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Matjaž Ambrožič
Plečnikova dela za Žensko kaznilnico v Begunjah in 
njihova usoda po odhodu usmiljenk
Plečnik's Creations for the Women's Prison in Begunje 
and Their Fate upon Departure of the Sisters of Charity

Povzetek: Usmiljene sestre sv. Vincencija Pavelskega – usmiljenke – so v Ženski 
kaznilnici v Begunjah na Gorenjskem delovale v obdobju 1875–1942. Arhitekt 
Jože Plečnik je z njimi sodeloval med letoma 1935–1940. V tem obdobju so bili 
postavljeni paviljon Jožamurka s kapelo sv. Jožefa, paviljon Brezjanka ter vogal-
na stavba pri vrtu. Leta 1940 je bila po Plečnikovih načrtih prenovljena in na 
novo opremljena kaznilniška kapela. Usmiljenke so ob odhodu oktobra 1942 
večino inventarja pustile na svojem mestu, kamnite in marmorne dele pa so 
nacisti spomeniškovarstveno zaščitili. Aprila 1943 so iz kapele v ljubljanski Ma-
rijin dom prenesle premični inventar; po izgonu usmiljenk iz njihovih ustanov 
leta 1948 je bil preseljen na kor velesovske cerkve, leta 1964 pa na grad Raka. 
Leta 1974 je bil uporabljen pri pokoncilski prenovi prezbiterija v župnijski cerkvi 
v Šentjakobu ob Savi, kjer sta v samostanu usmiljenk ohranjena tudi kip sv. Jo-
žefa iz Jožamurke in kip Gospe Zmagovalke iz kaznilniške kapele, ki so jo komu-
nistični oblastniki porušili leta 1948. 

Ključne besede: usmiljenke, Jože Plečnik, Božo Pengov, Alojz Žmuc, Anton Korošec, 
Ženska kaznilnica v Begunjah na Gorenjskem, Jožamurka, Brezjanka, kaznilniška 
kapela, okupator

Abstract: Sisters of Charity of Saint Vincent the Paul - Sisters of Charity - worked 
at the Women's Prison in Begunje in Upper Carniola between 1875 and 1942. 
Architect Jože Plečnik collaborated with them between 1935 and 1940. During 
this period, pavilion Jožamurka was built along with the chapel of St. Joseph, 
pavilion Brezjanka and the corner building by the garden. In 1940, the chapel 
was renovated and newly furbished according to Plečnik's designs. The Sisters 
of Charity left most of their inventory in place when they left in October 1942, 
while the Nazis protected the stone and marble parts as monuments. In April 
1943, the Sisters transferred the movable inventory from the chapel to Mary's 
House in Ljubljana. After the expulsion of the Sisters from their convents in 
1948, the movable inventory was first transferred to the choir of the church in 
Velesovo, and from there to the castle Raka in 1964. In 1974, the inventory was 
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used in the post-council renovation of the presbytery in the parish church of 
Šentjakob on Sava. At the convent of the Sisters there, the statue of St. Joseph 
from Jožamurka and the statue of the Lady the Winner from the prison chapel 
are preserved, while the chapel itself was demolished by the communists in 
1948 

Keywords: Sisters of Charity, Jože Plečnik, Božo Pengov, Alojz Žmuc, Anton Korošec, 
Women's Prison in Begunjah in Upper Carniola, Jožamurka, Brezjanka, prison 
chapel, occupying forces.

1. Uvod
Usmiljene sestre sv. Vincencija Pavelskega – usmiljenke – so v Ženski kaznilnici v 
Begunjah na Gorenjskem delovale v obdobju 1875–1942. Arhitekt Jože Plečnik je 
z njimi sodeloval med letoma 1935–1940. Obravnavana Plečnikova dela sprva šir-
ši javnosti niso bila dostopna – prvenstveno so bila namreč namenjena kaznjen-
kam, sestram usmiljenkam in kaznilniškemu kuratu, da bi represivnemu vzdušju 
vdihnila kanček božjega in lepega. Arhitektura in lepota opreme naj bi kaznjenke 
nagovarjali in dvigovali iz usmiljenja vrednega stanja. Plečnik je želel, da bi se ob 
srečevanju z Bogom spreobrnile ter s pomočjo sester in kurata zaživele novo ži-
vljenje.

Plečnikova dela v Begunjah so arhitektov unikum, saj jih je postavil v kaznilniško 
okolje, v okviru njegovih umetniških stvaritev pa njegov opus pomembno dopol-
njujejo. Arhitektov presežek je nedvomno pomenila zasnova in oprema kaznilniške 
kapele, ki pa je žal svojemu namenu služila le dve leti in bila nato svetoskrunsko 
zapisana uničenju.

Umetnostnozgodovinska stroka je Plečnikova dela v Begunjah sočasno obrav-
navala v sklopu njegovega širokega opusa, pozornost pa jim je namenjala tudi 
kasneje (Plečnik 1941; Stele in Plečnik 1955; Prelovšek 1993; Hrausky 1997); šlo 
je zlasti za umestitev del v arhitektov opus in razvoj. Podrobnejših obravnav niso 
bila deležna, čeprav je bila lokacija pisnih virov (kronika, dokumentacija), shranje-
nih v Provincialnem arhivu hčera krščanske ljubezni, znana. Viri so bili konzultira-
ni bolj kot ne informativno, zato se je avtor lotil njihove podrobne raziskave.

Prispevek tako odstira ozadja in vzgibe, ki so bili za nastanek omenjenih del bi-
stveni, prav tako pa tudi kontekst uničenja kaznilniške kapele, ki ga stroka ni mo-
gla preprečiti. Del prispevka je posvečen tudi slabo poznani dejavnosti usmiljenk 
v Ženski kaznilnici v Begunjah in njihovemu prisilnemu odhodu iz nje pod nacistič-
nim okupatorjem. Avtor je pobudo zanj dobil ob praznovanju Urhovega semnja 
julija 2019, ko je pripravil priložnostno razstavo in zgibanko o (uničeni) Plečnikovi 
dediščini v Begunjah (Ambrožič 2019).
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2. Začetki Plečnikovega sodelovanja z begunjskimi 
usmiljenkami

Prvo sodelovanje med begunjskimi usmiljenkami in arhitektom Jožetom Plečnikom 
sega v leto 1935, ko je določil barvo za prepleskanje kaznilniškega poslopja z na-
slednjimi besedami: »V to okolje ne spada drugega kot belo. Samo malo plavila 
pridenite, da bo barva malo patinirana. Z metlicami naj nanesejo vodni pesek za 
fasado, bo bolje držalo.« (PAHKL, ŽKB, Ženska kaznilnica, 75) 1. septembra istega 
leta je poslal načrt za okrogel steber – svetilnik, ki naj bi stal na kaznilniškem po-
kopališču. Narejen naj bi bil iz cementa, vanj pa naj bi bili vloženi kamni iz Drage. 
Na vrhu naj bi gorela žarnica. Ker Plečnik od vodstva sester usmiljenk v enem te-
dnu odgovora ni dobil, je od načrta odstopil z besedami: »da naj se za to le briga-
jo mlajši, ki so sposobnejši kot on, sam pa nima s tem nič več opraviti.« (73–74) 
Kljub vsemu pa si je premislil in 5. avgusta 1936 pripravil načrt pokopališkega vho-
da. Ob vratih si je zamislil okrogel stolpič z večno lučjo, ki ga je poimenoval »VRA-
TA IN LUČ ODREŠENIH V BEGNJAH« (Hrausky 1997, 104). Načrt ni bil izveden.

3. Plečnikov vijolični mašni plašč in ciborij
6. aprila 1938 je duhovnik in politik dr. Anton Korošec prinesel Plečnikov načrt za 
vijolični mašni plašč, ki so ga sestre zatem izdelale za župnijsko cerkev sv. Urha. 
Korošec jim je podaril tudi črni in zeleni mašni plašč. Za nov ciborij je daroval 3000 
din (PAHKL, ŽKB, Ženska kaznilnica, 107). Poletne počitnice je preživljal v Begunjah, 
zato je na kraj postal navezan.

Pasar Alojz Žmuc iz Ljubljane je 18. avgusta za kaznilniško kapelo prinesel nov 
Plečnikov ciborij. Danes je v lasti sester usmiljenk. Izdelan je iz srebra in pozlačen 
ter ima vložene kamne; ima tudi vijugast držaj po Baragovi pastirski palici. Pokrov 
ciborija ima tempeljček s kupolo na šestih stebričkih. Tudi ti so vijugasti. Na nogi 
je napis: Ignem veni mittere in terram [prišel sem, da vržem ogenj na zemljo]. Na 
kupi je trikraten napis: Sanctus [svet]. Žmuc je ciborij začel izdelovati že 3. janu-
arja. Vse delo je potekalo pod Plečnikovim nadzorom: premeril je vsak vijak in 
najmanjši del. Po tri do štiri dni je čakal, da je lahko delo nadaljeval. Dejal je, da 
je že 14 let pasar, pa ni znal napraviti črte na nogi. Potem je prišel Plečnik v delav-
nico, vzel orodje v roke in mu pokazal, kako naj naredi. Modre kamne je dal Pleč-
nik; brusit jih je poslal v Prago. Določil je tudi kroj za plašček v beli krep svili na tri 
roglje kot zastavice; vsaka ima križec in cofek. Ciborij je stal 6000 din (113). Bil je 
Koroščevo darilo. Nastavek pokrova je Plečnik pozneje vzel za izhodišče Končano-
vega nagrobnika v Domžalah (Hrausky 1997, 104).

4. Jožamurka
Po prihodu kaznilniškega kurata Franca Hitija je kronistka 8. avgusta 1937 zapisa-
la: »G. kurat se drži kar doma. Sedaj zaslišuje vse obsojenke, da jih bo spoznal. Ne 
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zahaja po begunjskih družinah in hišah. Mora pa ven na sprehod in ne ve, kam bi 
se dejal, da se ne bi srečeval povsod s sestrami. Potreboval bi zase kakšno uto.« 
(PAHKL, ŽKB, Ženska kaznilnica, 101) Tako je bila v glasu kronike podana prva po-
buda za paviljon Jožamurka.

Ko so sestre usmiljenke Plečniku potožile, da na hribu nimajo nobene ute za 
kurata, je po ogledu in premisleku za paviljon odredil prostor levo od kapelice sv. 
Jožefa, ki je stala na koncu drevoreda. Hotel ga je imeti na lepem mestu z razgle-
dom. Zasnovan je kot hiša v hiši. Zgrajen je iz domačega gradbenega materiala, ki 
so ga navozili iz potoka. Sestavljajo ga gramoz, pesek, kamenje, ki gleda iz zidovja, 
vmes pa je vložena opeka, da je zidovje bolj pisano (Stele in Plečnik 1955, CLXXII).

Temelji so bili že izkopani in material navožen, ko je 5. septembra 1938 grad-
benik Matko Curk poslal dva zidarja. Paviljon so delale sestre v lastni režiji skupaj 
s kaznjenkami. Kaznjenke so z volom in bikom do 36-krat na dan pripeljale pesek 
in gramoz iz Drage. Delo sta nadzorovali s. Lovrina Perčič, ki je izdelala tudi načrt 
za kaznilniško pokopališče, in s. Marcelina Mihelak. Tako so zgradile precej kamni-
tih stopnic. Temelje in lesene dele je izdelal tesar Anton Avsenek iz Vrbenj, streho 
s posebnimi velikimi cementnimi strešniki pa Curk iz Ljubljane.

Da bi bilo v paviljonu več prostora, je Plečnik narisal mizo na eno nogo, oprto na 
klop ob steni. Tudi peč je bila v njej. Ker so v kaznilnici zelo častili sv. Jožefa, je ar-
hitekt Plečnik želel, da bi bil v kapelici v obliki apside svetnikov kip iz brona, pred 
njim pa naj bi vsak dan prižigali lučko. Določeno je bilo, da bo kapelica imela streho 
in da bo oltarček sv. Jožefa služil za tretji blagoslov pri procesiji sv. Rešnjega telesa.

Ko je bil paviljon dograjen, so ga sestre usmiljenke skupaj s Plečnikom krstile za 
Jožamurko, ker so ga imele za uto. Ime Murka je Plečnik – na predlog prijatelja 
Frana Saleškega Finžgarja – sicer uporabljal za manjše počitniške hišice na Gorenj-
skem (Hrausky 1997, 100). Pred paviljonom so sestre nasadile murke, z Begunj-
ščice pa so prinesle tudi planike, da je bil skalnjak zares planinski. Tudi vsi, ki so 
Jožamurko obiskali, so morali potem poslati kako drevo, ki so ga sestre vsadile na 
hribu v njihov spomin (PAHKL, ŽKB, Ženska kaznilnica, 113–115).

Hišna predstojnica se je 5. novembra 1938 z arhitektom Plečnikom dogovorila, 
da bodo za Jožamurko naročili bronast odlitek kipa sv. Jožefa. Prvi odlitek je danes 
v samostanu usmiljenk v Šentjakobu ob Savi, drugi odlitek pa v Plečnikovi hiši v 
Ljubljani (Prelovšek 1993, 14). 3000 din je za kip daroval dr. Anton Korošec. Model 
je v mavcu izdelal kipar Božo Pengov. Kip sedečega sv. Jožefa z Jezuščkom je imel 
kamnit podstavek, da je prišel bolj do izraza.

V Jožamurki je bila naslednja oprema: bronast kip sv. Jožefa, šest kamnitih vaz 
in ena lončena, luč iz tombaka z okroglim steklom, macesnova miza z modelirano 
nogo, stenska omarica, tri stenske klopi, peč, pepelnika, tri klopi z betonskim pod-
stavkom in sedeži ter naslonjali iz tramičkov. Vse je bilo izdelano po načrtu arhi-
tekta Plečnika (PAHKL, ŽKB, Knjiga družbenega inventarja, 102).

Plečnik je 22. novembra 1938 prišel pogledat, kakšna je Jožamurka v dežju. Za 
njo je namreč razdrlo škarpo, za katero je predlagal, naj jo podprejo z deskami. 
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Plečnik je poslal tudi piramidni hrast, ki je bil zasajen v njegov spomin, in dve bri-
njevi cipresi. 5. junija 1939 si je Jožamurko ogledal škof dr. Gregorij Rožman (PAH-
KL, ŽKB, Kronika Begunje, leto 1939, 5).

Pri Jožamurki je Plečnik povzel antično temo hiše v hiši. To je utemeljeno z dvojnim 
namenom objekta, ki je rabil za kapelo in počitek hkrati. Stebri so z mešanjem opeke 
in neobdelanega kamna rustikalna varianta klasičnih vzorov. Take stebre si je arhitekt 
privoščil le na podeželju. Z leseno gredo je posnel motiv pletenice. Tlak iz prodca, 
ostankov marmorja in opeke je obravnavan kot preproga (Hrausky 1997, 103).

5. Brezjanka
Arhitekt Plečnik je 10. avgusta 1939 izdelal načrt za paviljon Brezjanka na mestu, 
kjer so imele sestre manjšo klop. Za stebre je uporabil orjaške hraste, ki so bili 
posekani v Krpinu. Delavci so jih postavili, kopanje in betoniranje pa so večinoma 
opravile sestre same. Izdelale so tudi betonske strešnike, podstavke klopi in be-
tonske plošče za pot (PAHKL, ŽKB, Kronika Begunje, leto 1939, 13). Plečnik je za 
vsak paviljon narisal drugačno obliko strešnikov.

Brezjanka je imela naslednjo opremo: Vurnikov kip Srca Marijinega iz leta 1903, 
postavljen na železno stojalo na srednjem stebru, dve dolgi klopi z betonskimi 
podstavki in lesenimi sedeži z naslonjali iz tramičkov ter mizo po Plečnikovem na-
črtu. Tri podobne Plečnikove klopi so bile tudi v drevoredu, dve pa na kaznilniškem 
pokopališču (PAHKL, ŽKB, Knjiga družbenega inventarja, 103).

Pot do Brezjanke je bila prvotno tlakovana z dvema vzporednima vrstama be-
tonskih plošč. Ob straneh je Plečnik dal zasaditi drevje in postavil klopi tako, da se 
je z njih odpiral pogled na gore. 15. oktobra 1939 je Jožamurko in Brezjanko bla-
goslovil kaznilniški kurat Franc Hiti (PAHKL, ŽKB, Kronika Begunje, leto 1939, 16).

Pri obeh paviljonih gre za uresničenje nekaterih temeljnih izhodišč Plečnikove 
arhitekture – pri Brezjanki za metamorfozo prvotnega templja. Uporaba naravnih 
debel kaže na začetke arhitekture v antiki. Tlak je iz zabetoniranih drevesnih pa-
njev, romboidni tloris pa ustvarja intimnejši notranji prostor. Posebno premišljeno 
je prekrivanje strehe, saj ožji, gornji strešniki dekorativno segajo čez njen rob (Hra-
usky 1997, 102, 103).

6. Vogalna stavba ob graščinskem vrtu
Naj omenimo, da je iz tistega časa tudi manjša vogalna stavba ob graščinskem vrtu, 
ki je služila za stranišča. Umetnostni zgodovinarji so jo pri evidentiranju Plečniko-
vih del v Begunjah prezrli.
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7. Povod za nastanek Plečnikove kaznilniške kapele
Sestre so že več let vztrajno prosile, da bi se kaznilniška kapela preuredila. Zaradi 
cvetličnih lončkov je bil les na oltarju nagnit. Spomladi 1938 je bil arhitekt Jože 
Plečnik v begunjski kaznilnici na strokovnem ogledu glede ureditve različnih stva-
ri. Kronistka je zapisala: »Na vrsto je prišla se ve spet prižnica. Vsak je povedal 
svoje mnenje. Hišna predstojnica je rekla, da je resnično, kot da bi bilo tam gori 
sračje gnezdo, da bo enkrat podžagala steber in spustila prižnico nižje. G. profesor 
se je tega zelo prestrašil in vzkliknil: ›Tega se pa ne smete pritakniti, saj bo lahko 
velika nesreča!‹ Povedano v šali, a profesor je vzel resno. ›Pojdimo gledat v kape-
lo,‹ je prosil. Na licu mesta se je še bolje videlo, da so stopnice skoraj navpične in 
g. profesor je nasvetoval: ›Postavite ambon med oba oltarja, velikemu na evan-
geljsko stran.‹ Odšli smo iz kapele. Pri vratih pa vpraša g. profesor: ›Kakšno pa 
imate ploščo od oltarja: kamnito ali leseno?‹ Povemo, da je lesena. ›Pojdimo gle-
dat,‹ je krenil g. profesor proti oltarju. Odgrnili smo prašni prt, odpeli antipendij 
iz čipk, potem je bil platnen prt in povoščeni prt, tedaj pa pride na svetlo, o groza 
– od črvojedine čisto razjedena plošča. G. profesor je z ihto vrgel prte nazaj in bil 
hud: ›Takole z Gospodom Bogom! Črvi razjedajo menzo, ve pa vse s cunjami za-
delate.‹ Nato je prosila s. vizitatorica: ›Gospod profesor, bi pa ne samo za ambon, 
ampak še za oltar naredili načrte.‹ ›Bomo videli,‹ je dejal. Ko ga je v pisarni še 
prosila in nagovarjala, ni še čisto obljubil. ›Da ne ve, da ne zna /…/‹ tako da mu je 
s. vizitatorica rekla: ›Ali imate na univerzi stolico za ponižnost?‹ To ga je potem 
spravilo v tako dobro voljo, da je končno obljubil. Potem pa dolge mesece ni bilo 
glasu o načrtu. Ko je bila s. Lovrina v septembru v Ljubljani pri g. profesorju, ga je 
prav previdno vprašala, če dela kaj načrte za begunjsko kapelo, a ni mogla nič iz-
vedeti. Priporočali smo celo zadevo Bogu, zlasti še, ker so nas prenekateri strašili, 
kako prof. Plečnik svoje načrte med delom spreminja, da se vse podraži, da se mu 
ne sme nič reči itd. itd. Malo nas je vznemirjal dogodek iz leta 1935, ko nam je 
napravil načrt za svetilnik na pokopališču, ki smo ga poslali v Radeče v odobritev 
in prosili za dovoljenje. A ker g. profesor v enem tednu ni dobil odgovora, je uma-
knil svoj načrt, da naj le taki prevzamejo delo, ki so za to poklicani, ne on. Zadevo 
kapele smo izročali Bogu, naj On uredi, da bo prav in Njemu po volji.« (PAHKL, 
ŽKB, Ženska kaznilnica, 116–117)

8. Oprema Plečnikove kaznilniške kapele
Arhitekt Plečnik je poslal prvo varianto načrta za preureditev kapele v Ženski ka-
znilnici 30. decembra 1938. Že dva dneva kasneje ga je Predstojništvo sester usmi-
ljenk potrdilo. 24. januarja 1939 je Plečnik prinesel model prezbiterija z naročilom: 
»Kapela naj bo slonokoščeno-belo pobeljena. Izbere se marmor za stebre. Hrasti 
za klopi bodo iz Krpina.« (PAHKL, ŽKB, Kronika Begunje, leto 1939, 1) Po prvotnem 
načrtu oltarnega prostora kapele naj bi se v krožnem segmentu postavljeni stebri 
proti apsidi zniževali (Hrausky 1997, 105). Izveden je bil popravljeni načrt, po ka-
terem so imeli vsi stebri enako višino (Plečnik 1941, 171).
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8. junija 1939 je bila telovska procesija. Načrt za novi baldahin, pod katerim se je no-
silo Najsvetejše, je napravil Plečnik. Izdelan je bil iz škrlatno rdeče svile, z bukovimi no-
silnimi drogovi in bronastimi nastavki; bandero iz škrlatne svile je bilo tudi Plečnikovo.

Prošnja za obnovo kapele je bila vložena na škofijski ordinariat 12. junija 1939, 
7. julija pa je njeno obnovo dovolilo tudi Ministrstvo pravde (PAHKL, ŽKB, Kronika 
Begunje, leto 1939, 7–8). Medtem ko so se usmiljenke za finančno pomoč neu-
spešno obračale na različne naslove, je Plečnik sam brez njihove vednosti pridobil 
denar pri ljubljanskem županu Juru Adlešiču (Hrausky 1997, 105).

Usmiljenke so kapelo začele preurejati 21. septembra. Stare oltarje so odpelja-
le v Marijin dvor v Radeče. Pod prezbiterijem je bila za večjo nosilnost izdelana 
železobetonska plošča. Napeljavo elektrike, pleskanje kapele in nabavo novih oken 
je krila država (PAHKL, ŽKB, Kronika Begunje, leto 1939, 15).

15. marca 1940 so bila v kapeli gradbena dela končana; stali so vsi stebri. Ka-
mnite dele je iz podpeškega kamna (t. i. podpečana) izdelalo Kamnoseštvo Vodnik 
– Jankovič iz Ljubljane (PAHKL, ŽKB, Plečnik s. Kerubini Pance, Ljubljana, 8. 2. 1946).

Dan pozneje sta prišla kipar Božo Pengov in njegov brat slikar Slavko Pengov. 
Pengov je postavil na oltar star predelan lesen in pozlačen kip »Ljube Gospe od 
Zmage« z detetom, ki je verjetno izviral iz zapuščine begunjskega rojaka ljubljan-
skega knezoškofa dr. Antona Bonaventure Jegliča (PAHKL, ŽKB, Kronika Begunje, 
leto 1940, 1). Marija ima pozlačeno srebrno srce, Jezušček pa zlatega. Svetniški sij 
je izdelan iz pozlačenega tolčenega tombaka. Kip so leta 1956 usmiljenke na Pleč-
nikovo zahtevo poslale sestram v Beograd, danes pa je prebarvan ohranjen v ka-
peli samostana usmiljenk v Šentjakobu ob Savi.

18. marca 1940 je potekala posvetitev oltarja, ki jo je opravil ljubljanski škof dr. 
Gregorij Rožman. Poleg njega so se slovesnosti udeležili begunjski župnik Franc 
Gornik, brezniški župnik dr. Janko Arnejc, kurat Franc Hiti in še štirje duhovniki. Po 
obedu je škof blagoslovil tudi križev pot.

Kronistka je obred posvetitve opisala z naslednjimi besedami: »Ko je prišel 
sprevod duhovnikov, so pevke zapele ›Ti si Peter skala‹. Takoj nato se je začelo 
posvečenje oltarja. Po škofovem govoru so hišna predstojnica in dve sestri zakri-
stanki opremile posvečeni oltar za prvo daritev. Ob čudovitem tabernaklju sta 
postavili dvanajst svečnikov z nageljni okrašenimi svečami. Ko so zagorele rdeče 
električne luči v lestencu, ki ima štiri metre v premeru, je bil tako veličasten, kakor 
bi božji Pelikan zakrival s svojimi perutmi in branil božje svetišče. Potem, ko so 
zagorele še luči na stebrih in kandelabrih, nam je bilo, kot bi bile v raju. Kakšna 
krasota! Človek bi mislil, zakaj vsa ta lepota tukaj pri teh padlih, od sveta skoraj 
zavrženih bitij?! Profesor Plečnik, ki ima ljubezen tudi za najmanjše in najnižje, je 
prav zato za begunjsko kapelo napravil najlepše načrte, kar je mogel. Sam je rekel: 
›Vse, kar sem vedel najlepšega, sem dal Bogu. Naj ta lepota dviga te uboge duše 
iz blata k Bogu!‹.« (PAHKL, ŽKB, Kronika Begunje, leto 1940, 2–3)

Dobršen del opreme kapele je od leta 1974 ohranjen v župnijski cerkvi v Šen-
tjakobu ob Savi, nekateri predmeti pa so se izgubili. Najlepša umetnina je taber-
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nakelj. Arhitekt Plečnik je o njem dejal: »Sredi umazanega sveta se mi zdi taber-
nakelj kot prikazen.« (1) Iz tombaka ga je izdelal pasar Alojz Žmuc iz Ljubljane. 
Znotraj in zunaj je pozlačen. Okrašen je z brušenimi steklenimi kamni in ametistom 
(dar Plečnika). Pozlačen bronast križ in pozlačena bronasta angela adoranta nad 
tabernakljem s triramnimi svečniki sta po Plečnikovem načrtu izdelala kipar Pen-
gov in pasar Žmuc. Ta je izdelal tudi 12 svečnikov, 3 lestence, večno luč, velikonoč-
ni svečnik in gong, ki služi namesto zakristijskega zvončka. Veliki lestenec iz tom-
baka in brona ter s 36 rubinastimi steklenimi posodicami za žarnice ima v preme-
ru 4 m, v nosilne verige pa so vdelani starokrščanski kristogrami. Mala lestenca 
imata rubinasto-rdeče in zelene steklene posodice.

K opremi kapele so spadali tudi že omenjeni Plečnikov veliki ciborij in mali ci-
borij z modrimi kamni ter srebrna pozlačena Plečnikova monštranca z rubini, delo 
pasarja Žmuca. Srebrna pozlačena keliha pa je kapela imela že od prej. Večno luč 
je usmiljenkam – podobno kot ametist – podaril Plečnik (Hrausky 1997, 105).

Kamnita in marmorna oprema prezbiterija je bila v celoti izdelana po načrtih 
arhitekta Plečnika. Oltarna menza je bila narejena iz poliranega in profiliranega 
podpeškega kamna. Iz brušenega podpeškega kamna je bila tudi profilirana sten-
ska obloga s tremi nišami. Tlak je bil iz brušenega lesnobrdskega marmorja. Osem 
stebrov in njihovih kapitelov je bilo izdelanih iz brušenega podpeškega kamna. Na 
kapitelih je bilo po osem bronastih svetil (svetlonoš) z rubinastimi in zelenimi ste-
klenimi posodicami, v katerih so svetile žarnice. V prezbiteriju je bila tudi kreden-
ca iz brušenega podpeškega kamna. Posebnost je bila stoječa večna luč iz brona. 
Obhajilna miza iz podpeškega kamna s štirinajstimi balustri in štirimi podstavki je 
bila polirana in profilirana; tudi podstavek za Marijin kip je bil iz istega kamna. 
Prižnica iz podpeškega kamna, ki je spominjala na masiven ambon s stranicami, 
je imela nastavek iz rezanega in politiranega orehovega lesa. Kanonske table so 
bile izdelane iz poliranega brona, prav tako šest velikih in šest malih svečnikov. 
Bronast kandelaber pri obhajilni mizi je stal na podstavku iz poliranega in profili-
ranega podpeškega kamna. Imel je venec električnih luči in križ z vdelanimi bru-
šenimi barvastimi kamni. Dva bronasta kandelabra sta stala pri oltarju; vsak od 
njiju je imel reflektor z bronastim senčnikom, v katerega so bili vdelani rdeči kamni. 
Podoben kandelaber je stal tudi pri prižnici. Beuronski križev pot v politiranih 
okvirjih iz orehovine je bil vdelan v severno steno. Na njegovem začetku je stala 
bronasta svetilka, pri postajah pa so bili svečniki iz tombaka, ki so spominjali na 
oljenke. Vsi svečniki v kapeli so imeli bronaste natikače. Vrata v prezbiteriju so bila 
iz politiranega orehovega lesa. Vrata obhajilne mize so bila prav tako iz orehovine, 
imela pa so medeninasto okovje in nasadila. V kapeli je bilo še sedem visečih pend 
z bronastimi senčniki in štiri električna svetila z bronastimi senčniki na koru. Av-
torstvo razpela iz inventarnega popisa ni razvidno. Po Plečnikovem načrtu je leta 
1940 Černe izdelal tudi hlev za jaslice s pergolo iz politiranega jelovega lesa, kipci 
pa so ostali še od prvotnih jaslic iz leta 1876. Jaslice so se postavljale v stransko 
nišo oltarne stene (Hrausky 1997, 107).

V kapelo so postavili na novo prebarvane stare klopi, ki jih je Plečnik želel vklju-
čiti v novo opremo. Dve novi iz politirane hrastovine sta bili izdelani po njegovem 
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načrtu. V kapeli so bile tudi štiri perzijske preproge in osem navadnih. Predstojni-
co je na koncu skrbelo, kdaj bo plačala 175.000 din stroškov (PAHKL, ŽKB, Knjiga 
družbenega inventarja, 1–7).

9. Usmiljenke in nemški okupator pod isto streho
Prvi stik usmiljenk in nemškega okupatorja je v kroniki zabeležen 19. aprila 1941, 
ko je prišla komisija z nalogom za osvoboditev politične zapornice Eleonore Am-
brosch, ki pa so jo izpustili že dan prej. Potem so imele sestre vsak dan – tudi po 
večkrat – oglede nemških komisij, ki so njihovo delo pohvalile. Posebej so Nemci 
odobravali, da obsojenk niso kar vsepovprek izpuščali kot na Poljskem, kjer so jih 
morali nato spet poloviti.

Večji del graščinske oziroma kaznilniške stavbe so nacistični okupatorji spreme-
nili v zbirno taborišče za izobražence, rodoljube in ujete partizane. Številne so kot 
talce ustrelili v Dragi in na krajih partizanskih sabotaž ter akcij, kasneje pa kar v 
graščinskem parku.

Žensko kaznilnico v Begunjah je 23. aprila 1941 prevzela nemška tajna policija 
oziroma njen predstavnik dr. Bauer, namestnik poveljnika varnostne službe na 
Bledu in vladni svetnik v Celovcu. Zahteval je, da morajo usmiljenke prekiniti zve-
zo z dotedanjimi oblastmi in zavod nemoteno voditi naprej. Čez dva dni je poslal 
100.000 din za kritje dolgov pri živilih. 30. aprila je prišla nova komisija z Bayreu-
terjem na čelu. Zahtevala je takojšnjo izpraznitev kaznilniških prostorov. Kriminal-
ne obsojenke so morale sestre namestiti v spodnjih prostorih, kjer so bila skladišča 
in prisilna delavnica. Ker je bilo prostorov dovolj, so še lahko ločile vsak oddelek 
posebej. Obsojenke, zaposlene z ročnim delom ali šivanjem, so bile nameščene v 
spalnicah. Kurat Franc Hiti je sicer moral takoj iz hiše, službo pa je lahko opravljal 
še naprej ter ostal na hrani. Nemci so 2. maja 1941 odpustili 22 sester, tako da jih 
je ostalo še 13, čeprav so sprva hoteli, da jih ostane le 6. Ko pa so spoznali, da vo-
denje kaznilnice zahteva obilo raznovrstnih poslov, so pristali, da jih ostane 13. 
Odpuščenim sestram so dovolili vzeti s seboj le osebno obleko, perilo in knjige, 
posteljnine pa ne. Vsaki sestri so dali po 300 din potnine.

3. maja 1941 so v prazne kaznilniške prostore Nemci začeli dovažati slamo. Se-
stre so se morale preseliti v kuratovo stanovanje in v zgornjo stolpno sobo. Pusti-
li so jim sobi ob pisarni ter obednico ob kuhinji. Tiho sv. mašo so poslej imele ob 
6h zjutraj.

Istega dne je v Begunje prišel prvi transport političnih internirancev. V nekaj 
dneh je njihovo število naraslo na 500. Po večini so bili izobraženci: duhovniki, 
učitelji, zdravniki, odvetniki, sodniki – sprva samo moški. Sredi maja so prišle tudi 
ženske. Politični zaporniki so bili pod nadzorstvom moških stražarjev. Najprej je 
prišlo 12 rumeno uniformiranih stražarjev SA, ki so ostali 10–12 dni. Nato je prišla 
pruska Schutzpolizei. Po dveh tednih so moštvo zamenjali. Včasih so isti stražarji 
ostali po en mesec, včasih dlje, včasih le nekaj tednov. Do decembra 1941 so sta-
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novali v uradnem poslopju, pozneje so zasedli tri prostore v nekdanji kaznilniški 
bolnišnici.

V nedeljo popoldne 9. maja so po kosilu vse politične internirance zbrali na 
sprednjem dvorišču in jih postavili v polkrog okoli cvetličnega nasada. Prednje so 
postavili strojnice. Na ta način so jim nagnali strah v kosti, da ne bi kdo pomislil na 
beg ali bil neposlušen. Tako je pripovedoval vodja zapora Klügel.

Vsi politični interniranci razen petih so skupaj z vodjo Klüglom in večino stra-
žarjev s poveljniki 19. maja odšli v Škofove zavode v Šentvid nad Ljubljano, kjer so 
okupatorji uredili preselitveno taborišče.

Novi vodja zapora, višji policijski asistent Peter Glanzer, je prispel 23. maja. Za-
čeli so prihajati novi transporti političnih internirancev. Z Gorenjske in s Koroške 
je prišlo tudi okoli 120 Romov – cele družine. V začetku julija so jih prepeljali v 
Šentvid. Od tam naj bi skupaj z izobraženci odšli v Srbijo.

30. maja 1941 je osebje Ženske kaznilnice, ki naj bi dobivalo plačo in hrano, 
prevzel dr. Bauer. Sestram je zagotovil, da je zanje predvidena nova dejavnost: da 
je v Celovcu že dogovorjeno, da pride v zavod hiralnica. Nemci so takrat vzeli vse 
zaloge živil, zaloge kuriva in lekarne, inventar pa so uporabljali, kot bi bil njihov.

Sestre s političnimi interniranci niso imele stikov. Trikrat so morale podpisati 
obljubo, da ne bodo delale sabotaž. Hrano so kuhale internirancem prav takšno, 
kakršno so tudi za kriminalne obsojenke. En dan starega kruha so zaporniki dobi-
vali dnevno po 370 g, trikrat tedensko pa v enolončnici po 100 g mesa na porcijo. 
Politični interniranci, razvrščeni po oddelkih, so se vsak dan umivali v pralnici. Ko-
pali so se redno ob prihodu in vsak teden enkrat, garjavi (ali če so izsledili mrčes) 
pa še vmes.

Junija so vsak teden prihajali obiski iz Berlina: s pravosodnega ministrstva in 
različni generali (vojaški, policijski, orožniški). Napovedan je bil tudi Himmlerjev 
prihod, a se je samo peljal mimo. 26. junija so 26 obsojenk poslali na Arbeitsamt 
[Delovni urad] v Celovec, ki jih je razdelil kmetom na Koroškem za delo. 23. julija 
so bolne in hirave obsojenke odpeljali v Mauthausen.

Nemci so politične internirance prvič streljali kot talce 1. avgusta 1941. 3. av-
gusta sta bila iz zapora odpuščena zadnja duhovnika; župnik Jožef Seigerschmied 
in kaplan Anton Duhovnik. 6. avgusta so morale sestre kaznjenke premestiti v novi 
trakt, ker so prišle nove interniranke. 8. septembra so si priborile pravico, da so 
smele ob nedeljah v kapelo k sv. maši. 5. decembra so imele celo Miklavžev večer 
– dve sta igrali Miklavža in parkeljna.

Pomenljiv je zapis kronistke o obhajanju božiča leta 1941: »Politični interniran-
ci so dobili čaj in pecivo v obednici. Ko je bil prav tedaj napovedan napad na ka-
znilnico, je bilo vse poostreno. Od tedaj naprej je bila vsako noč postavljena na 
oknu ženskega oddelka težka strojnica. Na sveti večer so moški zapeli pod božičnim 
drevescem v obednici nekaj slovenskih pesmi, ženski oddelek pa je praznoval bo-
žični večer na oddelku do polnočnice. Pele so ves čas slovenske pesmi, božične in 
narodne, stražniki pa so jih poslušali. Za polnočnico so nam dovolili slovensko 
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ljudsko petje, toda moški niso smeli v kapelo.« (PAHKL, ŽKB, Kronika Begunje, leto 
1941, 1–7) Sestre so leta 1941 večkrat prosile vodjo zapora, da je interveniral pri 
predpostavljenih na Bledu za previdevanje na smrt obsojenih – a so smeli biti ne-
kajkrat prevideni le, če so bili sojeni na izrednem sodišču, ki mu je predsedoval 
strankin odvetnik dr. Messiner.

Od julija 1942 so imele sestre s kriminalnimi kaznjenkami velike preglavice, saj 
jim ni bilo mogoče preprečiti stika z interniranci, s stražarji in obiskovalci. Posre-
dovale so pisma, prejemale tobak, kradle milo in ga dajale moškim. Stražarji in 
gestapovci so jih nagovarjali in pomilovali, še bolj pa njihove žene, ki so prihajale 
na obisk. Videle so, da internirancem ni treba delati in da dobivajo pakete, ki so 
si jih razdeljevali, tako da je v kuhinjo prišel le kak plesniv kruh ali na pol gnilo 
sadje. Na vrata kaznilnice so namreč napisali, da gredo vsi paketi v kuhinjo. Svojo 
sadistično naravo so kaznjenke ob paketih in streljanju talcev pokazale z beseda-
mi: »Prav jim je. Vse naj pobijejo. Zaslužili so, saj so se borili za Jugoslavijo, ki nas 
je zaprla!« Sestre so dolžile zlasti tiste, ki bi morale biti po prestani kazni že izpu-
ščene. Vodja Glanzer je prinesel z Bleda odgovor: »Kaznjenke naj bodo vesele, da 
so v Begunjah. Isti dan, ko bodo dobile napisan ukaz o osvoboditvi, bodo dobile 
napisan ukaz o ustrelitvi.« (PAHKL, ŽKB, Kronika Begunje, leto 1942, 1)

Ženska kaznilnica in njena posest sta bili po zasedbi zemljiškoknjižno razlaščeni 
in julija 1942 vpisani na novega lastnika – Gauselbstverwaltung Celovec. Vse ime-
tje, vključno s sestrskim inventarjem, je bilo zaplenjeno (PAHKL, ŽKB, Predstojni-
štvo usmiljenih sester državnemu tožilstvu, Ljubljana, 20. 11. 1942, št. 37/42).

V sestrski kroniki zasledimo tudi naslednje podatke: do 12. avgusta 1942 je bilo 
v dobrem letu dni ustreljenih 511 političnih internirancev begunjskega zapora. Prve 
so nacisti ustrelili v bivših vojaških barakah Pod goro, ki so jih potem podrli. Mrliče 
so odpeljali na Koroško. Tretjič so jih streljali pod Dobravo za Apihovo vilo. Kasneje 
so jih streljali po krajih, kjer je bil kdo ubit ali je bila opravljena kakšna sabotaža. 
Od 11. aprila 1942 so talce streljali v Dragi in jih pokopavali v velike skupinske gro-
bove. 19. aprila je bilo ustreljenih 48 internirancev, 27. in 28. julija 45–50 interni-
rancev, ki so jih proti večeru pripeljali nazaj v kaznilnico in jih pokopali ob drevore-
du v dveh skupnih grobovih (PAHKL, ŽKB, Kronika Begunje, leto 1942, 2).

10. Odhod usmiljenk iz begunjske kaznilnice

23. avgusta 1942 so bile begunjske usmiljenke obveščene, da morajo na povelje 
iz Berlina kaznilnico zapustiti, ker v Nemčiji redovnic po kaznilnicah ne sme biti. 
Kronistka je zapisala: »Hoteli so nam sicer to povedati par ur pred odhodom, toda 
ker je nastalo toliko govoric, niso mogli prikrivati, kaj nameravajo. Rekli so nam, 
da bosta dve paznici iz celovške sodnije prevzeli naše obsojenke, delo pa bodo 
vodili Kočevarji. Sestre naj bi jih naučile in uvedle v posle, tako da bodo 1. oktobra 
že zapustile kaznilnico. Sprva so nam dovolili, da smemo vzeti s seboj samo oseb-
no prtljago. Pogajanja za inventar so bila brezuspešna. Zavrnili so nas, naj se obr-
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nemo na Gauselbstverwaltung v Celovec, ki je lastnik hiše. Končno so nam ven-
darle dovolili [vzeti] posteljnino, nekaj omar, knjige sester, dasi je vsa knjižnica 
kaznjenk ostala tam.« (PAHKL, ŽKB, Kronika Begunje, leto 1942, 2–3)

Dan pred odhodom, 2. oktobra 1942, je prednica s. Kerubina Pance sestavila 
seznam za izročitev 36 kaznjenk in njihovih zadolžitev po posameznih gospodinj-
skih in gospodarskih enotah (kuhinja, pralnica, likalnica, klet, pekarna, vrt, polje 
in hlev) vodji zapora Glanzerju (PAHKL, ŽKB, Verteilung der Frauen der Frauenstra-
fanstalt, Begunje, 2. 10. 1942). Sestre so spravile vse kipe, jaslice, križe in druge 
predmete iz zakristije v kapelo. Svete posode so shranile v tabernaklju.

Zadnjih 13 usmiljenk je odšlo iz kaznilnice 3. oktobra 1942. S seboj so odnesle 
le lažje predmete iz inventarja kapele. Oprema Jožamurke in Brezjanke je ostala 
na svojem mestu. Ta dan je bila v Plečnikovi kaznilniški kapeli zadnjikrat sv. maša. 
Po odhodu sester je kurat Franc Hiti napravil zapisnik.

Ker paznic in Kočevarjev za prevzem poslov še ni bilo, so Nemci poverili skrb za 
kuhinjo, pekarno, pralnico, likalnico, hlev in vrt kar kriminalnim obsojenkam. Se-
stre so dali na avtobus, ki jih je odpeljal do meje pri Šentvidu nad Ljubljano, kjer 
so brez težav vstopile v Ljubljansko pokrajino pod italijansko zasedbo. Tri sestre 
so naslednje jutro odšle v bolnišnico v Črni na Koroškem, deset pa v Ljubljano 
(PAHKL, ŽKB, Kronika Begunje, leto 1942, 3).

Preselitev usmiljenk je bila urejena telefonsko, zato sestre niso imele v rokah 
nobenih dokumentov. Dovoljeno jim je bilo vzeti s seboj v Ljubljano za vagon po-
hištva, ki pa je moralo skozi carinske postopke. Sestre so bile sprejete v Marijin 
dom. Vse so bile Slovenke. Vizitatorka s. Domitila Jesih je 5. oktobra ljubljanski 
mestni magistrat zaprosila za potrdilo, da za njihovo naselitev v Ljubljanski pokra-
jini ni zadržka, kar so sicer nemške oblasti uredile že z visokim komisarjem. Magi-
strat je zaprosila tudi, da bi bilo selitveno blago oproščeno uvozne carine (PAHKL, 
ŽKB, Predstojništvo Marijinega doma Mestnemu magistratu, Ljubljana, 5. 10. 
1942).

Iz potrdila blejskega komandanta varnostne policije in SD na zasedenih obmo-
čjih Koroške in Kranjske o odhodu usmiljenk iz begunjske kaznilnice izvemo, da naj 
bi odšle »na lastno željo«, kar pa seveda ni bilo res. Ker je kaznilnico prevzel nem-
ški tretji rajh, je posledično prenehalo tudi služnostno razmerje sester (PAHKL, 
ŽKB, Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD – Bestätigung, Bled, 22. 
10. 1942).

Preostala sestrska imovina v Begunjah je bila zaplenjena in razlaščena. Pred-
stojništvo usmiljenih sester je 26. oktobra 1942 novega lastnika – Gauselbstver-
waltung iz Celovca – pogumno zaprosilo, da za delo 35 sester, ki so od 6. aprila 
1875 do 1. maja 1941 v begunjski Ženski kaznilnici delale brezplačno, uredi nasle-
dnje zadeve:

»da da ali odškodnino za delo ali vsaj za inventar, v kolikor je last sester,
da postavi prezbiterij kapele, ki je delo mojstra Plečnika in ki so ga nabavile se-

stre iz lastnih sredstev, pod varstvo spomenikov,
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da nam dovoli po vojni prenos kapele v kak drug naš zavod.« (PAHKL, ŽKB, Pred-
stojništvo usmiljenih sester Gauselbstverwaltungu, Ljubljana, 26. 10. 1942)

Koroški državni glavar je v zvezi s to prošnjo Predstojništvu usmiljenih sester 
pisal 11. novembra 1942. Zaprosil je za seznam predmetov in hišnih živali, nad 
katerimi naj bi sestre imele lastninsko pravico. V zvezi s tem ga je zanimalo, ali je 
bil v preteklosti sklenjen kak sporazum, ki bi njihovo lastninsko pravico izpričeval 
(PAHKL, ŽKB, Državni glavar Predstojništvu usmiljenih sester, Celovec, 11. 11. 1942, 
št. G. K. 8616 T).

20. novembra 1942 je Predstojništvo usmiljenih sester za potrdilo o lastninski 
pravici zaprosilo ljubljansko Višje državno tožilstvo z naslednjo argumentacijo:

»Da so naše sestre v Ženski kaznilnici v Begunjah, 35 po številu, od 6. 4. 
1875 dalje delale v zavodu brezplačno. Imele so prosto vso oskrbo, za delo 
pa glasom pogodbe niso prejemale nobene nagrade.
Da so sestre po potrebi dopolnjevale ves inventar, ki je bil potreben za ka-
znilniški obrat, vsa leta iz lastnih sredstev, v kolikor niso dobile od oblasti 
kreditov, potrebnih v to svrho.
Da je dokaz temu knjiga državnega inventarja, ki je ostala v Begunjah. V 
tej knjigi so označeni vse predmeti, katere je za kaznilnico nabavila država, 
odnosno so vpisani tudi odpisi za inventar, ki je bil kot izrabljen ali dotrajan 
razhodovan. Vse ostale predmete, tako tudi prenovljeni prezbiterij kapele, 
živino, razne stroje, orodje i. dr. so nabavile sestre iz lastnih sredstev.« 
(PAHKL, ŽKB, Predstojništvo usmiljenih sester državnemu tožilstvu, Ljublja-
na, 20. 11. 1942, št. 37/42)

Višje državno tožilstvo je 25. novembra podalo izjavo, da je bila za vodstvo in 
oskrbo ženskega kazenskega zavoda v Begunjah bistvena zakupna pogodba, skle-
njena med Ministrstvom pravde in Redom sv. Vincencija Pavelskega. Zavod so 
upravljale sestre, ki jih je za to odrejalo vodstvo njihovega reda. Z državo niso ime-
le nobenega neposrednega pravnega odnosa in jim zato državna blagajna za nji-
hovo delo tudi ni izplačevala nobene nagrade. Inventar, potreben za vodenje za-
voda in njegove ekonomije, se je obnavljal in dopolnjeval po potrebi. Izdatki so se 
krili deloma iz posebnih kreditov državne blagajne, deloma iz sredstev sester usmi-
ljenk. Inventar, ki je bil državna last, je razviden iz Knjige državnega inventarja, ki 
je ostala v Begunjah (PAHKL, ŽKB, Državno tožilstvo Predstojništvu usmiljenih se-
ster, Ljubljana, 25. 11. 1942, št. Ks 310/42).

Potrdilo Višjega državnega tožilstva je Predstojništvo usmiljenih sester nemu-
doma posredovalo koroškemu državnemu glavarju, ki je celo priznal, da so prevod 
prepisa pogodbe sestre že septembra 1941 izročile predpostavljenim oblastem v 
Begunjah. V Knjigi državnega inventarja so bile premičnine označene s kratico 
»Drž.« – državno oziroma »S« – sestrsko. Iz omenjene knjige je bilo razvidno, ka-
tere predmete je nabavila oziroma odpisala država, preostali pa so bili last sester. 
Na poseben način so bili sestrska lastnina živila, drva, zdravila ter material za ve-
zenje in pletenje. V Begunjah je bil ohranjen tudi seznam vseh za odpis namenje-
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nih predmetov, ki je bil marca 1941, kakor vsako leto, predložen Ministrstvu prav-
de. Sestrski predmeti so bili maja 1941 preneseni v dve samici. Državni glavar je 
tudi vedel, da so imele sestre svojo inventarno knjigo (Knjiga družbenega inven-
tarja), ki so jo uredile januarja 1941 (PAHKL, ŽKB, Državni glavar Predstojništvu 
usmiljenih sester, Celovec, 1. 12. 1942, št. G. K. 8616).

11. Prizadevanja usmiljenk za zaščito Plečnikove kapele in 
ohranitev njene opreme

V začetku leta 1943 so sestre usmiljenke zahtevale, da Nemci kapelo zaščitijo, da bi 
po vojni njeno opremo odpeljale v kak drug zavod. Celovško državno glavarstvo je 2. 
marca 1943 sestram priznalo lastninsko pravico nad kapelo oziroma njeno opremo. 
Hotelo je, da usmiljenke vso opremo prenesejo v Ljubljano (PAHKL, ŽKB, Državni glavar 
Predstojništvu usmiljenih sester, Celovec, 2. 3. 1943, št. G. K. 8616). Kapelo so zaščiti-
li z odločbo spomeniškovarstvenega zavoda iz Celovca, ki je nerad dovolil, da se iz nje 
odpelje premična oprema. Plečnik je tisti čas dejal, da se brez njegove prisotnosti ka-
mna ne sme nihče dotakniti. 2. marca so sestre od uprave kaznilnice dobile dovoljenje, 
da smejo premično opremo razdreti in odpeljati, kar se je nato zgodilo 21. aprila (PAH-
KL, ŽKB, Kronika Begunje, leto 1943, 3; Knjiga družbenega inventarja, 1–7).

15. marca 1943 se je ljubljansko Predstojništvo usmiljenih sester sv. Vincencija Pa-
velskega celovškemu državnemu glavarju za priznanje lastninske pravice nad kapelo 
zahvalilo. Obenem je zaprosilo za pooblastitev nekdanje prednice s. Kerubine Pance 
in spremljevalke s. Lovrine Perčič, ki je bila v času gradnje kapele njena tehnična vodi-
teljica, da bi vodili razstavljanje premične opreme. Obenem je vizitatorka s. Domitila 
Jesih za omenjeni sestri na nemškem konzulatu v Ljubljani in pri celovškem državnem 
glavarju zaprosila za izdajo potovalnega dovoljenja za Gorenjsko. Nemške okupacijske 
oblasti je tudi pozvala, naj jima gredo pri delu na roke (PAHKL, ŽKB, Predstojništvo 
usmiljenih sester koroškemu državnemu glavarju, Ljubljana, 15. 3. 1943, št. 13/43).

Sestri sta v začetku aprila odšli v Begunje, a sta naleteli na nepremostljivo te-
žavo. Zaradi pomanjkanja delovne sile in ustreznih prevoznih sredstev za demon-
tažo kamnitih delov prezbiterija in njihov prevoz v Ljubljano nista mogli poskrbe-
ti. S. Kerubina se je zato 9. aprila obrnila na policijskega poveljnika na Bledu in 
zaprosila, da bi smel oltar v kaznilniški kapeli ostati na svojem mestu. Da bi ga 
zaščitili, je predlagala, da ga usmiljenke na lastne stroške zagradijo z zidom (PAH-
KL, ŽKB, K. Pance blejskemu policijskemu poveljniku, Bled, 9. 4. 1943). Kamniti in 
marmorni deli prezbiterija ter križev pot, ki ga sestre niso znale in zmogle razdre-
ti, so nazadnje ostali v kapeli.

Za čas bivanja sester v Begunjah oziroma Radovljici je krški (celovški) škofijski 
ordinariat Francu Hitiju podelil dovoljenje, da ju je smel obhajati brez predhodno 
opravljene sv. maše. Če bi jima bilo obhajilo podeljeno popoldne ali zvečer, bi se 
sestri morali pred tem postiti štiri ure (PAHKL, ŽKB, Dovoljenje krškega škofijskega 
ordinariata F. Hitiju, Celovec, 12. 4. 1943, št. 4762).
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S. Kerubina Pance in vodja begunjskega zapora Peter Glanzer sta 21. aprila 1943 
podpisala skoraj šest strani dolg nemški inventarni zapisnik kapele. Rdeče podčrta-
ni predmeti so ostali v Begunjah, in sicer: celotna s podpeškim kamnom obložena 
prednja stena z nišami, 8 stebrov, oltarna menza, obhajilna miza, prižnica, križev 
pot, vaze, vrata iz orehovine, kredenca iz marmorja, 6 svečnikov, preproga, škripec 
za veliki lestenec, orgle, dve električni pendi na koru, 5 okenskih zaves, kovček z 
opremo za maševanje, misala, monštranca, ciborij, kadilnica, molitveniki, mašni 
zvončki, 3 albe, korok, petrolejska svetilka, veliki križ na hodniku pred kapelo, zakri-
stijska kredenca, črn pluvial, zeleni mašni plašč, 2 novejši in 18 starih klopi, klečalnik, 
spovednici, posodice za previdevanje, vrčka, kovinski krožnik za lavabo, kanonske 
table in kamin (PAHKL, ŽKB, Inventarvezeichnis der Anstaltskirche, Begunje, 21. 4. 
1943). Preostale predmete so zložili v zaboje in jih z vozom odpeljali na leško žele-
zniško postajo ter z njimi zapolnili cel vagon, ki ga je carinska služba zaplombirala. 
Ohranjen je tudi slovenski zapisnik o transportu 39 zabojev in večjih predmetov, ki 
niso šli v zaboje (PAHKL, ŽKB, Seznam kapelske opreme, Ljubljana, 22. 4. 1943).

Že naslednji dan 22. aprila je s. vizitatorka Mestno poglavarstvo v Ljubljani obve-
stila, da so usmiljenke z dovoljenjem nemških oblasti opremo kapele begunjske 
Ženske kaznilnice preselile, marmorni deli pa naj bi do konca vojne ostali v Begunjah. 
Zaprosila je za izdajo dovoljenja, da bi bili predmeti – kot rabljeno pohištvo – opro-
ščeni carine in shranjeni v Marijinem domu (PAHKL, ŽKB, Predstojništvo usmiljenih 
sester ljubljanskemu Mestnemu poglavarstvu, Ljubljana, 22. 4. 1943, št. 25/43).

Ljubljanski župan Leon Rupnik je 28. maja 1943 sestram usmiljenkam dal do-
voljenje, da so premično opremo kapele odpeljale v Marijin dom v Ljubljano, kjer 
so jo hranile v letih 1943–1948 (PAHKL, ŽKB, Kronika Begunje, leto 1943, 3).

12. Usoda Plečnikove kapele in njene opreme po drugi 
svetovni vojni

Ob osvoboditvi begunjskega zapora 4. maja 1945 so nepremični deli kapele stali 
na svojem mestu. Sestre so v prvih povojnih mesecih novim oblastem prijavile 
vojno škodo. Okrajna komisija v Radovljici jo je na podlagi dejanskega stanja in 
mnenja strokovnjakov ocenila na 7.664.942,22 din, upoštevajoč vrsto škode in 
krajevne razmere. Poleg tega je ocenila tudi stroške zdravljenja in pogreba treh 
sester (PAHKL, ŽKB, Kronika Begunje, leto 1945, 1).

Ker je nova revolucionarna oblast zapore potrebovala predvsem za protirevo-
lucionarne zapornike, ji je Plečnikova marmorna oprema v kapeli postala odvečna. 
Domnevamo, da so se že kmalu po koncu vojne pojavile prve ideje, da bi kapelo 
podrli. 8. februarja 1946 je Plečnik podrobno naštel vse kamnite dele prezbiterija 
in se zavzel za njihovo ohranitev (PAHKL, ŽKB, J. Plečnik K. Pance, Ljubljana, 8. 2. 
1946). Tudi stroka je mednarodno uveljavljenemu arhitektu sprva pritrjevala. 10. 
aprila 1946 je dr. Franc Šijanec v imenu ravnateljstva Zavoda za zaščito kulturnih 
spomenikov Slovenije sestram usmiljenkam poslal dopis, da je kot spomenik kul-
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turno-zgodovinskega oziroma umetnostnega pomena »zaščitil v smislu določb in 
zakona ter uredbe Ministrstva prosvete o ustanovitvi in ustroju Zavoda (z dne 27. 
8. 1945 Ur. l. št. 37/22 – 1945) sledeče premičnine in nepremičnine:

Stavbo, kapelo, prezbiterij in opremo kapele v Ženski kaznilnici v Begunjah, ori-
ginalno Plečnikovo delo iz leta 1939/40.

Vrtno zgradbo ›Jožamurka‹, originalno Plečnikovo delo iz leta 1938.
Vrtno lopo ›Brezjanka‹, originalno Plečnikovo delo iz leta 1939.

Tu navedeni predmeti stoje pod varstvom in zaščito veljavnih določb zakona in 
uredbe o spomeniškem varstvu LRS.« (PAHKL, ŽKB, Odločba Zavoda za zaščito in 
znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti Sloveni-
je, Ljubljana, 10. 4. 1946, št. 188/46)

Zadeva je nato mirovala slabi dve leti. Pritisk komunističnih oblastnikov in 
oznovcev je medtem postal tako velik, da sta spomeniškovarstvena stroka in služ-
ba pred njim klecnili ter pozimi 1948 na porušenje Plečnikove kaznilniške kapele 
pristali. Ironija je bila toliko večja, ker so jo nacisti že leta 1943 spomeniškovar-
stveno zaščitili, enako pa je storil tudi Spomeniškovarstveni zavod leta 1946. V 
primeru begunjske kaznilniške kapele je tako šlo za načrtno uničenje dela medna-
rodno priznanega arhitekta Jožeta Plečnika.

Ko je Plečnik videl, da kapele ne bo mogel rešiti, je predstojnici usmiljenk v za-
četku leta 1948 dejal: »Prodajte lestenec za staro šaro, pa boste imeli vse stroške 
za kapelo povrnjene.« (PAHKL, ŽKB, Inventar od kapele Naše Ljube Gospe Zmago-
valke, Ljubljana, 1964)

Kamnito oblogo, stebre, oltar in ambon so delavci pri podiranju razbili. Ostanke 
so odpeljali v Ljubljano k tedaj že podržavljenemu kamnoseštvu Vodnik. Marmor 
so kasneje porabili za oblogo veže Fakultete za strojništvo. Usodo kapele je Plečnik 
doživljal z bolečino. Leta 1952 je zapisal: »Zadnje čase mi tako rada vzhaja v misel 
begunjska menza, s toliko vnemo domišljena – tako lepega kamna in dela – kako 
rad bi jo imel pri sebi doma – in čuval za novi čas.« (Hrausky 1997, 106; 107)

Po izgonu sester usmiljenk iz Marijinega doma je bila marca 1948 premična 
oprema Plečnikove kapele prenesena iz Ljubljane in deponirana v zabojih na koru 
velesovske cerkve, s čimer je soglašal tudi spomeniškovarstveni zavod (PAHKL, 
ŽKB, Potrdilo župnijskega urada Velesovo, Velesovo, 20. 3. 1948; Dopis Zavoda za 
zaščito in znanstveno proučevanje kulturnih spomenikov in prirodnih znamenito-
sti Slovenije, Ljubljana, 23. 3. 1948). S. vizitatorka je leta 1956 škofu Antonu Vov-
ku povedala, da je kip Gospe Zmagovalke šel v Beograd na Plečnikovo zahtevo. 
Leta 1958 ji je škof Vovk v zvezi s tem dejal: »Ni prav, da ste jo dali v Beograd, izven 
naše škofije. Kip je zgodovinski po škofu Jegliču in bi moral ostati v škofiji.« S. vi-
zitatorka mu je odvrnila: »Saj veste, prevzvišeni, kako je pritisnil prof. Plečnik, da 
nisem mogla drugače. Vem pa, čim bodo sestre mogle dobiti kip Brezmadežne iz 
inozemstva, bodo tega takoj vrnile v ljubljansko škofijo.« (PAHKL, ŽKB, Inventar od 
kapele Naše Ljube Gospe Zmagovalke, Ljubljana, 1964)
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30. junija 1964 so zaboji z opremo iz Velesovega naposled prispeli na grad Raka, 
kamor so bile leta 1948 pregnane sestre usmiljenke (PAHKL, ŽKB, Inventar od ka-
pele Naše Ljube Gospe Zmagovalke, Ljubljana, 1964; Seznam zabojev begunjske 
kapele v Velesovem, Raka, 30. 6. 1964).

Večino preostale premične opreme Plečnikove kapele iz begunjske kaznilnice 
je leta 1974 v pokoncilsko prenovo prezbiterija župnijske cerkve v Šentjakobu ob 
Savi vključil arhitekt Jože Kušar. Pri opremljanju je stare kipe ohranil in jim dodal 
kip Kristusa Odrešenika, delo kiparja Franceta Goršeta. Posamezne kose Plečniko-
ve opreme je sestavljal ne glede na njihov prvotni namen. Tabernakelj je postavil 
brez Pengovovih stranskih kipov, Križanega pa je pritrdil na enega od svečnikov. 
Na tabernakelj je postavil venec s križem, ki je prej krasil medeninasto vazo. Sve-
tilnik za večno luč je sestavil iz dveh vaz. Svečnike na trikotnih podstavkih je upo-
rabil za noge mize v mali kapeli. Del nekdanje večne luči služi kot krstilnik. Luči, ki 
so stale na kapitelih stebrov, je združil v dva večja lestenca, ki visita v ladji. V ne-
spremenjeni obliki so se ohranili posamezni svečniki, svečnik za velikonočno sve-
čo, veliki lestenec in gong pri vhodu v zakristijo. Zaboj z neuporabljenimi kosi je 
na podstrešju (Hrausky 1997, 176; 177).

V Begunjah so bili najdeni samo trije kamniti ostanki iz nekdanje kaznilniške 
kapele, in sicer: kaneliran steber, ki je na sredini podpiral oltarno menzo, ostanek 
stebrnega kapitela in podstavek za kip iz belega marmorja.

13. Zaključek
Opravljene raziskave so odstrle mnoge podrobnosti o obravnavanih spomenikih 
in njihovem širšem zgodovinskem kontekstu. Uničenje kaznilniške kapele v be-
gunjski graščini bi moralo biti v opomin, kako lahko povzročijo nepopisno in ne-
povratno kulturno škodo, tudi današnjim snovalcem, ki posegajo v Plečnikovo 
dediščino (zlasti v Ljubljani). V Begunjah so se krajani tega začeli zavedati šele 70 
let po uničenju bisera, s katerim bi se lahko ponašali in ki ga danes žal turistom ne 
morejo pokazati. Zavedanje o pomenu zanemarjenih paviljonov je nagnilo Občino 
Radovljica, da je pridobila lastništvo nad Jožamurko, ki jo namerava skupaj z Brez-
janko v najkrajšem času sanirati in obvarovati pred propadanjem.

Kratice
  dr. – doktor.
  g – gram.
  g. – gospod.
  PAHKL – Provincialni arhiv hčera krščanske ljubezni Šentjakob ob Savi.
  prof. – profesor.
  s. – sestra.
  sv. – sveti, sveta.
  ŽKB – Ženska kaznilnica v Begunjah.
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