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UMETNOST – ODSEV BOŽJE LEPOTEUMETNOST – ODSEV BOŽJE LEPOTEUMETNOST – ODSEV BOŽJE LEPOTEUMETNOST – ODSEV BOŽJE LEPOTEUMETNOST – ODSEV BOŽJE LEPOTE

Uvodne besedeUvodne besedeUvodne besedeUvodne besedeUvodne besede

»Pozno sem te vzljubil, Lepota, večno davna, večno nova, pozno
sem te vzljubil! ... Okusil sem te – in sem te lačen in žejen. Do-
taknil si se me – in zagorel sem po tvojem miru« (Sv. Avguštin,
Izpovedi, MD, Celje 1991, 10. knjiga, 27). Avguštinova prime-
rjava Boga z lepoto in lepote z Bogom ni heretična misel, mar-
več slutnja veličine obeh: Boga, ki se razodeva po lepoti, in lepo-
te, ki vodi človeka k Bogu. Po obeh resničnostih žeja človekove-
ga duha. Njegov razum išče resnico, ki ustvarja harmonijo med
zunanjo stvarnostjo in notranjim spoznanjem; volja hrepeni po
dobroti, da bi v njej našla mir in zadoščenje. Ko je to doseženo,
je napor pozabljen, radost pa je nepopisna. Ob doseženem se
odpirajo nova obzorja, ki še z večjo močjo vabijo v objem resnice
in dobrote. Lakota in žeja postajata vedno večji, ne da bi s tem
človeka obremenjevali. Prihajata iz slutnje neskončnega, vse-
obsegajočega. V človeku zavladata lepota in harmonija.

V skromnih začetnih znamenjih, podobah in zapisih, ki jih
hranijo ostanki materialne kulture, je ohranjeno človekovo
iskanje lepote, ki je bogatila in lepšala njegovo življenje, izpol-
njevala hrepenenje po idealu. Umetnost je bila spremljevalka
življenja, ki se ji človek nikoli ni mogel odpovedati. Raje je zane-
maril druge dobrine, kakor da bi se odpovedal temu, kar je
dvigalo njegovega duha in izpolnjevalo njegova pričakovanja.

Najgloblje misli in čustva, ideje in spoznanja pa je človek
vedno sporočal tudi drugim. Umetnost je postala orodje tega
sporočila, ki je ljudi povezovalo, plemenitilo njihove odnose, jih
usmerjalo k skupnemu idealu. Človek je spoznaval, da skupno
doživljanje lepote ustvarja še globljo komunikacijo, ki je lastna
lepoti kot univerzalni vrednoti.
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Umetnost je človeku darovana, da mu odpira pot k spoznanju
novega daru, vere. Vera in lepota sta stvarnosti, ki vsaka na
njima lasten in izviren način izražata človekovo presežnost, trans-
cendenco. Zato ni presenetljivo, da sta našli skupni jezik, s ka-
terim človeka nagovarjata. Nagovarjata njegove čute in duhov-
ne sposobnosti, da ob stiku z njima zazvenijo čustva v doslej
neznanih akordih. Domača jima je simbolika, ki zmore nakaza-
ti resničnost, ki presega zemeljsko in časovno dojemanje.

Res je, da vere in umetnosti ni mogoče preprosto enačiti. Ver-
nik še ni umetnik, in tudi umetnik ni že s tem vernik. Vendar
nam moreta vsaka na svoj način približati bodisi lastno resnič-
nost in naravo bodisi resničnost svoje spremljevalke. Vsaka
umetnost je na neki način deleženje na božjem stvariteljskem
deju. Umetnik ustvarja, čeprav ne iz niča, kakor to dela Bog;
kliče k bivanju doslej neznano, kakor mu narekuje notranje spoz-
nanje in čutenje; govori o sebi, o svetu in o stvareh; njegova
umetnina razodeva željo, da bi bili tudi drugi deležni njegove-
ga videnja; veseli se in joka, da bi se drugi z njim veselili in
jokali; poje hvalnico bivanju, lepotam vidnega in nevidnega.
Njegovo delo je hvalnica večni lepoti, Bogu, Stvarniku in Umet-
niku, pa tudi človeku, ki je zmožen takšnih stvariteljskih dejanj.
Priznanje Boga je vedno tudi priznanje človeka, kakor je tudi
priznanje človeka hkrati priznanje Boga. Bog in človek si nista
v nasprotju, kakor ju nekateri postavljajo, marveč sta – odkar
je Bog sklenil ustvariti človeka po svoji podobi (prim. 1 Mz 2,
28), in je Božji Sin postal človek (prim. Jn 1, 38) – drug z dru-
gim nerazdružno povezana. Zato se božje in človeško delo med
seboj dopolnjujeta, ne sicer v tem smislu, kakor da bi božjemu
delu kaj manjkalo, marveč v smislu božjega načrta, ki človeka
izbira za svojega sodelavca – najprej pri oblikovanju lastne člo-
veške podobe, prav tako družbe in vsega stvarstva.

Pri svoji umetniški, znanstveni, družbeni in politični in še
kakšni drugi dejavnosti, je človek samostojen. Avtonomnost ni
bila vedno deležna pravega razumevanja. Nekateri so jo imeli
za sužnjo verskemu prepričanju, kar ni bilo v prid ne veri ne
avtonomnosti na raznih področjih človekovega delovanja. Da-
nes drugi zagovarjajo absolutno avtonomnost v smislu načela,
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da sme človek delati, kar hoče. Koncil zagovarja načelo, da je
pristna avtonomnost v upoštevanju dejstva, »da imajo stvari
same samostojne zakone in samostojne vrednote, ki jih mora
človek postopoma odkriti, uporabiti in urediti« (CS 36). Človek
je torej dolžan priznavati »samostojne metode posameznih zna-
nosti in umetnosti« ter ravnati v skladu s »pravili nravnosti«, da
bi bila tako vsaka dejavnost v prid celostnemu razvoju človeške
osebe in družbe (prim. CS 36). Ko se torej »človek posveča umet-
nosti, prispeva k temu, da se človeška družina dvigne do žlaht-
nejših vrednot resnice, dobrote in lepote« (CS 57). Na ta način
se človek dvigne h globljemu spoznanju in zrenju Boga, Stvar-
niku in Zakonodajalcu, ki je vpisal zakone v naravo stvari.

Cerkev je od začetka svojega delovanja sprejela umetniške
simbole kot prepoznavna znamenja vere, tako simbol Dobrega
pastirja, hlebov, ribe ipd. Cerkveni očetje, veliki umi zgodnjega
krščanstva, so v zanosni pesniški besedi opevali verske resnice,
graditelji bogoslužnih prostorov so teološko misel prenesli v hra-
me, glasbeniki pa v plemenite melodije. Še danes občudujemo
njihov umetniški genij in izvirnost navdiha. Umetnost je bila
»nekakšen most do verskega izkustva« (PU 13). Cerkev potre-
buje umetnost, kajti »umetnost mora svet duha, nevidnega, Boga
napraviti zaznaven in kolikor mogoče privlačen ... Umetnost ima
enkratno zmožnost, da ta ali oni vidik oznanila prelije v barve,
oblike in zvoke« (PU, 15). Zato potrebuje umetnike besede, gla-
sbenike, arhitekte ... V zgodovini človeštva so se rojevali in
odhajali, zapustili pa so stvaritve, ki imajo nadčasovni značaj.
Pa tudi umetniki potrebujejo Cerkev, ki jim posreduje oznanilo
vere, verskega izkustva in odrešenja, ki ga na njim lasten način
prelijejo v umetniška dela. Tako tudi umetnost postane vir teo-
loške misli. Umetnik bolj kot drugi čuti, da je njegovo delo, kljub
naporom in uspehom, le skromno jecljanje. Notranja resničnost
stvari je namreč vselej »onkraj« moči človekovega dojemanja
(prim. PU 8). Lepota je in ostane »ključ do skrivnosti in klic k
presežnosti« (PU 19). Kdor jo enkrat okuša, ne more živeti brez
nje, tudi ne more zanikati zanikati njenega izkustva.

V Pismu umetnikom je papež Janez Pavel II. spregovoril kot
kristjan in umetnik. Spregovoril je kot pesnik in dramatik, filo-
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zof in teolog, poznavalec človeka, njegovih iskanj in hrepenenj.
Spregovoril je na način, ki je človeku razumljiv. Ob branju je
čutiti, da so besede privrele kot enkraten navdih in zanos, rojen
iz verskega in hkrati umetniškega izkustva. Vsakega človeka
nagovarja kot umetnika, ki je poklican, da iz svojega življenja
ustvari enkratno umetnino. V toliko večji meri to velja za tiste-
ga, ki je deležen posebnega umetniškega daru, da z njim boga-
ti sebe in svet okrog sebe, da tudi poznejšim rodovom zapusti
bogastvo svojega notranjega izkustva večnega, rojenega sredi
zemeljske stvarnosti.

Rafko Valenčič
urednik
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Janez Pavel II.Janez Pavel II.Janez Pavel II.Janez Pavel II.Janez Pavel II.

PISMO UMETNIKOMPISMO UMETNIKOMPISMO UMETNIKOMPISMO UMETNIKOMPISMO UMETNIKOM

Vsem, ki strastno in požrtvovalno iščejo nove »epifanije« lepote,
da bi jih v umetniškem ustvarjanju podarjali svetu.

»Bog je videl vse, kar je naredil,
in glej, bilo je zelo dobro.« (1 Mz 1,31)

Umetnik – podoba Boga stvarnikaUmetnik – podoba Boga stvarnikaUmetnik – podoba Boga stvarnikaUmetnik – podoba Boga stvarnikaUmetnik – podoba Boga stvarnika

1. 1. 1. 1. 1. Nihče ne more globlje kakor vi umetniki, genialni ustvarjalci

lepote, občutiti nekaj tistega patosa, s katerim je Bog ob zori

stvarjenja odlikoval delo svojih rok. Preblisk tistega občutja je

tolikokrat zasijal v vaših očeh, ko se – kakor umetniki v katerem

koli času – očarani od skrite moči zvokov in besed, barv in oblik

občudovali delo svojega navdiha in čutili v njem nekaj odmeva

skrivnosti stvarjenja, s katerim se vam je Bog, edini stvarnik vse-

ga, želel nekako pridružiti.

Zato se mi zdi, da ni boljših besed, kakor je besedilo Prve

Mojzesove knjige, da z njimi začnem svoje pismo vam, s katerimi

se čutim tesno povezan z izkušnjami, ki segajo daleč nazaj in so

neizbrisno zaznamovale moje življenje. Ko pišem to pismo, želim

hoditi po poti plodnega dialoga med Cerkvijo in umetniki, ki ne-

pretrgano poteka že dva tisoč let in ki na pragu tretjega tisočletja

še obeta lepoto prihodnosti.

Tega dialoga dejansko ne narekujejo le zgodovinske okoliščine

ali praktične potrebe, temveč je zakoreninjen v samem bistvu

verskega izkustva in umetniške ustvarjalnosti. Začetne strani

Svetega pisma prikazujejo Boga kot vzor vsakogar, ki opravlja kako
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delo: človeški mojster odseva podobo Boga Stvarnika. Ta pove-

zava je posebno jasna v poljščini zaradi leksikalne sorodnosti med

besedama stwórca (stvarnik) in twórca (rokodelec, mojster).

V čem je razlika med »stvarnikom« in »mojstrom«? Tisti, ki

ustvarja, daje bit samo, priklicuje nekaj iz niča – ex nihilo sui et

subiecti, kakor se reče v latinščini – in to je v ožjem pomenu način

delovanja, ki je lasten samo Vsemogočnemu. Mojster pa nasprot-

no uporablja nekaj, kar že obstaja, in temu daje obliko in pomen.

To je način delovanja, ki je značilen za človeka kot Božjo podobo.

Potem ko Sveto pismo pove, da je Bog ustvaril moža in ženo »po

svoji podobi« (prim. 1 Mz 1,27), namreč dodaja, da jima je zaupal

nalogo, da gospodujeta zemlji (prim. 1 Mz 1,28). To se je zgodilo

zadnji dan stvarjenja (prim. 1 Mz 1,28–31). Prejšnje dni je Jahve

nekako določil ritem kozmičnega razvoja in ustvaril vesolje. Na-

zadnje je ustvaril človeka, najplemenitejši sad njegove zamisli, in

mu podvrgel vidni svet kot prostrano polje, na katerem naj se

izraža človekova domiselnost.

Bog je torej človeka poklical v življenje in mu zaupal nalogo

mojstra. S svojo »umetniško ustvarjalnostjo« se človek bolj kot

kjerkoli razodeva kot »Božja podoba« in to nalogo opravlja pred-

vsem, ko oblikuje čudovit »material« svoje človeške narave in

ustvarjalno gospoduje nad vesoljem, ki ga obdaja. Božji umetnik z

ljubečim pogledom predaja človeškim umetnikom iskro svoje

presežne modrosti in ga kliče k deležnosti pri njegovi ustvarjalni

moči. Očitno je to deležnost, ki pušča neskončno razdaljo med

Stvarnikom in ustvarjenim bitjem nedotaknjeno, kakor poudarja

kardinal Nikolaj Kuzanski: »Ustvarjalna umetnost – duša ima

srečo, da jo lahko goji – ni istovetna s tisto bistveno umetnostjo,

ki je Bog, temveč je le povezava z njo in deležnost pri njej.« 1

Čim bolj se torej umetniki zavedajo svojega »daru«, tem bolj

gledajo nase in na vse stvarstvo z očmi, ki so zmožne kontempla-

cije in zahvale ter znajo dvigati k Bogu svojo hvalnico. Samo tako

lahko pridejo do polnega razumevanja samih sebe, svojega pokli-

ca in poslanstva.

1 Dialogus de ludo globi, knj. II: Philosophisch–Theologische Schriften, Wien

1967, III, 332.



11

Svojski poklic umetnikaSvojski poklic umetnikaSvojski poklic umetnikaSvojski poklic umetnikaSvojski poklic umetnika

2. 2. 2. 2. 2. Niso vsi poklicani, da bi bili umetniki v svojskem pomenu te

besede. Po besedah Prve Mojzesove knjige pa je vendar sleherne-

mu človeku zaupana naloga, da oblikuje svoje življenje: v nekem

smislu mora napraviti iz njega umetniško delo, mojstrovino.

Pomembno je ugotoviti razliko, pa tudi povezavo med tema

dvema vidikoma človeške dejavnosti. Razlika je očitna. Eno je to,

da je človek nosilec svojih dejanj in odgovoren za njihovo moralno

vrednost; drugo pa je biti umetnik, se pravi zmožen odgovarjati

na zahteve umetnosti in zvesto sprejemati svojska načela umet-

nosti. 2 To umetnika usposablja za izdelovanje predmetov, a samo

po sebi še ničesar ne pove o njegovi moralni naravnanosti. Tu ne

gre za klesanje samega sebe, za oblikovanje svoje osebnosti, temveč

le za udejanjanje človekovih ustvarjalnih zmožnosti, dajanje

estetske oblike idejam, zamišljenim v duhu.

Razlika med moralnim in umetniškim vidikom je resda temelj-

na, vendar ni nič manj pomembna njuna povezanost. Drug druge-

ga globoko pogojujeta. Ko umetnik izdeluje svoje delo, izraža sa-

mega sebe v tolikšni meri, da njegovo delo postane enkratno razkri-

tje njegovega bitja, tega, kar on je in kako je, kar je. V človeški

zgodovini se to neštetokrat potrjuje. Ko umetnik oblikuje svojo

mojstrovino, ne le priklicuje svoje delo v življenje, temveč z njego-

vo pomočjo na neki način razodeva tudi svojo osebnost. Umet-

nost mu ponuja novo razsežnost in izreden način izražanja njego-

ve duhovne rasti. S svojimi deli umetnik ogovarja druge in na-
vezuje stike z njimi. Zato zgodovina umetnosti ni samo zgodba o

umetninah, ampak tudi zgodba o ljudeh. Umetnine govorijo o svojih

avtorjih; omogočajo nam, da spoznamo njihovo notranje življenje

in razodevajo izvirni prispevek , ki ga umetniki dajejo zgodovini

kulture.

2 Moralne kreposti, med njimi zlasti razumnost, omogočajo človeku, da ravna

skladno z merilom moralnega dobrega in slabega; skladno »pravim merilom

ravnanja« (recta ratio agibilium). Filozofija pa opredeljuje umetnost kot »pra-

vo merilo ustvarjalnosti« (recta ratio factibilium).
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Umetniški poklic v službi lepoteUmetniški poklic v službi lepoteUmetniški poklic v službi lepoteUmetniški poklic v službi lepoteUmetniški poklic v službi lepote

3. 3. 3. 3. 3. Znani poljski pesnik Ciprijan Norwid je zapisal, da »nas lepota

navdušuje za delo, delo pa nas dviga.« 3

Téma lepote je odločilna, ko je govor o umetnosti. Navzoča je

bila že, ko sem poudaril zadovoljen Božji pogled na stvarstvo. Ko

je Bog videl, da je vse, kar je ustvaril, dobro, je videl tudi, da je

lepo. 4 Povezava med dobrim in lepim spodbuja plodna razmi-

šljanja. Lepota je v nekem smislu viden izraz dobrega, kakor je

dobro metafizični pogoj lepote. To so dobro razumeli Grki, ki so

z zlitjem obeh pojmov skovali izraz, ki zaobjema oba: kalokaga-
thía ali »lepota–dobrota«. Platon o tem piše: »Moč dobrega se je

zatekla k naravi lepega.« 5

Svojo povezavo z bivanjem, z resnico in z dobrim vzpostavlja

človek z življenjem in delovanjem. Umetnik je v posebnem odnosu

do lepote. V zelo resničnem smislu lahko rečemo, da je lepota

poklic, ki mu ga je podelil Stvarnik z darom »umetniškega talen-

ta«. In gotovo je tudi to talent, ki mora obroditi sad v smislu evan-

geljske prilike o talentih (prim. Mt 25, 14–30).

Tukaj se dotaknemo bistvene točke. Tisti, ki zaznajo v sebi to

božansko iskro umetniškega poklica – kot pesnik, pisatelj, kipar,

arhitekt, glasbenik, igralec itd. – čutijo hkrati dolžnost, da ne za-

pravijo tega talenta, temveč ga razvijajo in postavljajo v službo

svojega bližnjega in človeštva v celoti.

Umetnik in skupni blagorUmetnik in skupni blagorUmetnik in skupni blagorUmetnik in skupni blagorUmetnik in skupni blagor

4. 4. 4. 4. 4. Družba potrebuje umetnike, hkrati potrebuje znanstvenike, teh-

nike, delavce, profesionalce, pričevalce vere, učitelje, očete in ma-

tere, ki zagotavljajo rast osebe in razvoj občestva s pomočjo tiste

najvišje oblike umetnosti, ki je »umetnost vzgoje in izobraževanja«.

Znotraj prostrane kulturne panorame vsakega naroda imajo umet-

niki svoje enkratno mesto. Poslušni svojemu navdihu pri

3 Promethidion: Bogumil, vv. 185–186: Pisma wybrane, Warszawa 1968, 2

vol., 216.
4 Grški prevod Septuaginta to dobro izraža, ko hebrejski izraz »tob« (dober)

prevaja s »kalon« (lep).
5 Fileb, 65 A.
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ustvarjanju veljavnih in lepih del ne le bogatijo kulturno dedišči-

no posameznega naroda in vsega človeštva, temveč tudi opravljajo

nadvse pomembno družbeno službo v prid skupnemu blagru.

Svojski poklic posameznega umetnika določa prostor njegove
službe, nakazuje pa tudi naloge, ki jih mora prevzeti, težko delo,
ki se ga mora lotiti, in odgovornost, ki jo mora sprejeti. Umetnik,

ki se zaveda vsega tega, tudi ve, da mora delati, ne da bi si dovolil,

da ga žene iskanje prazne slave ali sla po ceneni popularnosti, še

manj pa preračunanost na možno osebno korist. Obstaja torej

etika, celo »duhovnost« umetniške službe, ki po svoje prispeva k

življenju in prenovi ljudstva. Prav to se zdi, da ima v mislih Cipri-

jan Norwid, ko pravi, da »nas lepota navdušuje za delo, delo pa

nas dviga«.

Umetnik in skrivnost učlovečene BesedeUmetnik in skrivnost učlovečene BesedeUmetnik in skrivnost učlovečene BesedeUmetnik in skrivnost učlovečene BesedeUmetnik in skrivnost učlovečene Besede

5. 5. 5. 5. 5. Starozavezna postava izrecno prepoveduje upodabljanje nevid-
nega in neizrekljivega Boga s pomočjo »rezane ali ulite podobe«

(5 Mz 27,15), ker Bog presega sleherno materialno upodobitev:

»Sem, ki sem« (2 Mz 3,14). Vendar v skrivnosti učlovečenja Božji

sin postane osebno viden: »Ko je prišla polnost časov, je Bog poslal

svojega Sina, rojenega iz žene (Gal, 4,4). Bog je postal človek v

Jezusu Kristusu, ki tako postane »središče, v razmerju do katere-

ga se je treba postaviti, če naj razumemo skrivnost človeškega

bivanja, ustvarjenega sveta in Boga samega«. 6

To temeljno razkritje »Boga, ki je skrivnost« je za kristjane

spodbuda in izziv, tudi na ravni umetniške ustvarjalnosti. Od tod

razcvet lepote, ki je črpal svoj sok prav iz skrivnosti učlovečenja.

S tem ko je Božji sin postal človek, je prinesel v človeško zgodovi-

no vse evangeljsko bogastvo resničnega in dobrega, s tem pa je

tudi razkril novo razsežnost lepote, ki je je evangeljsko oznanilo

polno do roba.

Sveto pismo je tako postalo nekakšno »velikansko besedišče«

(Paul Claudel) in »ikonografski atlas« (Marc Chagall), iz katerega

črpata krščanska kultura in umetnost. Stara zaveza, brana v luči

Nove, omogoča neskončne tokove navdiha. Na podlagi pripovedi o

6 Janez Pavel II., Okrožnica Vera in razum (1998), Cerkveni dokumenti 80,

Ljubljana 1999, 67.
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stvarjenju in grehu, o vesoljnem potopu, ciklusu o očakih, o dogod-

kih ob izhodu iz Egipta in toliko drugih dogodkih in osebah v

odrešenjski zgodovini je svetopisemsko besedilo razvnemalo do-

mišljijo slikarjev, pesnikov, glasbenikov, dramatikov in filmskih

režiserjev. Lik, kakršen je Job – če vzamemo samo en primer – s

svojim žgočim in vedno aktualnim vprašanjem trpljenja, še zme-

raj budi zanimanje, ki ni le filozofsko, temveč tudi literarno in

umetniško. In kaj naj rečemo o Novi zavezi? Od Kristusovega roj-

stva do Golgote, od spremenitve na gori do vstajenja, od njegovih

čudežev do njegovega nauka in naprej do dogodkov, ki jih opisu-

jejo Apostolska dela ali jih predvideva Razodetje v eshatološkem

ključu, je svetopisemska beseda ob brezštevilnih priložnostih

postala podoba, glasba in poezija ter v jeziku umetnosti klicala v

spomin skrivnost »Besede, ki je postala meso«.

V zgodovini človeške kulture sestavlja vse to bogato poglavje

vere in lepote. Predvsem verujoči so iz tega veliko pridobili za svoje

izkustvo molitve in krščanskega življenja. Za mnoge izmed njih so

bile v časih, ko so le redki znali brati, svetopisemske upodobitve

konkreten način kateheze. 7 Za vse verujoče ali ne, pa ostajajo

umetniška dela, ki jih je navdihnilo Sveto pismo, odsev brezdanje

skrivnosti, ki obdaja in prežema svet.

Rodovitna zveza med evangelijem in umetnostjoRodovitna zveza med evangelijem in umetnostjoRodovitna zveza med evangelijem in umetnostjoRodovitna zveza med evangelijem in umetnostjoRodovitna zveza med evangelijem in umetnostjo

6. 6. 6. 6. 6. Vsaka pristna umetniška intuicija presega tisto, kar zaznavajo

čuti, seže pod površino stvarnosti in skuša razložiti njeno skrito

skrivnost. Intuicija izvira iz globin človeške duše, kjer se želja,

dati smisel svojemu življenju, povezuje z bežnim zaznavanjem le-

pote in skrivnostne enosti stvari. Vsi umetniki doživljajo nepre-

mostljiv prepad med delom svojih rok, naj bo še tako uspešno, in

bleščečo popolnostjo lepote, ki jo zrejo v žaru ustvarjenega trenut-

ka: tisto, kar se jim posreči izraziti v svojem slikanju, kiparjenju,

ustvarjanju, je samo preblisk sijaja, ki je za hip zažarel pred očmi

njihovega duha.

7 To pedagoško načelo je avtoritativno opredelil sv. Gregor Veliki v pismu iz l.

599 marsejskemu škofu Serenu: »Slikanje se uporablja v cerkvah zato, da bi

tisti, ki ne znajo brati, vsaj na stenah lahko brali to, česar ne znajo razbrati

iz knjig«; Epistulae, IX, 209: CCL, 140 A, 1714.
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Verujočim se to ne zdi nič čudnega, saj vedo, da so za hip zazrli

brezdanjo svetlobo, ki ima svoj prvobitni izvir v Bogu. Mar je kaj

presenetljivega, če to nekako preplavi duha, tako da je njegov od-

govor lahko le jecljanje? Resnični umetniki so bolj kot kdorkoli

pripravljeni priznati svoje meje in vzeti za svoje besede apostola

Pavla, po katerem »Bog ne domuje v svetiščih, ki jih je zgradila

človeška roka«, tako da »ne smemo misliti, da je božanstvo nekaj,

kar je podobno zlatu ali srebru ali kamnu, ki sta ga izoblikovali

človeška umetnost in domiselnost« (Apd, 17, 24.29). Če je že no-

tranja resničnost stvari vselej »onkraj« moči človeškega dojetja,

koliko bolj šele Bog v globinah svoje nedoumljive skrivnosti!

Vednost, ki jo daje vera, je drugačna: predpostavlja osebno

srečanje z Bogom v Jezusu Kristusu. Vendar tudi to vednost lahko

obogati umetniška intuicija. Zgovoren primer estetske kontem-

placije, poduhovljene v veri, so na primer dela Fra Angelica. Nič

manj znamenita ni v tem pogledu ekstatična hvalnica, ki jo sveti

Frančišek Asiški dvakrat ponavlja v pesmi, ki jo je sestavil, potem

ko je prejel Kristusove stigme na gori La Verna: »Ti si lepota!« 8

Sveti Bonaventura pojasnjuje: »V lepih stvareh je zrl Tistega, ki je

nadvse lep, in po sledeh, ki jih je odkrival vtisnjene v stvareh, je

hodil za Ljubim na vseh poteh«. 9

Podoben pristop je moč najti v vzhodni duhovnosti, ki Kristu-

sa označuje kot »nadvse lepega, lepšega od vseh smrtnikov«. 10

Makarij Veliki takole pojasnjuje spremenjensko in osvobajajočo

lepoto Vstalega: »Duša, ki jo je povsem razsvetlila neizrekljiva le-

pota slave, ki sije na Kristusovem obličju, je prepolna Svetega

Duha... vsa je oko, vsa svetloba, vsa obličje«. 11

Vsaka pristna oblika umetnosti je na svoj način pot k najglo-

blji stvarnosti človeka in sveta. Zato je docela veljaven pristop v

območje vere, ki daje človekovi izkušnji njen dokončni pomen. Prav

zato je evangeljska polnost resnice od vsega začetka budila zani-

manje umetnikov, ki so po svoji naravi odprti za vsako razkritje

notranje lepote stvari.

8 Lodi di Dio Altissimo, vv. 7 in 10: Fonti Francescane, št. 261, Padova 1982,

177.
9 Legenda maior, IX, 1: Fonti Francescane, št. 1162, Padova 1982, 911.

10 Enkomia orthon svete in velike sobote.
11 Homilija, I, 2: PG 34, 451.
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ZačetkiZačetkiZačetkiZačetkiZačetki

7. 7. 7. 7. 7. Umetnost, s katero se je krščanstvo srečevalo v svojih začetkih,

je bila zrel sad klasičnega sveta; izražala je njegove estetske kano-

ne in utelešala njegove vrednote. Kakor v načinu življenja in mi-

šljenja, tako je vera tudi na polju umetnosti nalagala kristjanu

razsodnost, ki ni dovoljevala nekritičnega sprejemanja te dediš-

čine. Umetnost, ki jo je navdihovalo krščanstvo, se je zato začela

bolj na skrivnem, v tesni povezavi s potrebo vernikov, da na pod-

lagi Svetega pisma iznajdejo znamenja, ki bodo izražala skrivno-

sti vere in »simbolne šifre«, po katerih se bodo lahko razločili in

prepoznali zlasti v težkih časih preganjanja. Kdo se ne spominja

simbolov, ki so pomenili začetek slikarstva in kiparske umetno-

sti? Riba, hlebi, pastir: klicali so v spomin skrivnost in skoraj

neopazno postali zametek nove umetnosti.

Ko je Konstantinov odlok dovolil kristjanom, da so se izražali

povsem svobodno, je umetnost postala prednostno sredstvo za

izpovedovanje vere. Začele so rasti veličastne bazilike, za katere

so prevzemali arhitektonske kanone poganskega sveta in jih hkrati

prilagajali za nove oblike bogoslužja. Kako se ne bi spomnili vsaj

na staro baziliko svetega Petra in na baziliko svetega Janeza v

Lateranu, sezidani na stroške samega Konstantina? Ali na cari-

grajsko Hagio Sofijo, ki jo je sezidal Justinijan in je biser bizan-

tinske umetnosti?

Medtem ko je arhitektura načrtovala prostor za bogoslužje, pa

je potreba po zrenju skrivnosti in po tem, da jo izrecno prikažejo

preprostim ljudem, polagoma pripeljala do novih oblik slikarstva

in kiparstva. Pojavljali so se tudi prvi elementi besedne in glasbene

umetnosti. Med številnimi temami, ki jih je obravnaval Avguštin,

najdemo tudi De musica; Hilarij iz Poitiersa, Ambrož, Prudencij,

Efrem Sirski, Gregor Nacianški in Pavlin iz Nole, da omenimo le

nekatere, pa so pospeševali krščansko poezijo, ki je pogosto dose-

gla zelo visoko raven ne le kot teologija, temveč tudi kot literatura.

Njihovo pesniško delo je uveljavljalo oblike, podedovane od kla-

sičnih piscev, vendar ga je hranil tudi čisti evangeljski sok, kakor

jedrnato pove Pavlin iz Nole: »Naša edina umetnost vera in naša

glasba Kristus«. 12  Malo kasneje je Gregor Veliki sestavil Antifo-

12 »At nobis ars una fides et musica Christus«: Carmen 20, 31: CCL 203, 144.
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narij in tako položil temelj za organski razvoj tiste zelo izvirne

sakralne glasbe, ki se imenuje po njem. Gregorijansko petje s svoji-

mi navdihnjenimi modulacijami bo v stoletjih postala glasba vere

Cerkve pri bogoslužnem obhajanju svetih skrivnosti. »Lepo« se je

tako povezalo z »resničnim«, tako da se tudi s pomočjo umetnosti

duše lahko dvigajo iz sveta čustev k večnemu.

Na tej poti ni manjkalo težkih trenutkov. Prav glede slikanja

krščanske skrivnosti so v prvih stoletjih nastali hudi spori, ki so

v zgodovini znani kot »ikonografski boji«. Svete podobe, ki so bile

v krščanski pobožnosti že zelo razširjene, so postale predmet si-

lovitega nasprotovanja. Koncil v Niceji leta 787, ki je odredil zako-

nitost svetih podob in njihovega čaščenja, je bil zgodovinski dogo-

dek ne samo za vero, temveč tudi za samo kulturo. Odločilni razlog,

na katerega so se škofje sklicevali, da bi pomirili spor, je bila

skrivnost učlovečenja: če je Božji Sin prišel v svet vidnih stvarno-

sti – njegova človeška narava je postala most med vidnim in nevi-

dnim – potem je po analogiji dovoljen likovni prikaz skrivnosti,

po logiki znamenj, kot čutna predstavitev (evocazione) skrivnosti.

Ikone ne častimo zaradi nje same, temveč kaže prek sebe na su-

bjekt, ki ga predstavlja. 13

Srednji vekSrednji vekSrednji vekSrednji vekSrednji vek

8. 8. 8. 8. 8. Naslednja stoletja so doživela velik razvoj krščanske umetnosti.

Na Vzhodu je še naprej cvetela ikonska umetnost, ki se je pokora-

vala teološkim in estetskim normam, nabitim s pomenom, in jo

je podpiralo prepričanje, da je ikona nekakšen zakrament. Podob-

no namreč kot se dogaja v zakramentih, tudi ikone ponavzočujejo

skrivnost učlovečenja v enem ali drugem njegovem vidiku. Prav

zato lahko lepoto ikone najgloblje doživimo v cerkvi, kjer v polmraku

plapolajo svetilke in se utirajo nešteti odsevi svetlobe. Kot je zapisal

Pavel Florenski: »V enolični dnevni svetlobi je zlato surovo, težko,

neuporabno, ob trepetajoči svetlobi svetilke ali sveče pa oživi in

zablesti v morju isker – zdaj tu zdaj tam, in daje slutiti druge luči,

ki niso od tega sveta in napolnjujejo nebeški prostor«. 14

13 Prim. Janez Pavel II., Apostolsko pismo Duodecimum saeculum (4. decem-

bra 1987), 8–9: AAS 80 (1988) 247–249.
14 La prospettiva rovesciata ed altri scritti, Roma 1984, 63.
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Na Zahodu umetniki izhajajo iz najrazličnejših gledišč, odvi-

sno tudi od prepričanja, značilnega za kulturni svet njihovega časa.

Umetniška dediščina, ki se je nabrala v teku stoletij, vsebuje tudi

kopico sakralnih del velikega navdiha, ki jih še danes ogledovalci

na moč občudujejo. Na prvem mestu so to velike sakralne stavbe,

v katerih je funkcionalnost vedno združena z ustvarjalnim zano-

som, ki ga navdihuje čut za lepo in zaziranje v skrivnost. Od tu

izvirajo različni slogi, ki so v umetnostni zgodovini dobro znani.

Moč in preprostost romanike, izražena v katedralah in opatijah,

se počasi razvija v polet in sijaj gotike. Te oblike odslikavajo ne le

umetnikov genij, temveč dušo ljudstva. V igri svetlobe in sence,

včasih masivnih včasih slokih oblikah gotovo pridejo do veljave

razglabljanja o gradbeni tehniki, pa tudi napetosti, ki so značilne

za izkustvo o Bogu, tej »strah zbujajoči« in »privlačni« skrivnosti.

Kako naj s kratko omembo najrazličnejših umetnostnih oblik

povzamem ustvarjalno silo stoletij krščanskega srednjega veka?

Celotno kulturo, četudi z neizbežnimi mejami vsega človeškega, je

prežel evangelij; in kjer j teologija izdelala Summo svetega Tomaža,

je cerkvena umetnost oblikovala materijo tako, da je vodila k

čaščenju skrivnosti, čudovit pesnik, kakršen je Dante Alighieri pa

je mogel zložiti »to sveto pesem, ki jo zemlja in nebo ravnata«, 15

kakor je sam označil Božansko komedijo.

Humanizem in renesansaHumanizem in renesansaHumanizem in renesansaHumanizem in renesansaHumanizem in renesansa

9. 9. 9. 9. 9. Ugodno kulturno ozračje, ki je omogočilo izreden umetniški

razcvet humanizma in renesanse, je imelo tudi pomemben vpliv

na način, kako so se tedanji umetniki bližali religiozni tematiki.

Seveda je bil njihov navdih tako kot njihov slog, zelo različen, vsaj

med najboljšimi izmed njih. Vendar nimam namena ponavljati

stvari, ki jih vi umetniki dobro poznate. Ko pišem iz te apostolske

palače, ki je tudi zakladnica mojstrovin, nemara enkratnih na svetu,

bi rajši predal besedo sijajnim umetnikom, ki so tukaj razsipali

bogastvo svojega genija, pogosto obdarjenega z veliko duhovno

globino. Od tu je moč slišati glas Michelangela, ki je v Sikstinski

kapeli prikazal dramo in skrivnost sveta od stvarjenja do posled-

15 Raj XXV, 1–2.
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nje sodbe, upodobil Boga Očeta, Kristusa sodnika in človeka na

njegovi naporni podi od začetkov do dovršitve zgodovine. Tukaj

govori nežni in globoki Rafaelov genij, ki v vrsti svojih poslikav, še

posebej »Disputu« v Stanzi della Segnatura, žarko osvetljuje skriv-

nost razodetja troedinega Boga, ki v evharistiji prijateljuje s člo-

vekom in razjasnjuje vprašanja in pričakovanja človeškega uma.

S tega mesta, iz veličastne bazilike, posvečene prvaku apostolov,

in kolonad, njenega podaljška, ki se kakor dve roki razprostirajo

v pozdrav vsej človeški družini, še vedno slišimo Bramanteja, Ber-

ninija, Borrominija, Maderna, da naštejemo le pomembnejše

umetnike – vsi ti nam omogočajo vidno zaznavanje skrivnosti, ki

napravlja Cerkev za vesoljno gostoljubno občestvo, mater in

popotno spremljevalko vsakega človeka pri njegovem iskanju Bo-

ga.

Ta izredni kompleks je izjemno močan izraz sakralne umet-

nosti, ki se dviga v višave neuničljive estetske in religiozne

popolnosti. Pod vplivom humanizma in renesanse ter naslednjih

kulturnih in znanstvenih tokov je sakralno umetnost zaznamo-

valo rastoče zanimanje za človeka, za svet in zgodovinsko stvar-

nost. Samo na sebi to zanimanje nikakor ni nevarno krščanski

veri, osredotočeni na skrivnost učlovečenja in zato na Božje vred-

notenje človeka. Veliki umetniki, ki smo jih pravkar omenili, so

potrdilo za to. Dovolj je, če pomislimo, kako Michelangelo v svojih

poslikavah in skulpturah prikazuje lepoto človeškega telesa. 16

Tudi v spremenjenem ozračju zadnjih stoletij, ko se zdi, da je

del družbe postal brezbrižen do vere, je sakralna umetnost nada-

ljevala svojo pot. Ta ugotovitev velja še širše, če imamo poleg likovne

umetnosti pred očmi tudi velik razvoj sakralne glasbe v tem času,

bodisi da je bila komponirana za bogoslužje ali pa je le obrav-

navala religiozne teme. Poleg številnih umetnikov, ki so prvenstve-

no komponirali sakralno glasbo – kako naj pozabimo Piera Lui-

gija da Palestina, Orlanda di Lassa, Tomása Luisa de Victoria? –

je tudi res, da so nam mnogi veliki skladatelji – od Händla do

Bacha, od Mozarta do Schuberta, od Beethovna do Berlioza, od

Liszta do Verdija – podarili dela najvišjega navdiha na tem polju.

16 Prim. Janez Pavel II., Homilija pri maši ob sklepu restavriranja Michelange-

lovih fresk v Sikstinski kapeli, 8. aprila 1994: Insegnamenti 17/1 (1994),

899–904.
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K obnovljenemu dialoguK obnovljenemu dialoguK obnovljenemu dialoguK obnovljenemu dialoguK obnovljenemu dialogu

10. 10. 10. 10. 10. Kljub temu pa je res, da se v modernem času poleg tega kr-

ščanskega humanizma, ki še naprej ustvarja pomembna kultur-

na in umetniška dela, polagamo uveljavlja še neka druga oblika

humanizma, za katerega je značilna odsotnost Boga, pogosto pa

tudi nasprotovanje Bogu. Takšno ozračje včasih vodi do ločevanja

sveta umetnosti od sveta vere, vsaj v tem smislu, da je pri nekate-

rih umetnikih upadlo zanimanje za sakralne teme.

Veste pa, da Cerkev še vedno zelo ceni umetnost kot tako. Res-

nična umetnost je – ne le v svojih značilnih religioznih izrazih –

tesno povezana s svetom vere, tako da umetnost celo v razmerah,

v katerih sta kultura in vera zelo oddaljeni, obstaja nekakšen most

do verskega izkustva. Kolikor umetnost išče lépo, sad ustvarjal-

nega duha, ki se dviga nad vsakdanjost, je po svoji naravi neke

vrste sklicevanje na skrivnost. Tudi tedaj, ko umetniki raziskujejo

najtemnejše globine duše ali najpretreslivejše vidike zla, so v bistvu

glasniki vsesplošnega hrepenenja po odrešenju.

Zato je razumljivo, zakaj je Cerkvi toliko do dialoga z umet-

nostjo in zakaj želi, da se v našem času osnuje nova zaveza z
umetniki, kakor je zaželel moj spoštovani prednik Pavel VI. v svojem

odmevnem govoru umetnikom ob posebnem srečanju, ki ga je imel

z njimi v Sikstinski kapeli 7. maja 1964. 17 Od takšnega sodelova-

nja si Cerkev obeta prenovljeno »epifanijo« lepote v našem času in

ustrezne odgovore za posebne potrebe krščanskega občestva.

V duhu 2. vatikanskega koncilaV duhu 2. vatikanskega koncilaV duhu 2. vatikanskega koncilaV duhu 2. vatikanskega koncilaV duhu 2. vatikanskega koncila

11. 11. 11. 11. 11. Drugi vatikanski koncil je položil temelj za prenovljeno pove-

zavo med Cerkvijo in kulturo – z neposrednimi posledicami za

svet umetnosti. To je povezava v znamenju prijateljstva, odprtosti

in dialoga. V pastoralni konstituciji Cerkev v sedanjem svetu so

koncilski očetje poudarili »velik pomen« slovstva in umetnosti v

človekovem življenju: »Izražati namreč skušata posebnosti člove-

kove narave, njegova vprašanja in njegove izkušnje v prizadevanju

za spoznavanje in izpopolnjevanje samega sebe in sveta; trudita

17 Prim. AAS 56 (1964), 438–444.
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se za odlikovanje človekovega položaja v zgodovini in v vesoljstvu,

za osvetljevanje njegovih bridkosti in radosti, njegovih potreb in

moči ter za očrtovanje slutenj o srečnejši človekovi usodi.« 18

Na tej podlagi so ob koncu koncila očetje v posebni poslanici

pozdravili in pozvali umetnike: »Svet, v katerem živimo, potrebuje

lepoto, da ga ne prekrije somrak obupa. Lepota in resnica, obe

razveseljujeta človeško srce. Obe pomenita dragocen dosežek, ki

mu zob časa ne more do živega in ki druži človeška pokolenja v

skupnem občudovanju«. 19 V tem duhu globokega spoštovanja

lepote je Konstitucija o svetem bogoslužju opozorila na zgodo-

vinsko prijateljstvo Cerkve do umetnosti, in ker je podrobneje spre-

govorila o sakralni umetnosti, »vrhuncu« religiozne umetnosti, se

ni obotavljala priznati umetnikom »plemenito službo«, kadar nji-

hova dela nekako odsevajo neskončno lepoto Boga in dvigajo duha

ljudi k njemu. 20 Pomoč umetnikov je zaslužna tudi za to, da »se

spoznanje Boga bolje razodeva in da oznanjevanje evangelija postane

za človeški razum prozornejše. 21 V tej luči ni nič presenetljivega,

če Dominique Chenu trdi, da bi bilo delo zgodovinarja teologije

nepopolno, če bi ne posvetil dolžne pozornosti umetniškim de-

lom, tako literarnim kakor likovnim, ki so na svoj način »ne le

estetske upodobitve, temveč pravi ‘viri’ teologije«. 22

Cerkev potrebuje umetnostCerkev potrebuje umetnostCerkev potrebuje umetnostCerkev potrebuje umetnostCerkev potrebuje umetnost

12. 12. 12. 12. 12. Pri širjenju oznanila, ki ji ga je zaupal Kristus, Cerkev potre-
buje umetnost. Umetnost mora svet duha, nevidnega, Boga na-

praviti zaznaven in kolikor mogoče privlačen. Zato mora prevesti

v sporočilne izraze tisto, kar je samo po sebi neizrekljivo. Umet-

nost ima enkratno zmožnost, da ta ali oni vidik oznanila prelije v

barve, oblike in zvoke, ki hranijo intuicijo tistih, ki gledajo ali

poslušajo. To dela, ne da bi oznanilo sámo izpraznjevala njegove

presežne veljave in njegovega sija skrivnosti.

18 Pastoralna konstitucija o Cerkvi v sedanjem svetu (CS), 62.
19 Koncilska poslanica umetnikom, v: Koncilski odloki, Ljubljana 1980, 678.
20 Prim. Konstitucija o svetem bogoslužju (B), 122.
21 CS, 62.
22 La teologia nel XII secolo, Milano 1992, 9.
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Cerkev potrebuje posebno tiste, ki znajo to dosegati na literar-

nem in likovnem področju z izrabljanjem neskončnih možnosti

podob in njihove simbolne moči. Kristus sam je pri svojem ozna-

njevanju uporabljal veliko podob, v polnem skladju s tem, da je z

učlovečenjem hotel postati ikona nevidnega Boga.

Cerkev potrebuje tudi glasbenike. Koliko sakralnih del so v

tem stoletju skomponirali ljudje, ki so bili globoko prežeti s čutom

za skrivnost! Vero neštetih vernikov so hranile melodije, ki so

privrele iz src drugih vernikov in so jih uvedle v bogoslužje ali pa

so jih uporabljali kot pripomoček za veličastne obrede. V pesmi

občutiš vero kot prekipevajoče veselje, ljubezen in zaupno pričako-

vanje odrešilnega Božjega posega.

Cerkev potrebuje arhitekte, ker potrebuje prostore, kjer bi se

kristjani zbirali in obhajali odrešenjske skrivnosti. Po strahotnem

uničenju v zadnji svetovni vojni in porastu velemest se je novi rod

arhitektov pokazal izvedenega pri odgovarjanju za zahteve krščan-

skega bogoslužja in potrdil, da religiozna tematika še vedno lahko

navdihuje arhitektovo snovanje v naših dneh. Neredko so ti ar-

hitekti zgradili cerkve, ki so kraji molitve in hkrati prave umetnine.

Ali umetnost potrebuje Cerkev?Ali umetnost potrebuje Cerkev?Ali umetnost potrebuje Cerkev?Ali umetnost potrebuje Cerkev?Ali umetnost potrebuje Cerkev?

111113. 3. 3. 3. 3. Cerkev zato potrebuje umetnost. Toda mar lahko rečemo tudi,

da umetnost potrebuje Cerkev? Vprašanje se morda zdi kot iz-

zivanje. A če ga prav razumemo, je upravičeno in globoko. Umet-

nik nenehno išče skriti pomen stvari in se trudi, da bi se mu

posrečilo izraziti svet neizrekljivega. Kako bi torej mogli prezreti,

kako velik vir navdiha je lahko zanj tista duhovna domovina, ki se

ji pravi vera? Mar se najbolj osebna življenjska vprašanja ne za-

stavljajo in konkretni, dokončni odgovori ne iščejo prav v svetu

vere?

Verska tematika je dejansko ena tistih, ki jih umetniki sleherne-

ga obdobja najpogosteje obravnavajo. Cerkev se je vedno sklicevala

na njihove ustvarjalne moči, ko je razlagala evangeljsko oznanilo

in ga konkretno naobračala na življenje krščanskega občestva. To

sodelovanje je bilo vir medsebojnega duhovnega bogatenja. Navse-

zadnje je to močno pospeševalo razumevanje človeka, pristne po-

dobe in resnice osebe. Tudi posebna vez med umetnostjo in krščan-
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skim razodetjem je postala očitna. To ne pomeni, da človekov genij

ni našel navdiha tudi v drugih verskih sredinah. Dovolj je, če spom-

nim na umetnost antičnega sveta, zlasti na grško in rimsko umet-

nost, ali na umetnost, ki še vedno cveti v starodavnih civilizacijah

na Vzhodu. Vendar ostaja res, da krščanstvo zlasti svojega osred-

njega nauka o učlovečenju Božje Besede odpira umetnikom ob-

zorje, ki je posebno bogato z navdihom. Kakšno siromašenje bi

bilo za umetnost, če bi opustila neizčrpni rudnik evangelija!

Poziv umetnikomPoziv umetnikomPoziv umetnikomPoziv umetnikomPoziv umetnikom

14. 14. 14. 14. 14. S tem pismom se obračam na vas, umetniki z vsega sveta, da

bi vam potrdil svoje spoštovanje in pomagal utrditi konstruktiv-

nejše sodelovanje med umetnostjo in Cerkvijo. Vabim vas, da zno-

va odkrijete globino duhovne in verske razsežnosti, ki je bila v

vseh časih značilna za umetnost v njenih najplemenitejših oblikah.

To imam pred očmi, ko se obračam na vas, umetniki pisane in

govorjene besede, gledališča in glasbe, likovnih umetnosti, najno-

vejših tehnologij na področju sporočanja. Obračam se posebno na

vas, krščanski umetniki: želim spomniti vsakega izmed vas, da

tesno zavezništvo, ki je vedno obstajalo med evangelijem in umet-
nostjo in ki presega funkcionalne ozire, pomeni, da ste povabljeni,

da porabljate svojo ustvarjalno intuicijo, da prodrete v srčiko skri-
vnosti učlovečenega Boga in hkrati v skrivnost človeka.

Sleherno človeško bitje je v nekem smislu neznano samo sebi.

Jezus Kristus ne razodeva le Boga, temveč »človeku v polnosti razo-

deva človeka«. 23 V Kristusu je Bog spravil svet s seboj. Vsi ve-

rujoči so poklicani, da pričujejo za to; vaša naloga, možje in žene,

ki ste posvetili svoje življenje umetnosti, pa je, da z vsem boga-

stvom svoje genialnosti poveste, da je v Kristusu svet odrešen:
človeška oseba je odrešena, človeško telo je odrešeno in celotno

stvarstvo, ki po besedah svetega Pavla »nestrpno hrepeni po razo-

detju Božjih sinov« (Rim 8, 29), je odrešeno. Stvarstvo hrepeni po

razodetju Božjih sinov tudi po umetnosti in v umetnosti. To je

vaša naloga. Človeštvo v vsakem času, tudi danes, pričakuje, da

bodo umetniška dela osvetlila njegovo pot in njegovo usodo.

23 CS, 22.



24

Duh Stvarnik in umetniški navdihDuh Stvarnik in umetniški navdihDuh Stvarnik in umetniški navdihDuh Stvarnik in umetniški navdihDuh Stvarnik in umetniški navdih

111115. 5. 5. 5. 5. V Cerkvi pogosto odmeva prošnja k Svetemu Duhu: Veni Cre-

ator Spiritus ...– »O pridi, Stvarnik Sveti Duh / obišči nas, ki

tvoji smo / napolni s svojo milostjo, srce po tebi ustvarjeno.« 24

 Sveti Duh, »Dih« (ruah), je Tisti, ki ga omenja že Prva Mojze-

sova knjiga: »Zemlja pa je bila pusta in prazna, tema se je razpro-

stirala nad globinami in duh Božji je vel nad vodami« (1,2). Kak-

šna sorodnost med besedama »dih – dihanje« in »navdih«! Duh

je skrivnostni Umetnik vesoljstva. Ko gledam proti tretjemu ti-

sočletju, bi želel, da bi vsi umetniki v obilju prejeli dar tistega

ustvarjalnega navdiha, ki je izhodišče vsake prave umetnine.

Dragi umetniki, dobro veste, da je veliko pobud, ki lahko od

znotraj ali od zunaj navdihnejo vaš talent. Vsak pristen navdih pa

vsebuje nekaj drhtenja tistega »diha«, s katerim je Duh Stvarnik

od vsega začetka preplavljal delo stvarjenja. Ko nadzoruje skriv-

nostne zakone, ki vladajo v vesolju, se božanski dih Duha Stvar-

nika srečuje s človeškim genijem in spodbuja njegovo ustvarjalno

moč. Dotika se ga z neke vrste notranjim razsvetljenjem, ki združuje

smisel za dobro in lepo ter prebuja v njem moči duha in srca, ki

mu omogočijo, da zasnuje idejo in ji da obliko v umetnini. Zato

pravilno govorimo, pa čeprav samo analogno, o »trenutnih milo-

stih«, saj je človeško bitje zmožno na neki način izkusiti Absolut-

no, ki ga presega.

»Lepota«, ki odrešuje»Lepota«, ki odrešuje»Lepota«, ki odrešuje»Lepota«, ki odrešuje»Lepota«, ki odrešuje

16. 16. 16. 16. 16. Na pragu tretjega tisočletja vam vsem, dragi umetniki, voščim,

da bi bili deležni posebno močnega izkustva ustvarjalnega navdiha.

Naj bo lepota, ki jo boste predali jutrišnjim rodovom, takšna, da

bo zbujala v njih čudenje. Pred svetostjo življenja in človeške ose-

be in pred čudesi vesoljstva je čudenje edina prava drža.

Iz tega čudenja lahko izvira tisto navdušenje, o katerem je go-

voril Norwid v pesmi, ki sem jo omenil na začetku. Današnji in

jutrišnji ljudje so potrebni tega navdušenja, če naj se soočijo in

uspešno spopadejo s ključnimi izzivi, ki stojijo pred nami. S tem

24 Pesem pri večernicah na binkoštni praznik.
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navdušenjem se bo človeštvo po vsaki zablodi znalo pobrati in

spet kreniti na prava pota. V tem smislu je nekdo z globokim

uvidom rekel, da bo »lepota rešila svet«. 25

Lepota je ključ do skrivnosti in klic k presežnosti. Povabilo k

okušanju življenja in k sanjam o prihodnosti. Zato pa nas lepota

ustvarjenih stvari nikoli ne more docela potešiti. Zato vzbuja tisto

skrivnostno domotožje po Bogu, ki ga je ljubitelj lepote, kakršen

je bil sveti Avguštin, mogel izraziti z neprekosljivo besedo: »Pozno

sem te vzljubil, Lepota, večno davna, večno nova, pozno sem te

vzljubil!«. 26

Umetniki z vsega sveta, naj vse vaše zelo različne poti vodijo k

tistemu neskončnemu Oceanu lepote, kjer se čudenje spremeni v

sveto spoštovanje, v zanos, v nepopisno veselje.

Naj vas vodi in navdihuje skrivnost vstalega Kristusa, v kate-

rega se Cerkev v teh dneh z veseljem poglablja.

Naj bo vselej z vami Devica Marija: ona je »tota pulchra« (vsa

lepa), ki so jo upodabljali nešteti umetniki in jo Dante zre med

čudovitostmi raja kot »lepoto, ki je bila veselje v očeh vseh drugih

svetnikov«. 27

»Iz kaosa se vzdiguje svet duha«. Te besede Adama Mickiewic-

za, zapisane v času velike stiske njegove poljske domovine, 28 me

spodbujajo, da vam voščim: naj vaša umetnost pomaga k uvelja-

vitvi tiste resnične lepote, ki bo kot preblisk Božjega Duha pre-

obrazila materijo in odprla človeško dušo, da bo začutila večnost.

Z najprisrčnejšimi voščili!

Iz Vatikana, 4. aprila 1999, na veliko noč.
Janez Pavel II.

25 F. M. Dostojevski, Idiot, 3. del, 5. poglavje.
26 »Sero te amavi, pulchritudo tam antiqua et tam nova, sero te amavi!« Izpove-

di, 10. knjiga, 27, Celje (MD) 1984, str. 221, 27.
27 Raj, XXXI, 134–135.
28 Oda do mlodosci, v. 69: Wybor poezji, Wroclaw 1986, vol. I, 63.
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KONCILSKA POSLANICA UMETNIKOMKONCILSKA POSLANICA UMETNIKOMKONCILSKA POSLANICA UMETNIKOMKONCILSKA POSLANICA UMETNIKOMKONCILSKA POSLANICA UMETNIKOM

Tudi vam umetnikom, ki vas je prevzela lepota in ki zanjo delate,

pesnikom in književnikom, slikarjem, kiparjem, arhitektom, gla-

sbenikom ter gledališkim in filmskim ustvarjalcem … vsem vam

kliče Cerkev koncila: Če ste prijatelji prave umetnosti, ste tudi

naši prijatelji!

Zvezo z vami je Cerkev sklenila že v davnih časih. Vi ste zgradi-

li in okrasili njena svetišča, proslavili njene resnice, obogatili njeno

bogoslužje. Vi ste ji pomagali, da je svoje božje poslanstvo izrazila

v jeziku likov in podob ter tako približali nevidni svet človeškim

čutom.

Cerkev vas potrebuje danes ravno tako kot včeraj. Zato se

obrača na vas in vam kliče: Ne dopustite, da preneha ta kar najbolj

plodna zaveza! Ne branite se postaviti svojih talentov v službo

božje resnice, ne zapirajte svojega duha navdihom Svetega Duha!

Svetu, v katerem živimo, je lepota potrebna, da ga ne prekrije

somrak obupa. Lepota in resnica, obe razveseljujeta človeško srce.

Obe pomenita dragocen dosežek, ki mu zob časa ne more do žive-

ga in ki družI človeška pokolenja v skupnem občudovanju. In to

vse po vaših rokah …

Zato naj bodo te roke čiste in nesebične! Zavedajte se, da ste

varuhi lepote v svetu! Zato se otresite kratkotrajnih okusov, ki

nimajo stalne in prave veljave! Osvobodite se težnje po tujih in

nedostojnih oblikah svojega ustvarjanja!

Vedno in povsod ostanite zvesti svojim idealom! Tako boste

vredni Cerkve, ki vam po nas pošilja izraze svojega prijateljstva,

rešitve, milosti in blagoslova.

Rim, 7. 12. 1965
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1. Drugi vatikanski cerkveni zbor (1962-1965):1. Drugi vatikanski cerkveni zbor (1962-1965):1. Drugi vatikanski cerkveni zbor (1962-1965):1. Drugi vatikanski cerkveni zbor (1962-1965):1. Drugi vatikanski cerkveni zbor (1962-1965):

GS -  CS Gaudium et spes - Pastoralna konstitucija o Cerkvi v

sedanjem svetu (1965).

PU Koncilska poslanica umetnikom (1965)

SC - B Sacrosanctum Concilium - Konstitucija o svetem

bogoslužju (1964).

2. Drugi dokumenti:2. Drugi dokumenti:2. Drugi dokumenti:2. Drugi dokumenti:2. Drugi dokumenti:

FR – VR Janez Pavel II., Okrožnica Fides et ratio – Vera in razum

(1998), CD 80, Ljubljana 1999.

DS Janez Pavel II., Apostolsko pismo Duodecimum saeculum

(1987), v: AAS 80 (1988).
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Zbirka CERKVENI DOKUMENTI

Številka naslov

1. Papeški govori v Mehiki. Poslanica škofov iz Pueble (1979)

2. Janez Pavel II., Okrožnica Človekov Odrešenik (1979)

3. Papež Janez Pavel II., Na Poljskem (1979)

4. Veselje in veličina življenja (1980)

5. Janez Pavel II., Apostolska spodbuda o katehezi (1980)

6. Janez Pavel II., Na Irskem in v ZDA (1980)

7. Janez Pavel II., Afriški govori (1980)

8. Janez Pavel II., Govor v UNESCO (1980)

9. Janez Pavel II., Sveti Benedikt (1981)

10. Janez Pavel II., Okrožnica o božjem usmiljenju (1981)

11. Janez Pavel II., V ZR Nemčiji (1981)

12. Janez Pavel II., Na daljnem Vzhodu (1981)

13. Janez Pavel II., Okrožnica o človeškem delu (1981)

14. Mednarodno leto prizadetih (1982)

15. Redovniki v Cerkvi (1982)

16. Janez Pavel II., Apostolsko pismo o družini (1982)

17. Janez Pavel II., Sveto leto odrešenja (1983)

18. Duhovni poklici (1983)

19. Nemški in francoski škofje o miru (1984)

20. Janez Pavel II., V Avstriji (1984)

21. Janez Pavel II., Apostolsko pismo o odrešenjskem trpljenju (1984)

22. Smernice za vzgojo človeške ljubezni (1984)

23. Janez Pavel II., Apostolska spodbuda o redovništvu (1984)

24. Navodilo o teologiji osvoboditve (1984)

25. Janez Pavel II., Apostolska spodbuda o pokori in spravi (1985)

26. Janez Pavel II., Apostolsko pismo vsem mladim sveta (1985)

27. Janez Pavel II., Okrožnica apostola Slovanov (1985)

28. Dostojanstvo človeka, Bioetika (1985)

29. VI. simpozij evropskih škofov (1986)

30. Škofovska sinoda: 20 let koncila (1986)

31. Navodila o krščanski svobodi in osvoboditvi (1986)

32. Janez Pavel II., Okrožnica o Svetem Duhu (1986)

33. Kristološka vprašanja (1987)

34. Janez Pavel II., Okrožnica o Odrešenikovi Materi (1987)

35. Ekleziološka vprašanja (1987)

36. Navodilo o Daru življenja (1987)

37. Janez Pavel II., Okrožnica o skrbi za socialno vprašanje (1988)

38. Tisoč let krščanstva v Rusiji (1988)

39. Veselo oznanilo evangelija in vzgoja v veri (1989)

40. Janez Pavel II., Apostolsko pismo o dostojanstvu žene (1989)

41. Janez Pavel II., Apostolska spodbuda o krščanskih laikih (1989)
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42. Mir v pravičnosti (1989)

43. Škofje ZDA – Papeški svet: AIDS (1990)

44. O meditaciji: Študij cerkvenih očetov (1990)

45. Janez Pavel II., Okrožnica Ob stoletnici (1991)

46. Janez Pavel II., Okrožnica Odrešenikovo poslanstvo (1991)

47. MSK: Kateheza odraslih v krščanski skupnosti (1991)

48. Janez Pavel II., Apostolska spodbuda Dal vam bom pastirjev (1992)

49. Škofovska sinoda o Evropi: Katoličani v Evropi (1992)

50. Papeški svet za družbeno obveščanje: Na pragu novih časov (1992)

51. Mednarodna teološka komisija: Eshatološka vprašanja (1993)

52. Janez Pavel II., Okrožnica Sijaj resnice (1994)

53. Ekumenski pravilnik (1994)

54. Janez Pavel II., Pismo družinam (1994)

55. Carlo Maria Martini, Cerkev in javna glasila (1994)

56. Direktorij za službo in življenje duhovnikov (1994)

57. Bratsko življenje v skupnosti (1994)

58. Janez Pavel II., Apostolsko pismo V zarji tretjega tisočetlja (1995)

59. Cerkev in kultura (1995)

60. Janez Pavel II., Okrožnica Evangelij življenja (1995)

61. Komisija Pravičnost in mir pri SŠK, Izjave (1995)

62. Mednarodno leto žensk (1996)

63. Janez Pavel II., Okrožnica Da bi bili eno (1996)

64. Janez Pavel II., Govori v Sloveniji (1996)

65. Janez Pavel II., Posinodalna apost. spodbuda Posvečeno življenje (1996)

66. Papeški svet za družino, Človeška spolnost – resnica in pomen (1996)

67. Janez Pavel II., Govor na 50. generalni skupščini OZN (1996)

68. Janez Pavel II., Apostolsko pismo Luč z Vzhoda (1996)

69. Papeški odbor za medn. evhar. kongrese: Evharistija in svoboda (1997)

70. Janez Pavel II., Papeški svet za družino, Zakrament sprave (1997)

71. Papeški svet za družino, Priprava na zakon (1997)

72. Papeški svet za družbeno obveščanje, Etika oglaševanja (1997)

73. CEI, Direktorij družinske pastorale za Cerkev v Italiji (1997)

74. Navodilo o sodelovanju laikov pri službi duhovnikov (1998)

75. Splošni pravilnik za katehezo (1998)

76. Novi duhovni poklici za novo Evropo (1998)

77. Spominjamo se: Premišljevanje o holokavstu (1998)

78. Janez Pavel II., Apostolsko pismo Gospodov dan (1998)

79. Janez Pavel II., Skrivnost učlovečenja (1999)

80. Janez Pavel II., Okrožnica Vera in razum (1999)

81. CEI, Načrtovanje novih cerkva in Preureditev cerkva (1999)

82. Janez Pavel II., Pismo umetnikom (1999)


