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Pater Marko Ivan Rupnik se je rodil 
28. novembra 1954 v Zadlogu pri Črnem 
Vrhu nad Idrijo. Leta 1973 je vstopil v Družbo 
Jezusovo, v Ljubljani je študiral filozofijo, leta 
1977 pa se je vpisal na likovno akademijo 
v Rimu, sledil je študij teologije na papeški 
univerzi Gregoriani. Duhovniško posvečenje 
je prejel leta 1985 in še istega leta je na 
Gregoriani pričel specializacijo iz misiologije.

Od leta 1991 dalje živi in dela v Rimu kot 
direktor Centra Aletti, kjer skupaj s svojimi 
sodelavci na teološkem, duhovnem in 
umetniškem področju išče poti za izmenjavo 
darov med krščanskim Vzhodom in Zahodom. 
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Izšlo v zbirki SOL ZEMLJE:

1. Alek Zwitter: Sveti Pavel za nepopolne
2. Timothy Radcliffe: Ljubiti v svobodi
3. Henri J. M. Nouwen: Živeti kot ljubljeni
4. Marko Ivan Rupnik: Umetnost življenja 
5. Raniero Cantalamessa: Eros in agape 
6. Andrea Gasparino: Skrivnost veselja
7. Marko I. Rupnik in Nataša Govekar: 
 Rdeča na zlatem trgu
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V tej knjigi–pogovoru se p. Marko Ivan Rupnik dotika odnosa 
med umetnostjo, vero in življenjem. Zakaj se je umetnost iz 
svetišča preselila v galerijo in kako bi se lahko z vero spet 
spravila? Kakšna merila veljajo za bogoslužno umetnost? 

Kako je prišlo do nasprotja med božjim in človeškim, med vero 
in znanostjo? Kje veje Duh v današnjem času? Kako bi sodobne 

cerkve lahko postale prostor, ki prinaša predokus preobraženega 
sveta? Zakaj smo kristjani danes pripravljeni razpravljati, največji 
napor za nas pa je molitev?  Kaj storiti, da bi ponovno dozorela 

govorica, s katero bi posredovali velikonočnega Kristusa? 
P. Rupnik v pogovoru z Natašo Govekar ta in mnoga druga 

vprašanja obravnava iz lastne izkušnje umetnika, 
teologa in duhovnega očeta. 

Kristus je presunil ljudi zato, ker ni bil sam, 
ampak z Očetom. Enako velja za Cerkev. 
Če vztrajamo pri svoji viziji, bo ta morda 
sicer celo lažje sprejeta prav zato, ker je 
naša, ali pa bo zbudila polemiko … 
v vsakem primeru pa je jasno, da bomo 
odrešenjsko sporočilo lahko posredovali 
samo, če bomo razodeli, da nismo sami … 
Kristus se je skušal človeštva dotakniti 
s tem, da je razodel Očeta. Evangelizacija 
je dejansko razodetje: razodetje 
teofaničnega človeštva, razodetje Božjih 
otrok, ki živijo v Sinu in so zato sposobni 
povedati nekaj privlačnega in lepega 
o Očetu. Evangelizacija je vprašanje 
privlačnosti, privlačnost pa se začne 
z ljubeznijo, ki deluje preko celega človeka, 
ne le preko nekaterih njegovih dejanj.

Marko Ivan Rupnik 
in Nataša Govekar

RDEČA 
NA ZLATEM TRGU

Nataša Govekar se je rodila leta 1975 
v Šempetru pri Gorici. Na Gregoriani v 
Rimu je doktorirala s tezo o posredovanju 
vere prek podob in je del ekipe Centra 
Aletti.
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PRVI DAN: 

IZHOD IZ SUBJEKTIVIZMA

Ko si leta 1999 izročil kapelo Odrešenikove 
Matere naročniku, rekoč: »Sveti oče, hvala Bogu 
smo končali,« je papež v šali odgovoril: »Vi niste 
končali, šele začeli ste!« To so bile preroške bese
de, kajti danes štejemo več kot sto bogoslužnih 
prostorov po različnih deželah sveta, ki jih krasi
jo mozaiki ateljeja Centra Aletti. Množijo se obi
ski romarjev v teh cerkvah, kakor tudi prošnje 
za fotografije, ki jih želijo ljudje natisniti »za 
osebno molitev« ...

Zdi se, da ta umetnost odgovarja na neko la
koto in žejo, na neko pričakovanje, ki je dozore
lo v naši Cerkvi po zelo dolgem »postnem času«, 
po obdobju, ko se vera in umetnost nekako nista 
najbolje razumeli. Janez Pavel II. je v tej umet
nosti videl »izraz tiste teologije, ki diha z obema 
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kriloma pljuč in iz katere lahko Cerkev tretjega 
tisočletja zajema novo življenjsko silo«, kot je de
jal v pridigi ob posvetitvi kapele Odrešenikove 
Matere. Tudi Benedikt XVI. je deset let kasneje, 
pri sveti maši s skupnostjo Centra Aletti ob 90le
tnici kardinala Tomáša Špidlíka, ponovil te bese
de, obenem pa poudaril, da »to malo duhov  
no potomstvo« žanje Špidlíkov nauk in ga prek 
umetnosti dela rodovitnega.

Z leti vse bolj spoznavamo, kako prav je imel 
liturgik Crispino Valenziano, ki je v svojem pri
čevanju za knjigo Barve sojnosti nakazal slu
tnjo, da tvoje prizadevanje na področju bogo
služne umetnosti ni le neko obdobje v tvojem 
umetniškem in duhovniškem razvoju, temveč je 
ta umetnost silex index, »primerjalni kamen« 
cerkvene umetnosti, saj predstavlja izhod »od 
subjektivne umetnikove muze k objektivnemu 
življenju v skupnosti«.

Pater Marko, kako je prišlo do tega izhoda 
iz subjektivnosti v cerkvenost?

Začel sem z umetnostjo, ki sem jo pojmoval 
in doživljal kot močan izraz umetnika, bil sem 
dobesedno potopljen v tokove 20. stoletja, sploh 
v tiste, ki so mi bili bližji.

Na umetnostno akademijo sem prišel kot 
mlad redovnik, po že opravljenem noviciatu in 
dvoletnem študiju filozofije. Ko sem vstopil v 
Družbo Jezusovo, se je v meni prebudilo inten
zivno notranje, duhovno življenje, kot da se je 
ponovno obudila vez z mojim otroštvom. Rodil 
sem se namreč v družini, kjer sta bila vera in živ
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ljenje tesno prepletena. K maši smo hodili peš v 
pet kilometrov oddaljeno cerkev in spominjam 
se, da sem ta trenutek vedno pričakoval kot ne
kaj zelo lepega.

V noviciatu se je v meni spet pojavila ta živah
na kraška reka. Svet Duha me je zelo zanimal, 
vendar sem takoj naletel na velike težave, ko sem 
skušal posredovati svoje intuicije, svoje duhov
ne izkušnje, na katere sem tedaj gledal kot na 
svoje pridobitve, kot nekaj, kar sem osvojil. Tako 
je v meni počasi zrasel nekakšen revolucionar ...

Ko gledam nazaj, vidim, da sem resda iskal 
duhovni svet, vendar sem ga iskal kot protago
nist. To je bilo ozračje, ki sem ga dihal ... In upal 
bi si reči, da je to še vedno ozračje, ki ga diha 
večina kristjanov. Domišljamo si, da do duhov
nega preobrata pridemo mi sami, s svojo lastno 
inteligenco in s svojim moralnim prizadeva
njem. A bolj ko smo prepričani v to, bolj smo 
ujeti v vrtinec nas samih, v vrtinec jaza, v lastni 
duševni svet, ki zahteva, da ga izrazimo, ozdravi
mo, uveljavimo ...

Kako je prišlo do izhoda? Mislim, da je po
vezan s srečanji, ki so mi bila dana po Božji pre
vidnosti. V času svoje formacije sem srečal dva 
človeka, dva velika duhovna uma, ki sta mi po
magala usmerjati ta vulkan, ki sem ga nosil v 
sebi: pater Vladimir Truhlar in pater Marijan Šef. 
Truhlar je bil pesnik in teolog svetovnega meri
la, profesor na Gregorijani. On je odkril moj 
umetniški talent. Med svojimi obiski v noviciatu 
je opazil, da moje slike niso bile samo mlado
stna muha. Pater Šef je bil moj predstojnik. On 
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me je poslal na umetnostno akademijo. Dan 
pred odhodom v Rim mi je dejal: »Ne vem prav 
dobro, zakaj te pošiljam na akademijo, a slutim, 
da je prav tako in da samo Bog ve, kdaj in kako 
bo ta stvar koristna za Cerkev.«

Na akademiji sem hitro vsrkal vse avantgar
dne tokove, ki so poudarjali izrazno moč, subjek
tivno energijo, ki lahko poraja najrazličnejše slo
ge in lahko z najrazličnejšimi izrazi prevaja lastno 
duševno stanje v likovno govorico. Bivanjsko 
sem doživljal željo, da bi se izrazil, da bi se izrazil 
na edinstven in neponovljiv način, da bi na ta na
čin obvaroval subjekt kot nekaj dragocenega, ne
kaj, česar se ne da popredmetiti. Silovitost ustvar
jalnosti je bila tolikšna, da se je tudi moj profesor 
čudil. Že kot študent sem imel več osebnih raz
stav istočasno. Osvajanje odkritij moderne ume
tnosti je bilo zame skorajda avtomatično. Zdelo 
se mi je, da vse, kar se je zgodilo s slikarsko pote
zo – od van Gogha do Franza Kleina ali Emilia 
Vedove – na nek način že nosim v sebi. Celotna 
geneza barvne avtonomije – od Kandinskega do 
Nikolasa de Staëla, pa vse do Karla Appela prek 
Montanarinija – vse to se mi je zdelo kot nekaj, 
kar mi pripada. Lopatico sem premikal, ne da bi 
umazal barve, kot da bi mi bila ta spretnost priro
jena. Več mesecev sem se poglabljal v samostoj
nost govorice snovi, ko sem študiral Rauschen
berga, Jaspersa Johnsa, Lucia Fontano, Alberta 
Burrija, ter skušal odkriti kretnje čopiča kot zna
menje v Mathieuju in Tapiesu.

Sčasoma pa sem začel zaznavati nevarnost 
vsega, kar sem doživljal. Alarmni zvonec so bili 
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odnosi z drugimi ljudmi. Moj odnos do objektiv
nosti drugih mi je začel razodevati, da nekaj ni v 
redu. Istočasno se je oglasilo tudi srce – kot da 
sem v nečem pretiraval, kot da se je v meni poru
šila skladnost celote. Postajalo mi je tudi jasno, 
da s takim načinom nisem stopal v odnos z Bo
gom. Začenjal sem čutiti, da je umetnost, kakor 
sem jo razumeval v tistem času, kakor zmaj: do
mišljaš si, da ga znaš jezditi, pa te lahko kar na 
lepem vrže iz sedla, potepta in uniči.

Predvsem ob patru Špidlíku – to je bilo tretje 
srečanje Božje previdnosti – sem začel zaznavati v 
sebi nekakšno nezdružljivost med takim pojmo
vanjem umetnosti in duhovnim življenjem, vero.

Pater Špidlík se je rad pošalil, da te je »spre
obrnil«, saj si iz abstraktnega umetnika po
stal figurativni ...

Da, v življenju patra Špidlíka je bil eden iz
med srečnih dni gotovo tisti, ko sem mu prišel 
povedat, da mi je postalo popolnoma jasno, 
kako zelo zmotno je misliti – in ta zmota je tudi 
v Cerkvi splošno sprejeta –, da mora biti ume
tnost abstraktna, če naj bo duhovna, oziroma da 
je umetnost tem bolj duhovna, čim bolj je ab
straktna in nefigurativna. Prepričan sem, da se 
za tem načelom skriva različica gnosticizma, ki 
je najbolj trdovratna od vseh herezij, kar jih je 
kdaj bilo; najbolj trdoživa in sovražna krščanski 
veri. Pater Špidlík je običajno to komentiral s 
svojim značilnim nasmehom: »Ja, ja, kar malo 
pobrskaj in podrezaj, pa boš videl, da iz katolika 
pogosto plane na dan gnostik.«
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Bilo je že blizu velike noči, ko sem z veliko 
topline, z mnogo milosti začel razumevati, da  
je temeljni problem našega časa ravno radikal  
ni antropocentrizem, poostreni subjektivizem, 
neki Jaz, ki se mu pretirano pritrjuje. Če je Jaz 
absolutno središče, potem vera praktično ne 
more prodreti. Pa ne le vera, Jazu ostane tuja 
tudi vsaka ljubezen, vsak zdrav odnos do ljudi, 
do predmetov in paradoksalno tudi do samega 
sebe, kajti ljudje smo osebe, ki za razliko od po
sameznikov izhajamo iz odnosov. Če pa je Jaz 
tisto središče, iz katerega izvira vsaka pobuda, 
vsako spoznanje in vsako dejanje, tedaj svet lah
ko konča samo v konfliktualnem atomizmu, v 
vojni antagonizmov.

Pater Špidlík mi je predstavil prave učitelje ob 
pravem času. Spomnim se, kako sem prvič bral 
Nikolaja Berdjajeva, Vladimirja Solovjova in z 
gotovostjo srca zaznaval, da je bil okus sorodno
sti, ki sem ga doživljal ob tem, kar sem bral, zelo 
drugačen od tistega, kar sem občutil ob močnih 
neformalnih, ekspresionističnih, snovnih, gesti
kulacijskih tokovih, s katerimi sem bil prepojen. 
Nekaj globljega, bolj celostnega, kompleksnej
šega, obenem pa preprostejšega se je prebujalo 
v meni. Čutil sem, da se v srcu vzgiba nekaj ple
menitega, lepega, ljubeznivega ... ponižnega, pre
prostega in toplega. Jasno sem zaznaval, kako so 
se v meni rojevale želje po dobroti, poštenosti, 
ponižnosti, ritmu in disciplini; želje po postu pri 
oblikah, da bi te iste oblike lahko pridobile več 
preprostosti, več pristnosti, več intenzivnosti. Še 
vedno se zelo jasno spominjam, kako sem zadi

Rdece na zlatem trgu.indd   10 20.11.2015   9:04:16



11

hal s polnimi pljuči, ko sem pri Solovjovu bral, 
da je lepota vrhunec dobrega in resničnega. 
Moja misel se je ogrevala, ko sem slišal, da je ta 
svet poklican k zakramentalnosti. In koliko ja
snine – ne le intelektualne, ampak življenjske – 
mi je prinašalo duhovno branje zgodovine, ki jo 
je napisal Berdjajev! Svet edinosti in sinteze, pre
seganje antagonizmov, idealizmov in analogiz
mov, o katerih sem vse do takrat poslušal pri štu
diju filozofije, pa sem lahko slutil predvsem v 
viziji simbola Solovjova. Simbol namreč ni neko 
poljubno znamenje, ki mi govori o globljem vi
diku stvarnosti – filozofija bi temu rekla nou
men –, niti ni neka njegova posredna podob
nost, temveč je most, ki me vodi v občestvo, ki 
me združuje s stvarnostjo, ki je navzoča prek 
simbola … Simbol mi omogoča udeleženost pri 
edinosti dveh svetov. Ta vizija – upam, da bo pri
ložnost še kaj reči o tem – je presegala vse, kar 
sem dotlej slišal in prebral, in vse bolj se mi je 
zdelo, da prav to ustreza govorici, ki je lastna kr
ščanski izkušnji.

V umetnosti sem takoj začel doumevati vre
dnost količinskih razmerij med barvami. Spoznal 
sem, da neki barvi ne damo absolutnega primata 
s tem, da jo nanesemo vsepovsod, ampak je treba 
najti njeno pravo mesto v odnosu do drugih barv. 
Tako se je v meni začel oblikovati cerkveni po
gled harmonije, sinergije v skladu s Pavlovo vizijo 
organizma. Skratka, začel sem spoznavati, da ni 
treba, da vsi kričijo, zato da bi se slišala pesem. In 
slutil sem, da bo prišel čas, ko bomo močne, po
membne, zares pomenljive stvari morali zašepe
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tati s tihim glasom. Kajti tedaj poslušanje postane 
bolj popolno, bolj aktivno.

Spomnim se še, da sem v tem umetniškem in 
duhovnem iskanju, pri katerem me je opogu
mljal pater Špidlík, nekega dne šel v katakombe. 
Ne kakor sem šel že kdaj prej, ampak z željo, da 
bi se uglasil z duhovnim svetom prvih kristja
nov. Poskušal sem doumeti, kaj so mislili, čutili, 
gledali, verjeli, ljubili tisti, ki so naslikali freske, 
ki jih še vedno najdemo tam. In v tej želji, da bi 
stopil v občestvo s tem delom Cerkve, z njenim 
Telesom, se je nekega dne zgodilo, da sem se 
pred temi slikarijami spontano pokrižal.

Si takrat začel slikati ribe?
Točno tako. Naenkrat sem odkril, da je riba, ki 

sem jo slikal, praktično postala oko. Tu se je moj 
svet spremenil: nenadoma nisem bil več jaz, ki 
sem gledal svet in ga skušal posedovati kot ka
kšen roparski plen, ampak sem odkril, da mene 
samega nekdo gleda in vidi. To je bila velika no
vost: ko na tako konkreten način, kakor je kon
kretna snovna slika z odločnimi barvami, vidiš 
oko, ki te gleda! Konkretnost nekega pogleda, za 
katerega sem morda kot otrok čutil, kako počiva 
na meni, potem pa sem ga izgubil … In tako se je 
začela ta pot, to iskanje …

Ta eksodus, spreobrnjenje, kakor ga je imeno
val pater Špidlík, je bilo obdobje, ki je trajalo več 
let in ki je prepotovalo vso starokrščansko ume
tnost ter se ustavilo predvsem pri močnih obdo
bjih, kot so začetki bizantinske umetnosti in ro
manike. Nisem pa več zapustil tistih avtorjev, ki 
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so v meni zbudili čut univerzalnosti in konkre
tnosti, ponižnosti in moči, ki so mi znali ogreti 
srce za Boga. Pater Špidlík je vedno skrbel, da 
sem bil v družbi Solovjova in njegovih učencev, 
skupaj s starimi cerkvenimi očeti. Veliko sem jih 
prebral, počasi, in vedno sem se z njim pogovar
jal o tem, kar sem bral. In Špidlíka je zanimala 
vsaka nova slika, vsak korak, o tem sva se vedno 
pogovarjala … trideset let neprekinjenega pogo
vora.

Potem je prišlo še do četrtega srečanja Božje 
previdnosti, in sicer z Janezom Pavlom II. Ko me 
je prosil, da bi začel razmišljati o kapeli Odreše
nikove Matere, mi je to odprlo nov način življe
nja in razumevanja poklicanosti … Vse tisto, kar 
sem nekoč želel, izraznost, za katero sem si pri
zadeval, načrti, ki sem jih imel in za katere sem 
se boril, vse te stvari so skozi leta počasi šle skozi 
Kalvarijo in bile druga za drugo položene na ol
tar. Potem pa je naenkrat prišel klic Cerkve … 
Vse je bilo radikalno drugače! Mnogokrat v teh 
zadnjih letih sem z veliko hvaležnostjo do Jane
za Pavla II. pomislil na zgodbo o Mojzesu kot na 
odrešenjsko sporočilo zame. Mojzes v Egiptu 
začne kot protagonist. On se odloči, kaj je po
trebno storiti … Potem pa je v puščavi, pred gore
čim grmom, poklican in poslan. To je neizogi
ben prehod vsake poklicanosti, da poklicanost 
ne bi temeljila na nas, ampak na klicu in bi tako 
postala tudi občestvena stvarnost. V Cerkvi no
ben dar ne more biti osamljen in ne moremo si 
ga predstavljati brez drugih. Upoštevati druge je 
bistveni del daru, kakor tudi občestvo in edi
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nost. Zaradi tega se darovi, karizme porajajo v 
Cerkvi, se pravi v osebnem kontekstu, stkanem 
iz konkretnih odnosov in iz občestva. Vedno 
bolj sem hvaležen za milost, ki mi je bila dana, 
da sem to razumel in počasi prešel iz umetnosti, 
kjer sem bil jaz središče, umetnost pa sredstvo in 
področje, kjer sem se izražal, v umetnost, ki je 
služenje kakor vsako drugo služenje. To sem do
življal kot proces osvobajanja, katerega vrhunec 
je bilo prav srečanje z Janezom Pavlom II.

Eden največjih darov na tej poti eksodusa je 
bila vizija, ki se je vse jasneje izoblikovala v meni 
– verjetno tako prek duhovne izkušnje kakor 
tudi prek intelektualnega razumevanja te izku
šnje, h kateremu me je pater Špidlík ves čas 
spodbujal ... zares duhovna vizija, kakor jo je 
imenoval on. Vse bolj jasno mi je namreč posta
lo, da je vprašanje življenja v Duhu in torej člove
kovega odrešenja, v končni fazi vprašanje misel
nosti.

Kaj pravzaprav pomeni, da je vprašanje 
odrešenja vprašanje miselnosti?

Tako naša miselnost kot tudi kultura sta po
gojeni z dinamiko, ki jo lahko strnemo kot dina
miko med posameznikom in naravo in jo je po
trebno razlikovati od dinamike med osebo in 
občestvom. Na čem temelji ta razlika? Na razu
mevanju skrivnosti Svete Trojice. V določenem 
trenutku zgodovine smo trinitarično edinost za
čeli razlagati kot »esenco« oziroma kot »božjo na
ravo«, zaradi česar smo lahko razvili zelo logično 
in natančno konceptualno razmišljanje. Tovr
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stno razmišljanje je bolj popredmeteno: nara  
vo je namreč mogoče konceptualno opredeliti. 
Cer kveni očetje – tako vzhodni kot tudi sveti Av
guštin – pa so o Sveti Trojici raje govorili tako, da 
so izhajali iz skrivnosti treh Oseb, ki v svoji med
sebojni pripadnosti na temelju Očetove ljubezni 
tvorijo absolutno edinost. V tem smislu je en 
sam Bog to občestvo treh Oseb, ki razodevajo 
svojo osebno identiteto ravno prek svojih med
sebojnih odnosov, začenši s temeljnim odno
som z Očetom. Kaj pa si posredujejo božje Ose
be? Svojo naravo, ki jim je skupna, vendar jo 
vsaka Oseba podarja drugi s svojim osebnim 
pečatom; vsaka Oseba poseduje to skupno nara
vo na oseben način. Osebo torej tvori predvsem 
tista resničnost, tista razsežnost, zaradi katere je 
ta oseba povsem edinstvena in nezamenljiva. In 
ta razsežnost je ravno agapično počelo ljubezni. 
Druga resničnost, ki tvori osebo, je narava, ki jo 
poseduje vsak človek. Božja narava je ena in ne
deljiva in vsaka božja oseba jo poseduje celo
stno, tako da ji daje svoj osebni pečat: Oče oče
tovstvo, Sin sinovstvo … Ljubezen je osebna, 
svobodna in zato ostaja velika skrivnost, med
tem ko se o naravi da razglabljati. In dejansko 
smo kmalu prišli do trditve, da je naravo mogo
če spoznati in je dostopna razumu. Narava je 
objektivna resničnost, ki ima svoje lastne zako
ne in te je mogoče spoznati. To spoznanje je se
veda bolj izčrpno, ko gre za ustvarjeni svet, ven
dar tudi pri metafizičnem, nadnaravnem svetu 
lahko pridemo do nekega določenega spozna
nja metafizične narave. Stari cerkveni očetje so 
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