvardijan. Prvo znamenje je bilo posvečeno skriv-
nosti Marijinega brezmadežnega spočetja, drugo Marijine-
mu rojstvu, tretje Marijinemu (Gospodovemu) oznanjenju, 
četrto je bilo posvečeno Marijinemu očiščevanju, peto nje-
nemu vnebovzetju in šesto Kraljici svetega rožnega venca. 
Iz opisov p. Stanislava Škrabca vidimo, da so bila ta zname-
nja zelo podobna današnjim, tako po obliki kot po merah, le 
napisi so bili drugačni. Tudi 
kovinskih plošč s slikami ni 
več. Ker so bili pot in zna-
menja med prvo svetovno 
vojno močno poškodovani 
in leta 1928 popravljeni, tr-
diti, v kolikšni meri so da-
nes ohranjena znamenja še 
tista, ki jih je dal postaviti 
Zupančič. Glede na mesta 
in napise bi lahko sklepali, 
da je ohranjeno morda prvo 
znamenje z napisom Ma-
ter intemerata (Mati brez-
madežna), tretje z napisom 
Mater Salvatoris (Mati Od-
rešenikova) in šesto Regina 
S. Rosarii (Kraljica sv. ro-
žnega venca). Po drugi sve-
tovni vojni, ko je bil dostop 

Zadnje znamenje z napisom 
Regina S. Rosarii

do znamenj sicer prepovedan zaradi državne meje, so enega 
izmed njih leta 1961 prestavili najprej na rob današnjega 
parkirišča in leta 1978 na severni rob parka pred cerkvijo (z 
napisom na kamnih, ki ni originalen, Sancta Maria), dru-
gega pa odstranili. Ohranjena sta še dva kamna znamenj z 
napisoma Janua coeli in Rosa mistica.
 Večje znamenje pri cerkvi ni iz vrste Zupančičevih zna-
menj, saj je večje in drugačno. V njem je bila freska, ki je 
prikazovala Kristusa na križu in Marijo Magdaleno pod 
njim; izdelal jo je Goričan Filip Pik, bila pa je kopija Tomin-
čeve slike, ki je bila v kape-
li na nekdanjem goriškem 
pokopališču. Podobna slika 
istega slikarja, naslikana na 
platno, je bila tudi v cerkvi v 
oltarju sv. Križa (sedanji ol-
tar sv. Frančiška). Pozneje je 
fresko v zunanji kapelici na-
domestila slika, narisana na 
pločevino. Vremenske raz-
mere so počasi uničevale 
material, ki je služil za pod-
lago, zato so sliko prenesli 
na spodnji samostanski ho-
dnik. Ta slika pa ne pred-
stavlja le Marije Magdalene 
same pod križem, ampak so 
na njej tri Marije pod kri-
žem: Marija, Jezusova mati 
v spremstvu apostola Ja-
neza, Marija Magdalena in 
Marija Klopájeva. V niši znamenja je zdaj fotografska kopija 
te slike.
 Ob prvem znamenju so bile tudi stopnice, ki so vodile 
s poti na sam rob hriba, od koder je potekala pešpot vzpo-
redno s potjo. Po vsej verjetnosti tudi današnje stojijo vsaj 
približno na istem mestu, kot so stale prvotne iz leta 1823. 
Kupljene so bile na dražbi, ko so v Gorici podrli staro cer-
kev sv. Antona. Ob poti je vedno rastlo tudi drevje, naj-
več je bilo lip in divjih kostanjev. Teh je bilo nekaj tudi ob 
cerkvi in samostanu. Drevesa ob poti so bila še posebno 
izpostavljena viharjem in večkrat polomljena ali izruvana. 
Danes teh dreves ni več, kostanjev pa je na Kostanjevici 
samo še nekaj.

Znamenje pod stopnicami pri 
cerkvi
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16. septembra 1947 je 
večino te poti odrezala od 
sveta državna meja. Na ita-
lijanski strani je pot postala 
slepa ulica oz. pot, ki je vo-
dila do zadnjih hiš na ita-
lijanski strani, na jugoslo-
vanski strani pa je bila del 
strogo varovanega 100-me-
trskega obmejnega pasu. 
Čeprav je bila zemlja last 
samostana, poti niso mogli 
in smeli vzdrževati, tako da 
so tudi kapelice propadale.
Po padcu komunizma so fa-
rani pot v začetku devetde-
setih let 20. stoletja očistili in 
jo naredili prehodno. Nekaj 

časa je bil na poti ob nedeljah postavljen tudi začasni mejni 
prehod, ki je Goričanom omogočil krajši dostop na Kostanje-
vico. Leta 2004, ko je Slovenija postala del Evropske unije, se 
je začelo resneje razmišljati, da bi pot obnovili kot zgodovin-
sko romarsko in dostopno. Želje so postale uresničljive šele z 
vključitvijo Slovenije v območje schengenskega sporazuma, 
21. decembra 2007. Tako bo, upamo, Gorica spet povezana s 
kostanjeviškim svetiščem, kot je bila vse od njegovega nastan-
ka do na novo postavljene državne meje med Italijo in Jugo-
slavijo, ki je Gorico od Kostanjevice odrezala za več kot 60 let.
 Na parkirišče pripelje tudi urejena pot s Pristave. Pred 
letom 1947 je pot naredila lok proti zahodu, skoraj do dana-
šnje državne meje, in se pridružila Poti na Kapelo. Po vojni 
so jo oblasti zaprle z izgovorom, da je preblizu meje, s čimer 
so oteževale dostop do cerkve in samostana. Najprej so na-
redili pot po robu samostanskega posestva, ko pa so zaprli 
tudi to, so bili frančiškani primorani za sedanjo pot žrtvova-
ti svoj sadovnjak.
 Za samostanom je cesta, ki so jo v preteklosti uporablja-
li predvsem za dostop v gozd Panovec in ki vodi čez sam 
vrh Kostanjevice. Ko je pot iz Gorice zaprla državna meja, je 
postala to glavna pot, po kateri se je dalo občasno in za silo 
do samostana kaj pripeljati, a je občinska oblast ni hotela 
vzdrževati. Danes je povezana s cesto, ki vodi čez prelaz med 
Kostanjevico in Panovcem. Ko je bila leta 2000 asfaltirana, 
je postala tudi priljubljena sprehajalna in kolesarska pot.

Mejni kamen ob Poti na Kapelo

 Od parkirišča gremo mimo manjšega parka in večjega 
znamenja do širokega stopnišča, po katerem se povzpnemo 
na ploščad pred cerkvijo, s katere se ponuja lep razgled pro-
ti zahodu in jugu. Pod ploščadjo se nahajajo predprostori 
grobnice, z nje pa lahko stopimo v cerkev ali v samostan oz. 
v pastoralne prostore župnije.

Pot za samostanom pelje čez 
vrh Kostanjevice.
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Pročelje cerkve gleda 
proti jugu oz. je, kot 
ves samostan, za pribli-

žno 14 stopinj obrnjeno pro-
ti jugozahodu. Po zunanjih 
merah je cerkev 28 m dolga 
in 15 m široka. Že na zunaj 
nakazuje tridelno notranjost 
cerkve, saj sta stranska dela 
nekoliko nižja in ločena od 
osrednjega z lizenama, imata 
nižji strehi, stranski ladji oz. 
hodniki pa naznačujejo tudi 
dvoja stranska vrata. Na pro-
čelju izstopajo trije elementi, 
drug nad drugim: vhodna 
vrata, niša s kipom Marije z 
Jezusom in veliko polkrožno 
okno v zgornjem delu, ki skr-
bi za naravno svetlobo v cerkvi. Osrednji elementi ustvarjajo 
popolno simetrijo. Iz nje izstopa ob obnovi po prvi svetovni 
vojni vzidana marmorna plošča z latinskim napisom, ki se v 

ZUNANJOST CErKVE 
IN SAmOSTANA

Marija z Jezusom na pročelju 
cerkve

slovenskem prevodu glasi: »TA VZVIŠENA HIŠA / POSVE-
ČENA OZNANJENJU BLAŽENE DEVICE, / JE BILA PO-
STAVLJENA V LETIH 1623–1625. / POSVEČENA V LETIH 
1640–1648. / POVEČANA PRETEŽNO / V LETIH 1655–
1661. / UNIČENA V VOJNI 1915–1917. / OBNOVLJENA V 
LETIH 1924–1929. / PONOVNO POSVEČENA 29. APRILA 
1930.«

 Zahodna fasada cerkve ni 
posebno zanimiva, čeprav je 
precej razčlenjena z okni. Ne-
koč je bil tam stranski vhod v 
cerkev, s pokritim hodnikom 
ob vsej dolžini cerkve. Iz tega 
je nastal današnji notranji za-
hodni hodnik cerkve, niše, ki 
so bile nad nadstreškom, pa so 
danes na notranjem zidu pro-
stora nad hodnikom. V niši, ki 
je bila nad vhodom, je še ohra-
njen sicer poškodovani kip sv. 
Mihaela.
 Z dozidavo današnjih pa-
storalnih prostorov v začetku 
prejšnjega stoletja se je zvonik 
znašel ujet med cerkvijo in sa-
mostanskim poslopjem. V prvi 
svetovni vojni je bil večji del z 
zvončasto kapo porušen, tako 
da je sedanjo osemkotno stre-
ho dobil v povojni obnovi.

Plošča na pročelju cerkve

Kip nadangela Mihaela
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Zvonove so ob zatrtju sa-
mostana v času Jožefa II. pro-
dali, ob ponovnem odpiranju 
cerkve deset let pozneje pa je 
Filip Poli prinesel dva zvono-
va od cerkve sv. Klare. Še 
enega so prinesli frančiškani 
leta 1811 s seboj od sv. Anto-
na. Leta 1884 so zapeli novi 
zvonovi, ki so bili uliti v Lju-
bljani. Te je vzela prva sve-
tovna vojna, zato so po njej 
dali uliti nove. Največji od 
njih (ulit v Trstu 1926) še 
zvoni. Na njem sta reliefa 
Gospodovega oznanjenja in 
sv. Jožefa. Okrašen je z reliefi 
vrtnic. Druga dva sta bila po-

čena in so ju dali leta 1969 preliti v livarni v Žalcu. Okrašena 
sta s stiliziranimi novogoriškimi vrtnicami, reliefoma sv. Jožefa 
in znamenjem Sv. trojice ter napisi. Mali je posvečen sv. Jožefu, 
srednji pa Sv. trojici.
 Med pastoralnimi prostori (dozidanimi 1914 in razširjeni-
mi 1928) in zakristijo, ki je bila dozidana 1691 in je obe stavbi 
spojila v enoten kompleks (nad njo je oratorij), se nahaja atrij 
s starim vodnjakom, ki pa ni več v uporabi. Pod zakristijo je 
poseben prostor, ki so ga uporabljali za pomožen prostor oz. 
skladišče, zdaj pa je urejen v sprejemni prostor, kjer so tudi 
srečanja manjših skupin. V njem je 7 metrov globok vodnjak, 
pravzaprav cisterna, s kamnitim obodom iz leta 1846.
 Samostan ima dve nadstropji. Stari vhod je na severni stra-
ni, nasproti njemu je izhod na vrt na južni strani. Ima dva dela, 
saj se na približno dveh tretjinah prelomi (zadnji del, ki so ga 
imenovali burg,  je bil leta 1902 za dobrih 16 m podaljšan). Prvi 
del samostana je dolg 72 m, drugi pa 38 – skupaj torej, od zidu 
cerkve do vzhodnega konca, 101 m (za 9 m se oba dela na pre-
lomu prekrivata). Širina glavnega dela je skoraj 12 m, vzhodne-
ga pa skoraj 10 m. Dolžina celotnega kompleksa samostana s 
cerkvijo je torej 116 m.
 Na severni strani vzhodnega dela je od štiridesetih let 
19. stoletja 29 m dolgo gospodarsko poslopje, med njim in 
samostanom in tudi vzhodno od samostana pa je urejeno 
dvorišče. Garažno poslopje vzhodno od samostana je bilo 
postavljeno okrog leta 1950 za potrebe apostolskega admi-

V zvoniku visijo trije zvonovi.

Tloris samostana s cerkvijo (pritličje)

nistratorja, garaža med glavnim delom samostana in gospo-
darskim poslopjem pa pred nekaj leti.
 Vrt je vpet med današnji pastoralni del kompleksa, glavni 
del samostana in vzhodni del. Zaradi plazov v preteklosti je vrt 
v več nivojih, južno pobočje pa je utrjeno s škarpo. Vrt je služil 
kot zelenjavni vrt, leta 2003 pa so bile na delu vrta ob samosta-
nu zasajene zgodovinske vrtnice burbonke.
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Ko vstopimo v cerkev, se znajdemo pod korom. Ob 
straneh se odpirata dva stranska hodnika, med dve-
ma masivnima slopoma, ki nosita korno ograjo, pa 

stopimo v glavno cerkveno ladjo. Korna ograja in ohranjeni 
štukaturni okvir na levi strani ladje nam dasta zaslutiti le-
poto cerkve, ki je bila v prvi svetovni vojni skoraj uničena. 
To lepoto pa še najbolj začutimo v prezbiteriju, ki je bil tedaj 
nekoliko manj poškodovan in so ga rešili z obnovo in delno 
rekonstrukcijo.
 Prezbiterij naj bi bil v okviru obsežne obnove po prihodu 
karmeličanov v drugi polovici 17. stoletja dozidan nekoliko 
pozneje. Postaviti ga je dala grofica Katarina de Verdenberg, 
o čemer govorita črni plošči na obeh straneh prezbiterija. Plo-
šča na levi strani ima pomenljiv napis: »Stoj, popotnik, zdravi, 
bolni, bogati, ubogi, srečni, nesrečni, kdor koli, Marijo, tukaj, 
če kje čudodelno, moli in prosi za svoje, bodisi dobro, bodisi 
hudo, ali daj hvalo, ali prosi milosti. Devica, mila in mogoč-
na, ono podaljšati, to odpraviti hoče in more, tudi v gozdo-
vih priljudna.« Središče prezbiterija je glavni oltar z milostno 
podobo Kostanjeviške kraljice, ki so ga frančiškani ob svoji 
selitvi prenesli na Kostanjevico od cerkve sv. Antona. Da ni bil 
narejen za kostanjeviško Marijino podobo, ampak za kip sv. 

NOTrANJOST CErKVE



c v e t j e s  ko s ta n j ev ice64 c v e t j e s  ko s ta n j ev ice 65

Antona, priča tudi odprtina, ki je bila delno zaprta in obliko-
vana tako, da je nastala pokončno elipsasta. Marijina podoba 
ni tista, pred katero so molili pastirji in ki je bila naslikana 
na kamnito ploščo, ampak je nastala v drugi polovici 17. sto-
letja, gotovo pred letom 1686, saj iz tega leta izvira že kopija 
kostanjeviške podobe z napisom v karmeličanski cerkvi sv. 
Nikolaja v kraju Velm (Himberg) južno od Dunaja. Podoba je 
slikana na zid in prikazuje Marijo z Jezusom v naročju, ki sedi 
pred kostanjevim drevesom. Oba imata na glavi kroni. V atiki 
oltarja je ovalna slika angela, ki pozdravlja Marijo (v ovalu je 
bilo prej Jagnje Božje, a so ga nadomestili s sliko angela, da 

Spominska plošča v prezbiteriju na desni

Spominska plošča v prezbiteriju na levi

Kostanjeviška Mati Božja

so Marijino podobo približali skrivnosti, ki ji je cerkev posve-
čena). Pod sliko je na oltarno mizo postavljen tabernakelj z 
baldahinom. Levo in desno od oltarja sta odprtini, ki vodita 
v hodnik za oltarjem, nad njima pa sta kipa sv. Antona in sv. 
Frančiška, ki sta bila izdelana in tja postavljena v času obnove 
po prvi svetovni vojni.
 Okrašenost stropa prezbiterija je Marijan Brecelj opisal: 
»Če se ozremo v strop, nas preseneti bogastvo štukatur in 
poslikav. Občutek imamo, kakor da so nad nami in okrog 
nas angeli in svetniki sklenili razgiban krog in da se na nas 
ozirajo od vseh strani. Saj si tu podajajo roke angeli in putti, 
v bogate okvirje vzidane plošče z napisi, večje in manjše kar-
tuše, školjkaste vdolbine, niše, ograje, loki in venčni zidci.« 
Od tega bogatega okrasja prezbiterija omenimo še freske šti-
rih cerkvenih očetov, ki so povezani z marijansko pobožno-
stjo (sv. Ambrož, sv. Bonaventura,  sv. Janez Damaščan in sv. 
Bernard). Kipa sv. Ane in sv. Joahima se nahajata v posebni 
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niši nad venčnim zidcem. Sliki na oltarni steni prikazujeta 
preroka Elija in Izaija, poslikave na oboku nad oltarno steno 
pa ponazarjajo štiri vzklike lavretanskih litanij. Na pilastrih 
s korintskimi kapiteli sedijo na vsakem po en angel z raz-
ličnimi glasbili v rokah. Očem obiskovalcev manj vidna je 
hrbtna stran slavoločne stene. Na njej je v štukaturi nekaj 
papeških in škofovskih insignij, freski pa predstavljata Moj-
zesa na eni strani in Gideona na drugi.
 Štiri niše v prezbiteriju imajo školjkast zaključek, kar je 
motiv, ki se v cerkvi večkrat ponovi, tudi v niši na pročelju 
cerkve. Z njim so hoteli poudariti romarski značaj kostanje-
viške cerkvice.
 Štukature v prezbiteriju 
so še večinoma tiste iz 17. 
stoletja, razen kolikor so jih 
morali prilagoditi, ko so leta 
1886 naredili stropno odpr-
tino in ko so jih popravlja-
li in rekonstruirali po prvi 
svetovni vojni. Ob pogledu 
na prezbiterij si lahko pred-
stavljamo, kako je bila glav-
na cerkvena ladja videti pred 
prvo svetovno vojno, ko je 
bila v celoti prav tako bogato 
okrašena.
 Sedanji daritveni oltar, ki 
je bil v skladu s pokoncilsko 

Strop prezbiterija

Angel s pozavno

liturgično prenovo v šestdesetih letih 20. stoletja postavljen v 
prezbiteriju, je premičen in narejen iz kovanega železa, oltarna 
miza pa je lesena in ima tudi »grobek« s svetniškimi relikvija-
mi. Elemente obhajilne mize, ki je ločevala prezbiterij od ladje 
in so jo nekaj let pozneje odstranili, so uporabili za ograje med 
prezbiterijem in stranskimi hodniki.
 Slavoločno steno oblikuje kamnit lok, ki ga nosijo ka-
mniti nosilci. Nad lokom in venčnim zidcem je luneta, v ka-
teri je upodobljena Kostanjeviška kraljica kot tolažnica ža-
lostnih. Fresko obdaja latinski napis, ki se v prevodu glasi: 
»Sveta Marija – prihiti nesrečnežem na pomoč – opogumi 
malodušne – potolaži žalostne.« Freska Leonarda Riga, na-
slikana v letih 1884–1886, je bila obnovljena po prvi vojni 
(Giovanni Moro), potem pa je bila v potresu leta 1976 močno 
poškodovana in nato restavrirana ter delno rekonstruirana.

 Glavna ladja, kot jo vidimo danes, je v veliki meri sad re-
konstrukcije po prvi svetovni vojni, predvsem zidovi in obok. 
Iz prejšnje cerkve je ohranjen tlak z nagrobnimi ploščami, na 
katerem so vidne posledice porušene cerkve, freska na levi 
strani s štukaturnim okvirjem, korna ograja in zid pročelja 
cerkve.
 Freska v štukaturnem okvirju na levi strani cerkve prika-
zuje Marijino darovanje v templju in zajema vsebino iz ne-
svetopisemskega izročila, da naj bi Marija kot deklica služila 
v templju. Tudi to fresko je naslikal Leonardo Rigo v letih 
1884–1886.
 V glavni ladji gotovo najbolj izstopa stropna freska Mari-
jinega kronanja v velikosti 7,4 × 5 m. Ne samo velikost, am-
pak tudi vpetost v štukaturno in drugo okrasje ter manjše fre-
ske v medaljonih in drugih likih poudarijo njeno mogočnost 
in mogočnost celotnega stropa. Je delo karnijskega slikarja 

Kostanjeviška kot tolažnica žalostnih
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Giovannija Mora, ki je opravil večino slikarskih in slikarsko-
obnovitvenih del v času obnove po prvi svetovni vojni. 
 Štukature na korni ograji so bile med vojno najmanj poško-
dovane. Črni plošči v sredini ograje pričata o graditelju cerkve 
Matiju Thurnu, ki je cerkev in samostan leta 1650 izročil kar-

meličanom. Slike v kartušah levo in desno se niso ohranile. Ori-
ginalni štukaturni okraski so tudi v oknih na pevskem koru.
 Sedanje orgle so pnevmatske z romantično dispozicijo 
in jih je leta 1928 izdelal goriški mojster Ivan Kacin. Pet let 
pozneje jih je popravil in predelal mojster Valiček, leta 1938 
pa so odstranili zgornji del orgelske omare, da je prišlo skozi 
veliko okno v cerkev več svetlobe. Imajo dva manuala in pe-
dalni sistem, 10 osnovnih registrov in 7 registrskih zvez.

Korna ograja

Freska Marijinega darovanja

Sedanje 
orgle

Freska Marijinega kronanja na oboku glavne ladje
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 Stranska hodnika, vključno s prostorom pod pevskim 
korom, sta za stopnico nižja od tlaka v glavni ladji. Hodni-
ka potekata vse do severne stene cerkve in sta prekinjena s 
stranskima kapelama. Na desni je kapela sv. Antona s kipom 
svetnika in sliko Svetogorske Matere Božje, ki spominja na 
njeno dvojno gostovanje na Kostanjevici (v preteklosti je bil 
to karmelski oltar). Na levi je kapela sv. Frančiška, kjer je na 
sliki upodobljen svetnik, ki ga objema Križani, na oltarni mizi 
pa je slika bl. Antona Martina Slomška (v preteklosti je bil to 
najprej oltar sv. Jožefa in nato Križev oltar, slika Frančiška s 
križanim pa se povezuje s prejšnjo vsebino oltarja). Kapeli se 
odpirata v glavno ladjo, prehod pa delno zapira ograja kamni-

Oltar sv. Frančiška, na katerem je tudi podoba bl. Antona Martina 
Slomška

Karmelska kapela

tih stebričkov. Poleg teh prehodov s hodnikov v glavno ladjo 
sta še vratni odprtini brez vrat v sprednjem delu glavne ladje.
Dva oltarja sta tudi ob stranskih zidovih pod korom. Na de-
snem je oltar s kipom sv. Terezije Deteta Jezusa (prej je bil 
to oltar sv. Elizabete), na levi pa oltar s kipom sv. Jožefa. Na 
koncu levega hodnika je bil leta 1941 postavljen karmelski 
oltar s sliko, za katero je niša z »oblečeno« Marijo, ki so jo 
nosili ob karmelskih procesijah.
 Takoj ko stopimo v cerkev, opazimo nagrobne plošče v 
tlaku in na desni steni glavne ladje. Vseh skupaj je 23, od teh 
jih je sedem brez napisov. Plošče pričajo, da je v grobnicah 
pod cerkvijo našlo svoje zadnje počivališče precej ljudi, ki so 
bili tako ali drugače povezani s Kostanjevico.
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Nagrobne plošče v tlaku cerkve

Plošča družine grofov Thurnov 
pred nekdanjim karmelskim 
oltarjem

Prvotni plošči Karla X. in Ludvika XIX.

 Tik pred prezbiterijem je bila grobnica prvih stalnih va-
ruhov Kostanjevice, redovnikov karmeličanov. Na njej je la-
tinski napis, ki se v prevodu glasi »Blagor mrtvim, ki umrjejo 
v Gospodu«. Na desni strani v sprednjem delu glavne ladje je 
grobnica družine grofov Thurnov. Okrašena plošča je v zidu, 
pod ploščo pod klopmi pa je verjetno pokopana žena Matija 
Thurna. Njihova je tudi rožnata marmorna plošča v prehodu 
pred desno stransko kapelo. V njihovi grobnici sta od svoje 
smrti do leta 1884 počivala tudi francoski kralj Karel X. in 
njegov sin Ludvik XIX. Njuni močno poškodovani plošči z 
napisi v francoščini sta tik pod stopnico oltarja. V zadnjem 

delu cerkvene ladje na desni strani je grobnica družine gro-
fov Strassoldo s ploščama pod klopmi in na zidu.
 Med drugimi, ki so (bili) pokopani v grobnicah pod cer-
kvijo, so še člani družine Locatelli, Steffano, Neühaus in Ver-
burg, duhovnik Francisco Miranda, zgodovinar Carlus Anto-
nius Morelli in drugi.
 Ko so po letu 1883 urejali kripto Burbonov, so posmr-
tne ostanke iz grobnic po sredi cerkve in pred stranskima 
kapelama prenesli v druge grobnice ali na pokopališče. Pod 
ploščami po sredi cerkve je danes hodnik, ki vodi do kripte 
Burbonov pod prezbiterijem. V tlaku prezbiterija pod dana-
šnjim daritvenim oltarjem je preprosta črna marmorna plo-
šča z napisom REQVIES BORBONVM.

Plošča Burbonov pod daritvenim oltarjem.
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Prvi samostan, ki ga je dal ob cerkvici postaviti grof 
Thurn še pred prihodom karmeličanov, je bil majhen, 
saj ni bilo gotovo, ali bodo kaki redovniki sploh prišli, 

katerega reda bodo in kako velika bo družina. Bil je ločen od 
cerkve. Karmeličani so ga po svojem prihodu povečali oz. 
zgradili novega. S cerkvijo ga je povezala zakristija v pritličju 
in oratorij v nadstropju. Po obsegu je bil takšen, kot je ostal vse 
do leta 1902, ko so vzhodni del podaljšali za štiri sobe. Med 
prvo svetovno vojno porušenega srednjega dela niso v celoti 
rekonstruirali in zato je po dolžini na severni strani zdaj nekaj 
metrov krajši.
 Bolj kot na zunaj kaže sa-
mostan raznoliko arhitektu-
ro v notranjosti. Raznolikost 
se vidi v obliki stropov v sa-
mostanskih celicah, debeli-
nah zidov, načinu gradnje in 
izbiri gradbenih materialov. 
V dveh celicah so nad vrati 
plošče z besedili, ki govorijo, 
komu sta celici posvečeni in 
kdo je bil dobrotnik, ki ju je 

NOTrANJOST SAmOSTANA

Plošča v celici 

uredil zase in za svoje po-
tomce, da so ju lahko upo-
rabljali določen čas v letu za 
duhovne vaje. Plošča iz tretje 
celice je bila odstranjena in 
je vzidana ob vhodu v knji-
žnico na južni steni samo-
stana.
 V samostanu je bilo v 
preteklosti veliko umetni-
ških del. V prvi svetovni 
vojni je bilo mnogo tega 
uničenega, po njej pa so 
iz ruševin uspeli rešiti le 
manjši del. To so večinoma 
slike, ki visijo na hodniku v 
pritličju samostana in v samostanski dvorani. Med njimi 
velja omeniti sliko sv. Hilarija in Tacijana, zavetnikov Go-
rice, ki Kostanjevico tudi danes povezuje z mestom, kate-
rega del je nekoč bila, in je edina upodobitev zavetnikov 
Gorice v Sloveniji; dalje velja omeniti upodobitev sv. Jožefa 
z detetom Jezusom v naročju, ki ga časti sv. Anton (France-

sco Pavona), sliko Madone 
s harpijami, sliko Križane-
ga, leseni oval, na katerem 
je naslikan sv. Frančišek, 
ki prejema porcijunkulski 
odpustek, leseni oval s sli-

Sv. Jožef z detetom Jezusom in 
sv. Antonom

Sv. Hilarij in Tacijan, zavetnika 
Gorice Velesovska Mati Božja
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ko sv. Antona in sliko Marije z Jezusom, sv. Dominikom 
in sv. Katarino Siensko (slika je bila del bandera, ki so ga 
imeli v Velesovem, zato je v spodnjem delu naslikana tudi 
velesovska cerkvica s samostanom; na drugi strani platna 
je slika Marijinega kronanja, tudi delo istega slikarja). V 
samostanu je tudi nekaj slik dveh frančiškanov, ki sta živela 

na Kostanjevici, p. Aleksan-
dra Robleka in p. Ladislava 
Pintarja, in doprsni kip go-
riškega škofa Frančiška B. 
Sedeja iz patiniranega mav-
ca, ki ga je izdelal France 
Gorše.

V samostanu so trije bo-
gato okrašeni portali, vhodi 
v prostore, ki so pomembni 
za vsako redovno skupnost: 
na oratorij, kjer redovniki 
molijo, v nekdanjo knjižni-
co, kjer se izobražujejo, in v 
nekdanjo obednico (danes 
Trije okrašeni portali v 
samostanu: vhod na oratorij, 
v nekdanjo obednico in v 
nekdanjo knjižnico

večnamensko dvorano), kjer se ob skupni mizi družijo in go-
jijo bratsko življenje. Nad vhodom v nekdanjo knjižnico je 
lesen grb karmeličanskega reda, ki je poleg plošče nad grob-
nico še edina priča o njihovi 125-letni prisotnosti na Kosta-
njevici.

Anton Šušmelj je 
naredil za samostan 
dve sončni uri. Ena je 
v atriju (1936) in je 
bila pred nekaj leti 
obnovljena. Nosi la-
tinski napis Jezuso-
vih besed, ki se v pre-
vodu glasi: »Čuj, ker 
ne veš ure.« Druga je 
bila na vzhodnem 
delu samostana in je 
z ometom odpadla. 
Latinski napis na njej 
je opozarjal: »Naši 
dnevi so kot senca.«

Sončna ura v atriju
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Burboni (francosko Bourbons) so stranska veja družine 
Capet. Ta je zavladala Franciji leta 987. Po njenem iz-
umrtju leta 1328 je zavladala stranska veja Valois, po 

njenem izumrtju s kraljem Henrikom III. leta 1589 pa je kot 
najbližji moški potomec svojega predhodnika (11 generacij 
pred  Henrikom III. je bil njihov skupni prednik Ludvik IX.) 
zavladal Franciji kot Henrik IV. tedanji kralj Navare Henrik 
III. iz druge stranske veje dinastije Capet, iz hiše Burbonov.
 Kralji te dinastije so natančno dvesto let brez večjih pre-
tresov vladali Franciji. Leta 1700 so zasedli tudi španski 
prestol, zavladali na Siciliji in v Parmi ter ustanovili še več 
stranskih vej. Leta 1789 jih je zamajala francoska revolucija, 
katere posledica je bila ukinitev kraljevine septembra 1792. 
Takratni kralj Ludvik XVI. in njegova žena Maria Antoi-
netta sta bila leta 1793 obglavljena, njuna hči Marija Terezija 
Charlotta in sin Ludvik pa zaprta, kjer je slednji, tedaj že na-
slovni kralj Ludvik XVII., zaradi slabega ravnanja leta 1795 
umrl. Konec tega leta so iz zapora izpustili njegovo sestro, 
Marijo Terezijo Šarloto, v zameno za francoskega revolucio-
narnega politika Nicolasa Maria Quinetta, ki so ga zajeli Av-
strijci. Dva brata Ludvika XVI. sta s svojima družinama že 
ob začetku revolucije odšla v tujino. Zadrževali so se v Italiji, 

KrIpTA bUrbONOV

Grb Burbonov

Rusiji, drugih evropskih državah, 
največ pa v Edinburgu na Škotskem 
in v Londonu.

Po padcu Napoleona je senat 
povabil Burbone, da ponovno zase-
dejo francoski prestol. Kralj je po-
stal brat Ludvika XVI. Ludvik XVI-
II., ki je bil naslovni kralj že od 
smrti Ludvika XVII. Po njegovi 
smrti je zavladal tretji brat, Karel 
X., ki je s svojim načinom vladanja 
prihajal v čedalje večja nasprotja s 
parlamentom in leta 1830 sprožil 
tako imenovano julijsko revolucijo. 
Kralj je moral končno zapustiti pre-

stol in skupaj s svojo družino tudi Francijo. Najprej so odšli 
spet na Škotsko, v Edinburg, potem 
v Prago, leta 1836 pa so prišli v Go-
rico kot gostje grofov Coroninijev.
 Razlog, da so izbrali Gorico, je 
verjetno milo goriško podnebje, 
pa tudi strah Karla X., da bi zbolel 
za kolero, ki je takrat razsajala po 
Evropi, v Gorici pa je ni bilo. Se-
demnajst dni po prihodu v Gorico 
pa je 79-letni Karel X. prav za ko-
lero umrl kot edina žrtev epidemi-
je tistega časa v Gorici. Ko je ležal 
bolan in umiral, je skozi okno svoje 
sobe gledal na Kostanjevico. Izrazil 
je željo, da bi ga pokopali v tej sa-
mostanski cerkvici. Ko so ga 11. no-
vembra res pripeljali, da ga položijo 
k večnemu počitku v grobnico grofov Thurnov pod karmel-
skim oltarjem, je postala Kostanjevica »mali St. Denis«, saj 
vsi francoski kralji, razen treh, počivajo v baziliki St. Denis 
severno od Pariza. Karel X. je edini francoski kralj, ki je po-
kopan zunaj Francije, in edini kralj, pokopan v Sloveniji.
 Ker je bil na Kostanjevici pokopan zadnji kralj, zadnji 
simbol slave in moči te kraljevske dinastije, so želeli biti po-
kopani ob njem tudi drugi člani te družine. Tako so v isto 
grobnico po smrti leta 1844 položili njegovega sina, ki bi vla-
dal kot Ludvik XIX. (naslovni kralj je bil dvajset minut, kar 
je najkrajša doba vladanja kakšnega kralja v znani zgodovi-

Ludvik XVII.

Karel X.
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ni), in leta 1851 tudi sinovo ženo Marijo Terezijo Šarloto. Ker 
nista imela otrok, bi ga na kraljevem prestolu nasledil njun 
nečak, sin njegovega brata Karla Ferdinanda, ki bi vladal 
kot Henrik V. Tudi njega so po smrti leta 1883 pokopali na 

Kostanjevici in prav tako njegovo ženo Marijo Terezijo Be-
atriko Gaetano leta 1886. Na Kostanjevico pa so iz Benetk, 
kjer je umrla, pripeljali tudi Luizo Marijo Terezijo, vojvodi-
njo Parmsko in sestro Henrika V., ki je umrla leta 1864 in je 
želela počivati skupaj s člani svoje družine.
 Ko so jih pokopavali, so jih polagali v različne grobnice, 
kjer so zanje našli prostor. Zadnja umrla, žena Henrika V., 
je po moževem naročilu pod prezbiterijem uredila kripto, 

Ludvik XIX.

Marija Terezija Šarlota

Henrik V.

Marija Terezija Beatrika 
Gaetana

kot je urejena še danes, in do nje vodi ozek hodnik pod sre-
dino cerkve. Goriški kamnosek Anton Ušaj je iz kraškega 
marmorja izklesal kamnite sarkofage, v katere so položili 
svinčene krste, v katerih so bila nepredušno zaprta balzami-
rana trupla pokojnih Burbonov. V sarkofagu Karla X. je tudi 
posebna žara, v kateri je njegovo srce. Luizo Marijo Terezijo 
so pustili v bronasti krsti, v kateri so jo pripeljali iz Benetk. 
Ker bi bil Henrik V. zadnji član njihove družine, ki bi zasedal 
francoski kraljevski prestol (bil je zadnji naslovni kralj Fran-

cije), so mu na sarkofag pod steklen pokrov položili simbol-
no pozlačeno krono, ki pa je med prvo svetovno vojno, ko so 
prišli na Kostanjevico italijanski vojaki, izginila.
 V kripti pod cerkvijo so torej pokopani:
 Karel X. (1757–1836). Kralj je postal leta 1824; ko se je mo-
ral leta 1830 odpovedati prestolu, se je najprej zatekel v Edin-
burg na Škotskem, od tam v Prago in nazadnje v Gorico. Tu 
je po sedemnajstih dneh, 6. novembra 1836, v palači Coronini 
umrl za kolero in bil 11. novembra pokopan na Kostanjevici.
 Ludvik XIX. (1775–1844), vojvoda Angulêmski, naj-
starejši sin Karla X., ki je vladal po odpovedi kroni s strani 
očeta in pred odhodom v pregnanstvo vsega dvajset minut. 
Umrl je 3. junija 1844 v Gorici v palači grofov Strassoldo.
 Marija Terezija Charlotta (1778–1851), vojvodinja 
Angulêmska,  hči Ludvika XVI. in Marije Antoinette, hčere 
avstrijske cesarice Marije Terezije. Bila je sestrična in žena 
Ludvika XIX. Umrla je 19. oktobra 1851 na gradu Frohsdorf 
južno od Dunaja.

Luiza Marija Terezija Vhod v kripto
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 Henrik V. (1820–1883), grof Chambordski, sin Karla Fer-
dinanda in vnuk Karla X. Bil je zadnji prestolonaslednik veje 
francoskih Burbonov. Pred odhodom iz Francije in po smrti 
Ludvika XIX. je bil naslovni kralj Francije. Umrl je 24. avgu-
sta 1883 na gradu Frohsdorf južno od Dunaja.
 Marija Terezija Beatrika Gaetana (1817–1886), nad-
vojvodinja Avstrija-Este, žena Henrika V. Uredila je kripto 
Burbonov, kot je urejena še danes. Umrla je 25. marca 1886 
v palači Lanthieri v Gorici.
 Luiza Marija Terezija, vojvodinja Parmska (1819–1864); 
sestra Henrika V. Po nasilni smrti svojega moža Karla III., 
vojvode Parmskega, je vladala kot regentinja namesto mlado-
letnega sina. Umrla je v palači Giustinian v Benetkah in bila 
pokopana na Kostanjevici ob drugih članih svoje družine.
 V niši pred grobnico Burbonov je pokopan Luis Jean Ca-
simir (1771–1839), vojvoda Blakaški, markiz Aulpski. Bil je 
dvorni minister Karla X. in mu je sledil v pregnanstvo. V zna-
menje hvaležnosti za njegovo zvesto služenje so ga po smrti na 
Dunaju pokopali na Kostanjevici.
 17. novembra 1917 sta od Italijanov porušeno Gorico in 
Kostanjevico obiskala avstrijski cesar Karel I. in njegova žena 
Cita, vnukinja Luize Marije Terezije. V družbi bolgarskega 
carja sta želela obiskati grobnico Burbonov, a vanjo niso 
mogli, ker so Italijani vhod v grobnico zazidali. Ko so videli 
stanje na Kostanjevici, je cesarica Cita poskrbela, da so po-

Kripta pod prezbiterijem cerkve

smrtne ostanke Burbonov 
skupaj s sarkofagi dvignili 
iz kripte in jih prepeljali v 
grobnico karmeličanskega 
samostana v Döblingu na 
Dunaju. 

Ko so po vojni cerkev 
obnovili, so frančiškani in 
civilna oblast zahtevali, da 
posmrtne ostanke vrnejo 
na Kostanjevico, ki so si jo 
Burboni sami izbrali za kraj 
svojega večnega počitka. 
Avstrijska vlada je v to pri-
volila šele leta 1932, ko so 
1. oktobra sarkofage s po-
smrtnimi ostanki po žele-
znici pripeljali na takratni 

Svetogorski kolodvor (današnja novogoriška železniška 
postaja) in od tam na Kostanjevico. Skozi odprtino v tlaku 
prezbiterija so jih spustili v kripto, v kripti pozidali strop in 

Grob Luisa Jeana Casimirja, 
vojvoda Blakaškega

Cesar Karel I. in cesarica Cita si z goriškega gradu ogledujeta 
porušeno Gorico.



c v e t j e s  ko s ta n j ev ice84

v tlak v prezbiteriju položili preprosto ploščo iz črnega 
marmorja, na kateri je napis REQVIES BORBONVM – in 
od takrat tam počivajo v miru.

V prezbiteriju 
porušene cerkve je 
nad grobnico ostala 
luknja.

Vrnitev posmrtnih ostankov Burbonov z Dunaja

Samostan hrani bogato zgodovinsko knjižnico, ki danes 
šteje okrog 16.500 knjig. Začetki knjižnice segajo na 
Sveto Goro. Ko so morali frančiškani leta 1786 zapu-

stiti tamkajšnji samostan, so s seboj v Gorico prinesli tudi 
knjižnico, kakih pet tisoč knjig. To knjižnico so ob preselitvi 
na Kostanjevico leta 1811 spet vzeli s seboj, vendar je ostalo 
le še blizu dva tisoč knjig. Danes rokopisne vpise, da so pri-
padale samostanu na Sveti Gori, nosi 1860 knjig.
 Ker je knjižnica služila tako patrom za branje, študij in 
pripravo na pridige kot tudi šoli ter študiju filozofije in teo-

SAmOSTANSKA 
KNJIŽNICA

Rokopisni vpis Conventus Montis Sancti (samostan Sveta Gora)
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logije ter s tem večjemu številu študentov in patrov – profe-
sorjev, so jo kmalu razširili in obogatili. V ta namen je name-
nila nekaj sredstev tudi vlada na Dunaju. Med prvo svetovno 
vojno so frančiškani pred odhodom knjige zložili v sode in 
jih namestili v kletne prostore. Tam so se na vlagi počasi 
uničevale, nekaj pa jih je bilo tudi uničenih ali so izginile. Ko 
je februarja leta 1918 p. Gracijan Heric prišel na razrušeno 
Kostanjevico, je ugotovil, da knjižnice ni več v samostanu. 
Našel jo je v Vidmu (Udine), kamor so jo odpeljali Italijani.
 Delno lahko razvoj knjižnice spremljamo po katalogih, ki 
so nastajali v letih 1788, 1852, 1858, pred letom 1914, zadnje-
ga (avtorskega in predmetnega) pa je v letih 1930–1932 se-
stavil p. Romano Aldegheri. Pred svojim odhodom leta 1947 
so italijanski frančiškani odnesli v Trento (Trident) tudi pr-

votiske in druge dragocenejše knjige, ki so jih nekatere vrni-
li na Kostanjevico po posredovanju redovnih, cerkvenih in 
slovenskih državnih oblasti šele leta 1962.
 Leta 1998 je bila knjižnica popolnoma preurejena, pro-
stor je bil obnovljen in na novo opremljen po načrtih arhi-
tektke Elze Pavšič in s sredstvi novogoriške občine po priza-

Najstarejši katalog je iz leta 1788.

Glavni prostor knjižnice Razstavni prostor knjižnice

devanjih tedanjega župana Črtomirja Špacapana. Sobo ob 
knjižnici so povezali s knjižnico in jo spremenili v pisarno 
knjižnice, del hodnika ob knjižnici pa je postal razstavni 
prostor. Leta 2001 se je začelo temeljito urejanje in katalogi-
zacija knjižnega fonda, ki se nadaljuje z digitalizacijo najpo-
membnejšega in najdragocenejšega knjižnega gradiva.
 V knjižnici je največ del s področja cerkvenih študijev 
(filozofija, teologija, Sveto pismo, življenje svetnikov, pridi-
garska literatura ipd.). Zaradi šole, ki je bila v samostanu, 
pa najdemo v knjižnici tudi knjige z drugih področij, saj je 
morala šola izpolnjevati državni učni program. Največ knjig 
je v nemškem jeziku (5186), nekaj manj jih je v latinskem 
in italijanskem. Slovenskih se je do danes ohranilo dobrih 
tisoč, saj naj bi jih precej izginilo v času bivanja italijanskih 
frančiškanov na Kostanjevici. V knjižnici je zastopanih 25 
jezikov.
 Največja dragocenost knjižnice je izvod prve slovnice 
slovenskega jezika, ki jo je leta 1584 izdal Adam Bohorič in 
nosi naslov Arcticae horulae (Zimske urice). Na platnicah 
knjige je lastnoročno posvetilo, ki ga je napisal Adam Bo-
horič, ko je knjigo podaril Goričanu Juriju Ževu. Je eden od 
osmih izvodov, ki so se do danes še ohranili, in je sad dela 

Zimske urice in posvetilo Adama Bohoriča na notranjih platnicah
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slovenskih protestantov, ki so v skladu s svojim učenjem pre-
vajali Božjo besedo v jezike, ki so jih ljudje razumeli. Čeprav 
je že Primož Trubar prevajal Sveto pismo (Novo zavezo in 
Psalme), se je Jurij Dalmatin lotil prevajanja veliko bolj te-
meljito. Najprej je študiral slovenski pogovorni jezik, odkri-
val v njem zakonitosti, po katerih se je ravnal, da je skozi ves 
prevod zasledoval ista pravila. Njegov prevod je zato veliko 
bolj enovit. Adam Bohorič, ki je opravil revizijo Dalmatino-
vega prevoda, pa je njegove izsledke zbral, jih sistematiziral 
in z latinskimi razlagami izdal v drobni knjižici, ki je s svo-
jim naslovom vabila ljudi, naj se pozimi, ko ni toliko dela 
na polju, poglabljajo v slovenski jezik in slovnico. Vsekakor 
je prva slovnica slovenskega jezika sad ljubezni slovenskih 
protestantov do Božje besede. Lahko rečemo, da je sloven-
ski jezik postal knjižni jezik takrat, ko je v njem Slovencem 
spregovoril Bog.
 Med najdragocenejše bisere knjižnice sodijo tudi inku-
nabule ali prvotiski, knjige, ki so tiskane pred letom 1500. 
Knjižnica jih danes hrani 30, s čimer se uvršča v Sloveniji 
na peto mesto po številu inkunabul (po Gspan-Badalićevem 
seznamu). Najstarejša med njimi, ki je hkrati tudi najstarejša 
knjiga v naši knjižnici, je iz leta 1476.
 Od leta 1952 je knjižnica zavarovana kot kulturni spome-
nik, leta 1985 pa je bilo celotno območje Kostanjevice s cer-
kvijo in samostanom razglašeno za umetnostni in kulturni 
spomenik. Knjižnico že več kot 50 let strokovno spremlja in 
zanjo skrbi Marijan Brecelj, zadnjo obnovo, preureditev, ka-
talogizacijo in digitalizacijo najdragocenejšega gradiva pa je 
s sredstvi podprla Mestna občina Nova Gorica, ki je knjižni-
co tudi razglasila za kulturni spomenik. Knjižnica danes nosi 
ime po p. Stanislavu Škrabcu, ki je bil v kostanjeviškem samo-
stanu gotovo najbolj povezan s slovensko pisano besedo.

Najstarejša knjiga (inkunabula) v knjižnici iz leta 1476

P. Stanislav Škra-
bec se je rodil 7. 
januarja 1844 v 

Hrovači pri Ribnici na Do-
lenjskem in dobil pri krstu 
ime Anton. Ljudsko šolo je 
obiskoval v Ribnici, gim-
nazijo v Ljubljani, teologi-
jo pa je študiral dve leti na 
Kostanjevici in dve leti v 
Ljubljani. Leta 1867 je bil 
posvečen v duhovnika in 
bil dve leti v Novem mestu 
na frančiškanski gimnaziji 
profesor pripravnik. Po treh 
letih študija klasičnega in 
slovanskega jezikoslovja v 
Gradcu se je leta 1873 pre-
selil na Kostanjevico, kjer je bil na tamkajšnji gimnaziji uči-
telj grščine, latinščine, slovenščine, hrvaščine in nemščine 
ter nekaj časa tudi ravnatelj. Na Kostanjevici je od leta 1885 
oz. že od leta 1880 urejal in izdajal nabožno revijo za člane 

p. STANISlAV šKrAbEC 
IN NJEGOVO DElO

P. Stanislav Škrabec kot mlad 
profesor

Spomenik p. Stanislavu 
Škrabcu na aleji zaslužnih 
v Novi Gorici
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tretjega. reda sv. Frančiška 
Cvetje z vertov svetega Fran-
čiška, kjer je na zadnjih pla-
tnicah objavljal svoje jeziko-
slovne članke in razprave. 
Bil je zagovornik tradicije v 
slovenskem knjižnem jezi-
ku, težišče njegovega jezi-
koslovja pa so govorne in pi-
sne značilnosti slovenskega 
jezika (glasoslovje, pisava, 
pravopis, naglas in deloma 
tudi stavčna fonetika). Velja 
za očeta slovenske fonetike. 
Več kot 42 let je živel na Ko-
stanjevici, leta 1915 pa se je 
moral umakniti pred soško 

fronto in je tri leta pozneje, 6. oktobra 1918, umrl v Ljubljani. 
Pokopan je na pokopališču manjših bratov na ljubljanskih 
Žalah.
 Pri vhodu v samostan je Klub starih goriških študen-
tov leta 1970 vzidal spominsko ploščo z napisom, katerega 
prvi del je za njegovo nagrobno ploščo sestavil njegov na-
slednik pri urejanju Cvetja, p. Evstahij Berlec. Naslednje 
leto so cesto na severnem pobočju poimenovali Škrabčeva 

Porušena soba p. Stanislava 
Škrabca (v nadstropju)

Nagrobna plošča p. Stanislava Škrabca na ljubljanskih Žalah

ulica, ob 200. obletnici prihoda frančiškanov na Kostanje-
vico pa želi na pobudo samostana družina Škrabčevih iz 
Hrovače postaviti v vrsto pomembnih mož na Erjavčevi 
ulici tudi njegov doprsni kip. P. Stanislav je bil gotovo tisti 
prebivalec Kostanjevice, ki je s svojim delom kot redovnik, 
duhovnik, urednik in jezikoslovec najširše zaznamoval 
slovenski prostor.
 Leta 1994 je bil na Kostanjevici ustanovljen »Škrabčev 
odbor«, katerega delo je ves čas vodila Anica Ličen in kate-
rega namen je bil poživiti in ovrednotiti njegovo duhovno in 
jezikoslovno dediščino. Škrabčev odbor je poskrbel, da ima-
mo danes vse Škrabčevo jezikoslovje izdano v zbranih de-
lih (4 knjige). Uredil jih je akademik prof. dr. Jože Toporišič, 

prof. Janko Moder pa 
je sestavil imensko in 
stvarno kazalo. Škrab-
čev odbor je izdal tudi 
nekaj drugih knjig o 
p. Stanislavu Škrabcu 
in Kostanjevici in pod 
vodstvom dr. Jožeta 
Toporišiča organiziral 
šest znanstvenih sim-
pozijev Škrabčeva mi-
sel, katerih sadovi so 
izšli v šestih številkah 
zbornika.  Škrabčev 
odbor je dal pobudo 
in pomagal pri obnovi 
samostanske knjižni-
ce in zunanjosti sa-
mostana.

Šesti Škrabčevi dnevi so bili 
septembra 2007, zbornik simpozija 
pa je izšel naslednje leto.

Prvi del Jezikoslovnih del je 
izšel leta 1994.

Spominska plošča p. Stanislava 
Škrabca ob vhodu v samostan
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Društvo ljubiteljev vrtnic iz Nove Gorice je v sodelo-
vanju s Frančiškanskim samostanom na Kostanje-
vici in Mestno občino Nova Gorica leta 2003 začelo 

urejati samostanski vrt in zbirati zgodovinske vrtnice bur-

ZbIrKA VrTNIC 
bUrbONK

Rožni vrt

bonke. Zbirka je ena naj-
pomembnejših in najpo-
polnejših v Evropi in na 
svetu.
 Vrtnice burbonke
so dobile ime po oto-
ku v južnem Indijskem 
oceanu, ki je bil nekaj časa 
v lasti te francoske kralje-
ve dinastije (katere zadnji kralj, 
zadnji prestolonaslednik in nekateri člani njihove druži-
ne počivajo v kripti pod cerkvijo na Kostanjevici). Otok 
je v tistem času nosil njihovo 
ime, Île de Bourbon, danes 
pa se imenuje Réunion. 
Nastale so leta 1817 s 
slučajnim križanjem 
kitajske vrtnice Old 
Blush in evropske 
damaščanke Quatre 
saisons. S povratnimi 
križanji so vrtnarji vzgojili 
več kot 1500 različnih vrst vr-

tnic, ki so bile za tisti čas 
nekaj posebnega, saj so 
po glavnem pomladnem 
cvetenju pocvetale še vse 
leto, ene bolj, druge manj. 
Večina jih je zelo vonjavih, 
nobena pa nima prime-
si rumene barve. Danes 
se je ohranilo okrog 80 
vrst burbonk in večina je 
že zbranih na kostanjevi-
škem
vrtu.

Ker je Nova Gorica 
mesto vrtnic in ima stilizi-
rano vrtnico tudi v me-
stnem grbu, poteka vsako 
leto v maju Festival vrtnic, 
katerega glavne prireditve 
so prav med burbonkami 
na samostanskem vrtu.Cvetijo in dišijo …
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Leta 1994 je dal samostan vzhodni del stavbe, ki so ga 
nekdaj imenovali burg in kjer je bila šola, potem sedež 
apostolske administrature in pozneje noviciat, na raz-

polago italijanskemu duhovniku don Pierinu Gelminiju. Ta 
je v njem odprl Skupnost Srečanje«, prvo v Sloveniji, kjer ži-
vijo fantje, ki so se odločili, da zapustijo življenje odvisnosti 
od drog. V skupnem življenju, s samopomočjo in medseboj-
no pomočjo, z navajanjem k redu, disciplini in odgovornosti 
ter z delom si utrjujejo voljo, da po 30 do 36 mesecih, ko-
likor traja progam, zaživijo brez odvisnosti od drog. Skup-
nost Srečanje je prevzela tudi skrb za 
samostansko posestvo, tako da si 
lahko za svoje potrebe veliko 
hrane pridelajo sami. V Slo-
veniji je trenutno šest cen-
trov: Kostanjevica, Čadrg, 
Vremski Britof, Razbor, Sve-
ta Trojica v Slovenskih gori-
cah in Kobilje v Prekmurju. 
Zanje skrbi Slovenska Kari-
tas, ki ima poseben program za 
pomoč zasvojenim.

SKUpNOST SrEčANJE

Vrt z Marijinim kipom, kjer se fantje ob sobotah zvečer zberejo k 
Madonini
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