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Simbolni elementi sakralnih objektov
evangeličanske veroizpovedi in njihov pomen
Povzetek: Največ sakralnih objektov evangeličanske veroizpovedi v Sloveniji je v

Prekmurju; pomenijo pomembne prostorske elemente tudi v pokrajini. Prav
Prekmurje je skozi čas aktivne protireformacije v 16. in v 17. stoletju ostajalo
vztrajno in pretežno protestantsko, tudi zato, ker je pokrajina pripadala takratni
ogrski monarhiji. V letu 2017 obeležujemo 500. obletnico protestnega pisma
Martina Lutra nadškofu Albertu iz Mainza; Luter ga je odposlal dne 31. oktobra
1517, govori pa o prodaji odpustkov vernikom. K pismu je bilo priloženih tudi
znanih 95 tez o kritiki takratne rimskokatoliške Cerkve. S tega stališča je potrebna bolj poglobljena misel o temeljih evangeličanske Cerkve, katere bistvo sledi
reformatorski ideji Martina Lutra in drugih reformatorjev. Ker je evangeličanska
Cerkev prav tako veja krščanstva, se predvsem v notranjosti sakralnih objektov
in po simbolnih elementih razlikuje od rimskokatoliških cerkva. V članku so podrobneje izpostavljeni in obdelani najpomembnejši arhitekturni verski elementi v evangeličanskih sakralnih objektih in njihov simbolni pomen za vernike.

Ključne besede: protestantizem, evangeličanska Cerkev, sakralni objekt, križ, oltar,
prižnica, oltarna slika, krstni kamen, Lutrova roža

Abstract: Symbolic Elements of Evangelical Sacral Structures and Their Meaning
Most sacral structures of the evangelical denomination in Slovenia are found in
Prekmurje where they also represent important landmarks in the landscape.
The region of Prekmurje remained predominantly protestant throughout the
time of active Counter-Reformation in the 16th and 17th centuries in part because
the region belonged to the Hungarian monarchy. In 2017 we are commemorating 500 years since Luther’s protest letter to archbishop Albert of Mainz, sent
on the 31st of October 1517, regarding the sale of indulgences for sins. 95 theses
criticizing the Roman-Catholic religion were enclosed. From this standpoint more
profound contemplation about the basics and essence of the evangelical faith,
the essence of which follows the reform idea of Martin Luther and other reformers, is needed. Although the evangelical faith is also a Christian religion, the interior of sacral structures and symbolic elements differ from Catholic churches.
In this article, we focus on and discuss the most important religious elements
in evangelical sacral structures and their symbolic meaning for believers.

Key words: Protestantism, Protestant (Lutheran) Church, sacral objects, cross, altar,
pulpit, altar painting, baptism stone, Luther’s rose
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Uvod

Ob 500-letnici protestantizma se je izkazala kot nujna predstavitev analize evangeličanskih sakralnih objektov v Sloveniji. Najmočnejša, še vedno aktivna evangeličanska
skupnost je na območju Prekmurja, kjer stoji 11 od skupaj 14 evangeličanskih sakralnih objektov v Sloveniji, to pa je tudi posledica dejstva, da je Prekmurje pripadalo
območju ogrske monarhije (drugače od preostalega takratnega slovenskega ozemlja,
ki je sodilo pod avstrijsko monarhijo). Poleg tega je ob tem častitljivem jubileju potrebna splošna seznanitev tudi z verskimi elementi, ki dominirajo v vseh omenjenih
sakralnih objektih.
Sakralni objekti so že v času velikih civilizacij veljali za presežke tedanjih gradenj in
arhitekturnih mojstrovin. Zanje so uporabljali boljše, kvalitetnejše materiale, zato so
se skozi čas bolje ohranili. Na podlagi teh monumentalnih zgledov lahko trdimo, da
so se graditelji mnogo bolj premišljeno posvečali načrtovanju pomembnejših objektov, saj so upoštevali in vključevali različne dejavnike ter iskali najprimernejše elemente in razmerja.
Objekti, posvečeni božanstvom in ljudem, ki so jih častili kot namestnike bogov na
zemlji, so izstopali, saj sta takratna miselnost in prepričanje od ljudi zahtevala, da se
sakralni objekt že v temelju, na daleč razlikuje od bivališč navadnih ljudi. Presežke so
najbolj preprosto izkazovali z velikostjo objekta, s tem pa so poudarili, da je objekt
posvečen nekomu višjemu, enako tudi z obstojnejšimi materiali in z bolj premišljeno
strukturo, to je dokazovalo, da je objekt posvečen Večnemu. Temu sledimo še danes,
zato so ti objekti še danes dominante tako v prostoru kakor v arhitekturi. Izjema, ki
potrjuje pravilo, se je našla v letu 2016, ko se je izkazalo, da je ljubljanska džamija (kot
verski objekt) nižja od hotelsko-poslovnega objekta (simbolike tega ne smemo prezreti, saj izraža našo trenutno usmerjenost k minljivemu, bolj kakor k večnemu).
Skozi čas so se tako izoblikovale »smernice«, ki naj bi jim sakralni objekti sledili;
predpisani so bili verski elementi, ki se razlikujejo glede na vero, pa tudi glede na politično naklonjenost.
Arhitektura evangeličanskih sakralnih objektov je bila v preteklosti – iz različnih
vzrokov, tudi v primerjavi z večinsko rimskokatoliško Cerkvijo – skromna in preprosta.
Evangeličani že na podlagi verskega prepričanja sledijo preprostejši cerkvi. Tako so se
evangeličanski sakralni objekti bolj kakor k oddaljenemu Bogu, v izstopanju in privzdigovanju iz okolja in od vernikov, obračali k ljudem. Evangeličani so gradili preproste objekte iz avtohtonih materialov in s tipiko okolja, to pa je objekt (v nasprotju z
rimskokatoliškim poudarjanjem) asimiliralo v okolje. Dodatni razlogi za tovrstno gradnjo pa so predvsem posledica takrat veljavnih zakonov, omejitev, prepovedi in preganjanja oziroma omejevanja evangeličanske Cerkve in njihovih vernikov.

2.

Metoda dela

Raziskovalna tema članka je zahtevala multidisciplinarni pristop, saj je članek namenjen tudi širši družbi, ki naj se seznani z osnovami arhitekturne dediščine evan-

Andreja Benko - Simbolni elementi sakralnih objektov...

187

geličanske skupnosti v Sloveniji. Za raziskavo je bila uporabljena v uvodnem delu
analitična metoda dela, ki je bila podkrepljena s historičnim, s psihološkim in z
arhitekturnim raziskovanjem. V sklepnem delu prevladuje metoda sinteze na podlagi analiziranja dosegljivih virov.

3.

Zgodovinsko ozadje protestantizma v Prekmurju

Evangeličani so se med reformacijo, predvsem pa v protireformaciji, spopadali s
podobnimi težavami, kakor se je zgodnje krščanstvo v prvih stoletjih obstoja, ko
so se kristjani skrivaj zbirali po zasebnih hišah in katakombah (preganjanje zgodnjega krščanstva je prenehalo z milanskim tolerančnim odlokom cesarja Konstantina, ki je omogočil kristjanom gradnjo stavb, namenjenih zbiranju vernikov
za opravljanje bogoslužja).
Med reformacijo so nekatere katoliške cerkve prevzeli protestanti (večinoma
evangeličani augsburške verske izpovedi) tudi na področju Slovenije (v Prekmurju:
cerkev v Martjancih, cerkev v Tišini, cerkvi v Sv. Juriju, na Pertoči ... ). Na širjenje
reformacijskega gibanja na tem območju so vplivala tudi nasprotja in boji med
Turki in Habsburžani. Poleg tega so pozneje Ogri kot nasprotniki katoliških Habsburžanov s sprejemanjem reformacije pomenili protiutež absolutistični habsburški
drži in priložnost za dosego večje avtonomije, zato so takšna prizadevanja navzoča na tem prostoru vse do razpada Avstro-Ogrske leta 1918. (Ružič 2007, 7)
Zaradi navedenih dejstev je evangeličanska Cerkev protireformacijo najbolje
preživela v Prekmurju, ki je bila pod ogrskim upravljanjem. Na tem področju so si
protestanti pridobili več pravic, čeprav so bile bolj na papirju kakor v dejanski rabi.
Na območju Prekmurja so mnogi, še danes znani izobraženci in znanstveniki (npr.
Johannes Kepler leta 1598 v dvorcu Nadasdyjev na Petanjcih) našli zaščitnike. (Hari
1999, 23) Ker pa so bili evangeličani preganjani tudi v Prekmurju in so med aktivno protireformacijo v 16. In v 17. stoletju mnogi prej omenjeni sakralni objekti
ponovno prešli pod rimskokatoliško upravo, so verniki ob večjih evangeličanskih
praznikih romali v dva kraja na območju Madžarske: v Surd (slovensko Šurd) v županiji Somogy in v Nemescsó (slovensko Čobin) v Železni županiji.

4.

Verski objekti evangeličanske Cerkve

Kot prelomno obdobje za evangeličane in kot konec protireformacije lahko označimo dan, ko je Jožef II. prevzel oblast od svoje matere Marije Terezije, ki je veljala za ostro nasprotnico vseh nekatoličanov. Jožef II. je bil razsvetljeni absolutist,
zato je kmalu izdal več tolerančnih patentov (med letoma 1781 in 1785). Za ohranitev protestantizma je bil najpomembnejši prvi tolerančni patent iz leta 1781, po
katerem je bila nekatoliškim podanikom dovoljena gradnja molilnic in šol. Kot
najmanjšo samostojno enoto evangeličanske cerkvene skupnosti je uvedel cerkveno občino. Za odcepitev in ustanovitev nove cerkvene občine je bilo treba po
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tolerančnem patentu Jožefa II. urediti nekaj bistvenih določil. Najpomembnejše
je bilo zadostno število vernikov, prav tako pa so morali imeti zagotovljen prostor
za gradnjo molilnice in zagotovljena finančna sredstva za gradnjo in financiranje
cerkvene občine. Prva evangeličanska bogoslužja so opravljali v objektih, v katerih
je bilo pri obredu lahko več ljudi (npr. skednji). Šele ko je bilo zbranih zadosti sredstev in materiala in so bili pripravljeni načrti, so objekt začeli graditi. (Vinkler 2011)
Pri tem je potrebna opredelitev terminov: »molilnica« in »cerkev«. Takratna
prevladujoča veroizpoved je bila katoliška, ki je morala po tolerančnem patentu
obdržati prednost javne verske izpovedi. Če povzamemo najpomembnejše iz tolerančnega patenta Jožefa II., ki je dovolil evangeličanski Cerkvi osebno izpoved,
so se morali vsi drugi verski objekti različnih veroizpovedi, ki se jim je dovolilo
opravljanje verskih obredov, bistveno (predvsem vizualno) ločiti od sakralnih
objektov rimskokatoliške Cerkve. Objekti niso smeli povzemati podobe rimskokatoliških cerkva, ki so bile dominante v prostoru, ampak so bili bolj podobni večjim
stanovanjskim oziroma gospodarskim poslopjem. Iz tega sklepamo, da je molilnica manjši objekt ali stavba, namenjena opravljanju skupnih molitev in verskih
obredov, vendar pa je v hierarhičnem odnosu do cerkve manj vredna. Tako se je
izrecno zapovedalo, da pri nekatoliških verskih objektih ne sme biti nikakršnih
zvonov, kot posledica tega tudi ne zvonjenja, nobenih stolpov in očitnega vhoda
s ceste, kakor je to značilno za cerkev, lahko pa so si verniki prosto zgradili molilnico s tistim gradivom, kakor so želeli. Za rimskokatoliško cerkev značilne zvonike
oziroma stolpe so lahko molilnice drugih veroizpovedi začele prizidavati šele po
letu 1791, ko je bilo to zakonsko dovoljeno (ponovno po aktivni protireformaciji).
Vendar pa so vasi stolpe pogosto že imele v obliki samostojnih lesenih zvonikov,
nevezanih na sakralni objekt. Panonski leseni zvonik ima predvidoma izvor v protestantizmu, čeprav ga kar nekaj stoletij niso smeli postavljati. Zato so ti zvoniki
oznanjali čas, nevarnosti, pa tudi informacije. Njihova posebnost je, da stojijo vedno samostojno, na zasebni zemlji, da ga upravljajo laiki, a je, sociološko gledano,
namenjen celotni skupnosti. (Juvanec in Benko 2016, 87) Zato je zvonik v ideji
reformacije v Sloveniji predvsem profana arhitektura in skupna, srenjska last.
Revolucija leta 1848 je z ustavno pravico do svobodne veroizpovedi in vesti
mnogim veroizpovedim (tudi tistim, ki so bile zaradi prevlade rimskokatoliške Cerkve prepovedane ali jih je omejevalo mnogo zakonov) prinesla večjo svobodo.
Ustava iz leta 1849 je namreč vsaki verski skupnosti, ki jo je država priznavala,
prinesla pravico do svoje lastne organiziranosti in svobodnega upravljanja svojih
zadev. Evangeličanska veroizpoved se je tako izenačila s katoliško. Zagotovljena ji
je bila svoboda vere in vesti, dovoljeno javno bogoslužje in vpeljana pravica do
premoženja. Leta 1861 je s tako imenovanim februarskim patentom država umaknila nadzor nad religijo, s tem pa tudi nad protestanti. Vključno z drugimi verskimi manjšinami so tudi protestanti dobili nadaljnje svoboščine pri opravljanju verskih obredov. Mnoge tolerančne molilnice so se prezidale in po vzoru katoliških
cerkva dobile bolj ali manj podobo, kakršno imajo objekti rimskokatoliške veroizpovedi. Arhitektura je namreč oblikovanje prostora. Najbolj je navezana na konstrukcijo, na uporabo in na vidnost. (Juvanec 2015, 751)
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Po uradni objavi tolerančnega patenta so evangeličani v različnih večjih prekmurskih naseljih takoj začeli uradno potrebne korake za gradnjo molilnic. Za odcepitev in ustanovitev nove cerkvene občine je bilo po tolerančnem patentu Jožefa II. treba imeti urejenih nekaj bistvenih določil. Cerkvena občina kot najmanjša samostojna enota evangeličanske cerkvene skupnosti je lahko obsegala različno veliko območje. Najpomembnejše določilo je bilo zadostno število vernikov
(najmanj 100 družin evangeličanske vere), prav tako pa so morali imeti zagotovljen
prostor za gradnjo molilnice in zagotovljena finančna sredstva za gradnjo in financiranje cerkvene občine. (Benko 2012, 37) Med prvimi na novo organiziranimi
cerkvenimi občinami so bili Puconci, Križevci in Hodoš, občine, vse ustanovljene
leta 1783 (2011, 50).

4.1 Značilnosti evangeličanskih sakralnih objektov
Z raziskovalnega vidika je najbolj zanimiva in najpomembnejša prvotna kultura
zidave evangeličanskih sakralnih objektov, saj kaže osnovna načela evangeličanske
Cerkve, tudi tista načela, zaradi katerih se je ta Cerkev odcepila od rimskokatoliške
Cerkve. Začetnih – lesenih – evangeličanskih molilnic v Sloveniji ni več. Kakor že
omenjeno, so ohranjene molilnice močno prezidane in so prevzele videz katoliških
cerkva. S tega stališča je pomemben originalni dokument, ki ga hranijo na sedežu
bodonske cerkvene občine, prva kronika evangeličanske cerkvene občine Bodonci, iz leta 1792, v kateri so ohranjeni tudi prerisi prve molilnice v občini. Originalne
načrte hranijo v arhivu v Zalaegerszegu na Madžarskem (slika 1 – kombinacija načrtov in skic). Prerisi načrtov so delo takratnega »fararja« (župnika) za evidenco.
(Sedar 2011)
Prva molilnica v Bodoncih je bila stavba, zgrajena iz lesa in krita s slamo; močno je spominjala na nekoliko večjo stanovanjsko hišo. Molilnica je bila obzidana z

Slika 1:

Zunanjost (zgoraj) in notranjost (spodaj) cerkve v kraju Nemescsó, ki je predvsem v
notranjosti še ena redkih originalno zasnovanih evangeličanskih molilnic (avtor
Borut Juvanec).

opeko že leta 1800. Tako se je ohranila le lesena notranjost, z zunanje strani pa so
jo zaščitili pred vremenskimi vplivi in termično izolirali. Danes lahko te poteze zasledimo le še v madžarski evangeličanski cerkvi v kraju Nemescsó (slika 2), ki je v
največji meri ohranjena predvsem v notranjosti. Kakor omenjena bodonska molilnica, je bila tudi ta v preteklosti obzidana.
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Slika 2:

Zgoraj: skenirani načrti bodonske molilnice, spodaj: fararjevi prerisi iz prve bodonske
kronike iz leta 1792.

Danes sakralne objekte krščanske veroizpovedi, ki sledijo točno določenim zakonitostim, imenujemo cerkve. Evangeličanski sakralni objekti so sčasoma, tako
na Slovenskem kakor v preostalem evropskem prostoru (Nemčija, Avstrija, Madžarska), povzeli zunanjo obliko rimskokatoliških objektov. Prav tako se sakralni
objekti po vzoru katoliške vere imenujejo cerkve oziroma templji. S tega vidika
lahko še največ razlik najdemo v notranjosti objekta – tu se kažejo kot arhitekturni elementi (npr. galerije v U obliki) in kot verski simboli oziroma verski elementi,
ki jih obravnavamo v nadaljevanju članka.
Vsak verski objekt ima svoje verske elemente, ki notranjost objekta spremenijo v
sakralni prostor. Z ločitvijo od rimskokatoliške Cerkve je luteranstvo tako v liturgijo
kakor v zasnovo objekta vneslo nekatere spremembe, ki izvirajo iz kritike takratne
rimskokatoliške Cerkve. Tako so dali poudarek tudi drugim vrednotam in elementom
v objektu in v veri. Pomembno je omeniti, da protestantizem luteranske smeri ni nasprotoval upodabljajoči umetnosti, kakor je bilo v preteklosti, tudi strokovna javnost
ne, velikokrat je to narobe razumljeno, je pa izrecno nastopal zoper čaščenje svetih
podob in zoper prepričanje, da se s plačevanjem gradnje cerkva in z naročanjem cerkvenih podob more zaslužiti oziroma kupiti zveličanje. (Menoni Muršič 2015)
Čeprav obstajajo med različnimi protestantskimi veroizpovedmi mnoge razlike,
jim je skupno to, da drugače od pravoslavnih in katoliških obredov na oltarju ne
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opravljajo maše v smislu zgodnjekrščanske daritve, ampak sta v ospredju branje
in razlaga Svetega pisma. Prostor nima vsebinskega središča, ampak so elementi,
ki so zaradi svoje uporabne funkcije potrebni za obred, razporejeni na dvignjenem
podestu, ki omogoča dobro vidljivost in slušnost vernikom. Za evangeličansko
cerkev značilni verski elementi so: oblika sakralnega objekta, oltar, prižnica,
oltarna slika, križ, krstni kamen in Lutrova roža oziroma Lutrov emblem.

4.2 Verski elementi v evangeličanskih sakralnih objektih
4.2.1 Tloris

Razmerje objektov je pogosto za obiskovalce nepomembno, spregledano, čeprav
ga zaznajo. Arhitekti pri svojem snovanju zanj pogosto izbirajo jasna razmerja. Pri
zasnovi starih sakralnih objektov je bilo najpogosteje uporabljano razmerje zlatega
reza (sectio divina), saj pooseblja naravno razmerje. Zlati rez velja za najlepši in
najbolj skladen odnos dveh različnih količin. To je matematični pojem, kompozicijski zakon, pri katerem je manjši del proti večjemu v istem razmerju kakor večji del
proti celoti. V izračunih je to razmerje vedno 1 : 1,618. Juvanec (2009, 196) razmerje zlatega reza utemeljuje takole: »Človek kot del narave je prav tako zgrajen v tem
razmerju in prav zato je od začetkov pa vse do današnjega časa uporabljal zlati rez
v svojih delih. Zlati rez je neskončno razmerje dveh stranic, pri čemer je krajša stranica v razmerju do daljše, kot daljša vsoti obeh (a : b = b : c, če je c = a + b).«
Prav galerija zagotavlja večjo izkoriščenost notranjega sakralnega prostora v
dveh etažah. Pri rimskokatoliških cerkvah je najpogostejša oblika višinskega izkoristka prostora z balkonom po krajši stranici, to je najpogosteje namenjeno orglam
in pevcem.
Drugače od te razporeditve lahko vzporednico z evangeličanskimi galerijami v
sakralnih objektih povežemo z galerijami oziroma balkoni v judovskih sinagogah.
V obeh primerih so galerije v obliki črke U namenjene vernikom in boljšemu izkoristku sakralnega prostora v objektu. To lahko potrdimo na podlagi prejšnjega podatka o obliki in zasnovi verskih objektov iz tolerančnega patenta, iz katerega sledi, da sakralni objekti niso smeli povzemati videza rimskokatoliških cerkva in so
bili zat9 manjši, a bolje izkoriščeni.
4.2.2 Oltar

V evangeličanski cerkvi je oltar poseben, mizi podoben predmet, pri katerem duhovnik opravlja obred oziroma božjo službo, ki je najpomembnejši del besednega
bogoslužja (ob cerkvenih praznikih in v nekaterih delih cerkvenega leta lahko tudi
besedno bogoslužje z delitvijo evharistije, svete večerje).
V preteklosti so bili oltarji in s tem tudi duhovniki najpogosteje orientirani proti vzhodu, proti vstajenju, v sodobnem času pa so vse bolj orientirani proti zahodu.
Od krščanskih Cerkva le še pravoslavni duhovniki ostajajo skoraj izključno orientirani na vzhod. Vedeti moramo, da je bil duhovnik evangeličanske Cerkve že od
začetka (od leta 1521) pogosto obrnjen proti vernikom, saj je zanj bistvo vere ob-
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Slika 3:

Zgled oltarja v evangeličanski cerkvi v Murski Soboti.

čestvo. Vendar dandanes pogosto predvsem lokacija cerkve in arhitekturna zasnova objekta opredeljujeta notranjost cerkve in s tem tudi orientiranost oltarja.
Orientiranost oltarja in duhovnika je od začetka evangeličanske cerkve odvisna
tudi od tega, da je duhovnik opravljal bogoslužje v vernikom domačem jeziku. V
rimskokatoliški Cerkvi se je preobrat v smeri izvajanja obreda zgodil šele po drugem vatikanskem koncilu, ki se je končal leta 1965. Od takrat dalje je duhovnik, ki
opravlja obred, navadno obrnjen proti zahodu, obenem pa, tudi v rimskokatoliški
cerkvi, večinoma mašuje v verniku dojemljivem jeziku – ne več v latinščini.
4.2.3 Prižnica

Tako imenovana božja beseda v glasu fararja mora biti v evangeličanski cerkvi vidna in slišna vsem, ki so navzoči. Prav zato se je, ločeno od oltarja, izoblikoval še
drugi značilni element in simbol v evangeličanski cerkvi – prižnica. Prižnico evangeličani uporabljajo še danes, medtem ko so jo rimskokatoliški duhovniki v glavnem opustili in pridigajo le še ob ambonu, prižnica pa je samo še estetsko-zgodovinski ornament.
V evangeličanskih cerkvah imajo prižnice obliko mize, na kateri je Sveto pismo,
prevedeno v jezik okolja, ali pa so pomaknjene v sredino glavnega oltarja oziroma
nad glavni oltar in tako simbolizirajo središčno vlogo oznanjevanja. Pogosto so
oblikovane privzdignjeno, v obliki manjšega balkona (lesenega, polkrožnega), do
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Zgled prižnice iz evangeličanskega sakralnega objekta v Bodoncih. Spodaj je oltar z
oltarno sliko, prižnica se dviga za njim in je na višini galerije.

katerega se dostopa prek samostojnih stopnic v objektu. Takšne prižnice so pri
evangeličanih najbolj pogoste, saj poudarjajo, da je božja beseda nad nami.
4.2.4 Oltarna slika

Oltarna slika je umetniško delo, ki ima tudi pri restavratorjih poseben pomen. Pogosto je del oltarja – vdelana je vanj ali pa je prosta in uokvirjena.
V evangeličanskih cerkvah je oltarna slika (dosledna upodobitev kakega dogodka iz Jezusovega življenja) skorajda obvezna, saj daje »sveti podpis« celotnemu
cerkvenemu prostoru in je tudi del dekoracije drugače precej asketsko zasnovanega sakralnega prostora. V rimskokatoliških cerkvah nam oltarna slika razkrije
svetnika, ki je zavetnik posamezne cerkve, v evangeličanski pa svetnikov ne priznavajo. Posameznik namreč moli neposredno k Bogu, ki je izražen v Trojstvu – v
Očetu, v Sinu in v Svetemu Duhu, in ne k svetnikom. Svetniki so zgolj vzor asketskega, kontemplativnega življenja. Luter je vernikom naročal, naj ne častijo podob,
hkrati pa je svetoval slikarjem, naj upodobitvam dajo pravo vsebino – da bodo
slike didaktični pripomoček. Umetnost je presojal kot teolog in ne kot estet, zato
jo je imel za podrejeno teologiji in ji kot takšni ni puščal svobode, temveč je morala vsebinsko slediti evangeliju. (Menoni Muršič 2015, 334)
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Slika 5:

Zgled oltarne slike nad oltarjem v Murski Soboti. Motivika murskosoboške oltarne
slike je snemanje Jezusa s križa, avtor pa Jenő Bory. To je tudi primer nikoli dokončane umetnosti, saj je avtor slike pred dokončanjem umrl – to se vidi predvsem na
naslikani roki.

4.2.5 Križ

Križ je eden od temeljnih simbolov, ki obstajajo iz najstarejših časov; poleg kroga,
kvadrata in središča. Povezan je z drugimi tremi: v sečišču dveh premic se ujema
s središčem in ga odpira navzven, sodi v krog, ki ga deli na štiri segmente. (Chevalier in Gheerbrant 1993, 409)
Najde se pri vseh kulturah in ljudstvih. To je splošni simbol svetovnih dimenzij,
strani neba in orientacije v vseh pogledih: postal je simbol zemlje, sveta in vesolja
nasploh. Križ kot simbol sveta poudarja sintetični, kompleksni vidik stvarnosti, v
kateri se prepletajo in sekajo pomembne dimenzije, ravnine in silnice.
V prvih treh stoletjih krščanstva se križ ni uveljavil kot simbol nove vere, saj je
v tem času zbujal premočne negativne asociacije – križ je bil za ljudi tistega časa
v prvi vrsti orodje mučenja, ponižanja in smrti. Prvič je nastopil v drugačni konotaciji leta 312, ko je Konstantin Véliki pred bitko pri Milvijskem mostu doživel videnje križa in zaslišal glas, ki mu je zatrjeval: »V tem znamenjem boš zmagal.« Že
leta 313 je objavil m in krščanstvu podelil svobodo delovanja. Po tem dogodku se
je križanje kot oblika mučenja postopno opustilo in križ je postal najpomembnejši in najbolj prepoznaven simbol krščanske vere; iz znaka ponižanja in smrti je postal simbol Jezusovega vstajenja, večnega življenja in slave – Boga. Upodabljati so
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Krstni kamen iz cerkve v Puconcih.

ga začeli na različnih predmetih, pozneje so ga uporabljali tudi za osnovni tloris
cerkva in kot znak moči in oblasti Cerkve.
Simbolna razlaga križa je zanimiva. V križu se skrivajo razsežnosti sveta (horizontalni del) in duhovne, nadsvetne razsežnosti (vertikalni del). Križ tako simbolizira prepletanje, povezovanje in spajanje; simbolizira stvari, ki so neuničljive in se
transformirajo; zato nastopa kot eden od najpomembnejših simbolov življenjskega mističnega vstajenja, transcendence, odrešenja in večnosti, nesmrtnosti. (Musek 1990, 197)
Motiv, ki ga vidimo na oltarju evangeličanskih sakralnih objektov, je križ in ne
razpelo (križ z Jezusovo podobo), kakor je to značilno za katoliške cerkve. Tako v
evangeličanski cerkvi s simbolom križa častijo Kristusovo vstajenje po smrti in ne,
kakor bi lahko to napačno interpretirali: podlago za njegovo smrt.
4.2.6 Krstni kamen

Evangeličani s katoliki nimajo enotnega pogleda na zakramente. Od katoliških
sedmih zakramentov priznavajo le dva, sveti krst in sveto večerjo. Druge katoliške
zakramente/obrede pa razumejo zgolj kot simbolna dejanja.
Krstni kamen je kamnit element (pogosto iz marmorja), ki je pozicioniran v prostoru tako, da je dobro viden vsem vernikom. Krstni kamen je namreč eden od
simbolov, ustrezajočih obredu očiščevanja, prehoda in poti, ki vodi v višji svet.
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Slika 7:

Lutrova roža, ki je bila primarno Lutrov pečat. Lahko se najde v različnih likovnih
variacijah.

Oblikovan je tako, da se voda, s katero je otrok ali odrasla oseba krščena, steka v
lijakasti del krstnega kamna, ki vodo zadrži, da pozneje odteče. Dodajmo, da nekatera druga verstva, starejša in mlajša od krščanstva, namesto krstnega kamna
uporabljajo reke, jezera ali morje.
4.2.7 Lutrova roža

Lutrova roža, znana tudi kot Lutrov pečat ali Lutrov emblem, je simbol evangeličanske Cerkve oziroma luteranstva. Lutrovo heraldično znamenje je kot prepoznavni simbol za luteranstvo znano od leta 1519 dalje, ko je Wolfgang Stockel v
Leipzigu objavil Lutrovo pridigo Ein Sermon gepredigt zu Leipzig auf dem Schloss
am Tag Petri und Pauli im 19. Jahr (Pridiga, pridigana v Leipzigu na dan Petra in
Pavla v 19. letu [1519]) z naslovnim lesorezom, ki prikazuje Lutrovo podobo, obdano z napisom in z grbom z Lutrovo rožo. (Menoni Muršič 2008)
Njen pomen in simboliko je pojasnil kar sam Martin Luter v pismu Spenglerju leta
1520; v njem mu je razložil, zakaj je njegov osebni pečat postal tudi simbol njegove
teologije. Črni križ je v sredini srca, ki mora ohraniti naravno barvo; tako nas vsakokrat
opomni, da nas je vera v Križanega rešila. Čeprav je križ črne barve, barve, ki povzroča
bolečino, ohranja srce v naravni barvi in nas zato ohranja žive. Srce stoji v sredini bele
vrtnice, saj je bela barva barva duše in angelov. Okrog nje je zlati krog, ki pove, da so
nebesa večna in brezmejna, zlata pa je barva bogastva. (Luther‘s Seal 2005)
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Diskusija

V prispevku se osredotočamo na verske/simbolne vidne elemente v evangeličanskih objektih, ki izražajo tudi globlji pomen, saj je simbolno dojemanje sveta človekova značilnost že od vsega začetka. Grški glagol symballein pomeni »dati skupaj« oziroma povezati. Simbol je torej namig, ki nas vodi k smislu, širšemu od
samega znaka te vsebine, sestavlja pa s to vsebino celoto.
Mnogi pomembni filozofi so človeka opredelili kot animal symbolicum, kot žival,
zmožno uporabljati simbole in znake. Svoj položaj v svetu uresničuje tako, da si s
simboli nenehno gradi model stvarnosti, po katerem se ravna in s katerim preverja stvarnost (spet s simboli). Pogled v pomensko strukturo simbolov nam razkrije,
da simboli določajo praktično vse pomembne kulturne in sploh človeške vrednote, saj so tudi označevalci temeljnih vrednot. Prav ta funkcija simbolov, ki je bila v
preteklosti izrazitejša, se poglobljeno razkriva v vsebinski analizi simbolike. Velik
del simbolike je individualen. Že samo sprejemanje in dojemanje univerzalnih in
kulturnih simbolov je nujno individualizirano. Spreminja se od posameznika do
posameznika. (Musek 1990, 197)
Simbol pooseblja razmerje ali premično celoto razmerij med več pojmi; logika
simbolov pa je izpeljava teh razmerij. S tem se pokažejo kompleksnost in težave
problema, kajti izhodišča teh razmerij je treba iskati v različnih smereh. Ljudje so
ves čas čutili težnjo po označevanju in izražanju višjih principov. In prav to je morda eden od izvorov simbolike. Po tem pojmovanju naj bi se simboli uporabljali
predvsem za tolmačenje skrivnostnega, vsega tistega, česar si človek ne more
preprosto razložiti, po drugi strani pa to skrivnostno usodno obvladuje njegovo
življenje in določa njegovo omejenost. Simbolika naj bi bila torej v bistvu predvsem
sredstvo za izražanje svetega, sakralnega – za razlikovanje med sakralnim in nesakralnim, med svetim in posvetnim. Simbol je kazalec, ki kaže na neko resnico, samo
po sebi preveliko, da bi bila lahko izražena z besedami in v ideji.
Simboli so časovno in prostorsko določeni in marsikaj, kar je bilo nekoč polno
simbolične moči, je postalo brez pomena in zahteva nove interpretacije. To velja
tudi za orientacijo cerkve proti vzhodu, za centralno ali dolžinsko stavbo, za položaj
zvonika in oltarja. Staro znanje o tej simboliki je v novih predlogih za arhitekturo v
glavnem izgubilo sporočilnost in ne nagovarja več. Simboli morajo ustvarjati sami
sebe in sakralna stavba naj bo simbol tega, čemur je dejansko namenjena. (Kropej
1999, 23) Ker pri evangeličanski veroizpovedi poudarjajo preprostost objektov in
materialov in odklanjajo bogatenje Cerkve na račun vernikov, ima teh šest izpostavljenih elementov – poleg tlorisa objekta, ki je različen od objekta do objekta – poseben pomen. Vsak od teh elementov ima za vernike globlji, simbolni pomen.

6.

Sklep

Reformacija in z njo protestantsko gibanje sta v evropskem prostoru pustilavelik
pečat na področju vere, pisane besede in narodnega zavedanja. V tem se ne raz-
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likuje niti Slovenija, kjer so bili z reformacijo postavljeni temelji kulturnemu ozaveščanju, razvoju in napredku slovenskega ljudstva. V Sloveniji je protestantsko
gibanje cvetelo predvsem na področju Prekmurja: tu je protestante ščitilo tudi
plemstvo, njihove sadove pa so želi po vsej Sloveniji in v Evropi. Protestantizem je
ponovno ocenil in na novo vzpostavil odnos med Bogom in človekom, tako da ga
je spustil na realnejša, dostopnejša tla in ga s tem približal širšim množicam. Spomnil je na izvor krščanstva in na Jezusove misli, ki se razkrivajo v skromnosti, a
vključujejo vso resnico veličine – občestva in božjemilosti, ki nam je dana. Človeka je spet približal Bogu, saj je njegova beseda iz nerazumljive latinščine prevedena v njegov lastni jezik. Zagotovo je vpeljava domačega jezika v evangeličansko
Cerkev in pozneje še v večinsko Cerkev simbolično spremenila tudi Slovence in je
zato dediščina protestantstva neprecenljiva. Po temnih turških časih je spet prinesla luč.
S tega stališča je bilo n
 ujno, izpostaviti arhitekturne simbolne elemente, navzoč
ev vseh objektih evangeličanske Cerkve v povezavi s sakralnimi objekti rimskokatoliške Cerkve, ki so pomenili osnovni koncept za arhitekturno zasnovo t udi e vangeličanskih objektov. Izpostavljeni elementi evangeličanskih cerkva pa so v prikazanih objektih mnogo bolj jasno izraženi in opazni, saj je notranji prostor očiščen
poslikav, obstaja le en sam glavni oltar, drugače od cerkva rimskokatoliške cerkve,
v kateri s o pogosti tudi stranski oltarji.
»Na začetku je bila B
 e seda« (Jn 1,1) je vodilna misel protestantskega jubilejnega
leta 2017. Ob 500-letnici se moramo torej nujno ponovno obrniti k Začetku, k
Bogu, ki je v nas, se zazreti vase; ktemu je usmerjal tudi Luter in z njim vsi slovenski
protestantski pisatelji, ki so poudarjali osebne vrednote in dragocenost pisane
besede, narodne identitete in kulturnih spomenikov.
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