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POVZETEK 

 

Diplomsko delo obravnava čas 17. stoletja na slovenskem ozemlju. Opisuje nastanek baroka v 

Italiji in pri nas ter njegov vpliv na nastanek »zlatih oltarjev«, ki so osrednja tema naloge. Ti 

oltarji so posebnost kiparstva oz. rezbarstva v 17. stoletja na Slovenskem. Vernike in  gledalce 

še danes navdušujejo s svojo polno ornamentiko, ki se prepleta z arhitekturo oltarja.  

Diplomsko delo obsega opis zlatih oltarjev in njihov razvoj skozi stoletje. Temu sledi 

natančnejši opis Draţgoških oltarjev, ki jih najdemo v Loškem muzeju, ki se nahaja na 

Škofjeloškem gradu. V tem sklopu  je zajet tudi opis porušene Draţgoške cerkve ter na koncu 

tudi kratek opis glavnih svetnikov po katerih so poimenovani oltarji. 

V praktičnem delu je zajeto gradivo za mentorje pri predstavitvi oltarjev obiskovalcem. 

Gradivu pa je dodan še kratek delovni list za obiskovalce, s katerim si lahko utrdijo svoje 

znanje o zlatih oltarjih. 

 

Ključne besede: zlati oltarji, barok, ornament, arhitektura, kiparstvo, slogovni razvoj 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis is about the 17th century on Slovenian territory. It describes the formation of the 

Baroque in the Italy and in our country and its influence on the emergence of "golden altars," 

which are the central theme of my work. These altars are a specialty of sculpture and carving 

of the 17th century in our lands. Believers and viewers are fascinated by the fullness of 

ornaments, which is combined with the architecture of the altar. 

The thesis covers the description of golden altars and their development over the centuries. 

This is followed by a more detailed description of Draţgoše altars, which are found in Loka 

Museum, which is located on the Škofja Loka castle. In this context, there is also a description 

of the ruined church in Draţgoše, and finally a brief description of the major saints, after 

whom all the altars were named. 

The practical part includes courseware for mentors and leading instructions for the 

presentation of the altars to the visitors. The mentioned above includes a short worksheet for 

visitors, with which they consolidate their knowledge about the golden altars. 

 

Keywords: golden altars, baroque, ornament, architecture, sculpture, stylistic development 
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UVOD 

 

Posebnost kiparstva na Slovenskem v 17. stoletju so »zlati oltarji«. Z zlatimi oltarji se je 

znanstveno začel ukvarjati Milan Ţeleznik, ki je orisal tudi razvoj zlatih oltarjev in njihove 

stilne spremembe skozi razvoj. Posebej se je ukvarjal z zlatimi oltarji na Gorenjskem, zato so 

njegovi članki osnova za moje delo.  

Zlati oltarji se pogosteje pojavljajo na Gorenjskem  in ti oltarji so tudi dobro ohranjeni. 

Takšen primer so tudi Draţgoški oltarji, ki se nahajajo v Loškem muzeju, natančneje v grajski 

kapeli, saj ima Loški muzej prostore v bivšem Škofjeloškem gradu. Prestavljeni so bili iz 

Draţgoške cerkve, ki so jo Nemci leta 1942 skupaj z vasjo poţgali. Ohranjeni so vsi štirje 

oltarji, vendar ne v celoti, saj so bili nekateri kipi ukradeni, manjkajoči arhitekturni deli pa so 

rekonstruirani. Ker so oltarji prvotno stali v Draţgoški cerkvi, sem opisala tudi cerkev in 

njeno funkcijo v 17. in 18. stoletju. 

 

Oltarji so v muzeju sicer razstavljeni, ampak niso opremljeni z interpretacijo. Zato 

obiskovalec muzeja pravzaprav o teh oltarjih ne izve nič. Zato sem naredila gradivo za 

mentorje (učitelje, muzejske pedagoge, starše,…), ki bi obiskovalcem predstavili te oltarje. 

Tako bi lahko razloţili stilno obdobje in stilni razvoj oltarjev. Oltarje bi med seboj primerjali 

ter iskali razlike v razvoju oltarjev.  Dodala pa sem tudi  krajši učni list, ki bi ga obiskovalci 

rešili na koncu vodstva ter s tem utrdili svoje znanje. 
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1. BAROK  IN  NJEGOVE ZNAČILNOSTI  

 

 

Barok se je pričel v Italiji ok. leta 1600 in se je razvil iz pozne renesanse oz. manierizma. Za 

manierizem je značilno, da ne upošteva več klasičnih razmerij. V arhitekturi se kaţe v 

stopnjevanju stebrov in teţkih napuščih, ki podirajo ravnovesje med podpornimi in nošenimi 

arhitekturnimi elementi. Človeška figura v slikarstvu in kiparstvu postane bolj raztegnjena, ali 

pa je prikazana v spiralno zavitih obratih. To so bistvene poteze, ki ţe kaţejo na barok. 

(Liselotte 1969, str. 5). 

Za barok je značilno gibanje, ki ga lahko zasledimo v vseh umetnostnih zvrsteh. Človeško 

telo je predstavljeno v prehodnem stanju, iz katerega lahko razberemo tako prejšnji kot 

naslednji premik. V arhitekturi je gibanje povezano s pojmom kopičenja. Stene nimajo več 

samo ploskovite funkcije pregrajevanja, ampak so jim dodani stebri in rizaliti
1
, ki dokazujejo, 

da stavba sestoji iz masivnega, krepkega zidovja. Kopičenje stebrov, v dvojicah ali v trojicah, 

ustvarja nasprotje med svetlobo in senco. Na ta način pročelje postane razmejeno med 

osvetljenimi in senčnimi deli. Ko se podnevi sence menjajo, je videti, kot da bi se stavbni 

elementi gibali. (Liselotte 1969, str. 6, 7). 

Pojem »baročen« so ljudje najprej uporabljali, da bi ta slog kritično razvrednotili. Beseda 

izvira iz portugalščine in pomeni »nepravilen biser«. Francija, ki je sprejela barok v 17. 

stoletju, je imela ravno tako umetnost za nenavadno in čudno, saj je renesančno in klasično 

podobo spreminjala v nenavadne nabrekle oblike (Liselotte, 1969, str. 5). 

Barok pa se je drugje po Evropi razvijal precej različno. V nekaterih deţelah se je razvijal 

skoraj istočasno z Italijo, v druge deţele pa je prišel kasneje. Razvoj je bil odvisen od 

specifičnosti posameznih srednjeevropskih deţel, njihovih političnih, gospodarskih, kulturnih 

in z njimi v zvezi tudi umetnostnih razmer (Vrišer, 1976, str. 11). Poudariti pa je potrebno, da 

je barok slog dvorov (plemstva) in katoliške Cerkve, ki je še posebej krasila oltarje cerkva, 

kar je povezano s protireformacijo. Cerkev je v tem obdobju namreč morala pridobiti vernike. 

 

                                                 
1
 po vsej višini naprej pomaknjeni del zunanje stene stavbe 
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1.1 ZAČETEK BAROČNEGA KIPARSTVA NA SLOVENSKEM  

 

Baročna umetnost je na naših tleh pustila velik pečat. Baročni slog se je v srednjeevropskih 

pokrajinah in pri nas začel razvijati po duhovnih pretresih, ki so privedli do protireformacije.  

Zaradi preteklih dogodkov je Cerkev morala pridobiti vernike, zato je pospešeno zidala, 

obnavljala in opremljala cerkve. Ker so tudi plemiči konvertiti morali na zunaj pokazati, da so 

pripadniki »prave vere«, so te dejavnosti finančno podpirali, saj so si s tem omogočili 

druţbeni vzpon. (Kemperl 2012, str. 17)  

Z nastopom baroka je tako kiparstvo v Sloveniji oţivelo ob novih stilnih pobudah. Seveda je 

razvoj baročne umetnosti povezan tudi z geografskimi, kulturnimi in gospodarskimi 

razmerami, ki so prevladovale v določenem delu deţele in tako so si ljudje prilagodili 

umetnostni stil svojim potrebam. 

V razvoju Slovenskega baroka prihaja do dveh tokov razvoja.  Prvi tok se je razvijal in krepil 

v neposrednem stiku z Italijo. Ta se ja razširil na Kras in se utrdil zlasti v Gorici in prodiral 

dalje v notranjost deţele. Juţni tok se tako jasno kaţe v kiparski snovi v kamnu (Vrišer 1967, 

str 5). 

Drugi tok prihaja s severa in severozahoda, iz alpskih deţel. Tudi tja je prišel vpliv baroka iz 

Italije, a zaradi pokrajine s stoletno rezbarsko tradicijo so si ljudje prilagodili stil svojim 

potrebam in mu tako dodali svoj oblikovni ter vsebinski izraz. Kiparji niso delali v kamnu 

kakor na Primorskem, ampak so kipe rezbarili iz lesa, saj jim je bil les bolj domač material.  

Iz tega se je razvila smer, ki je odločilno sproţila kiparski razvoj v vsej srednji Evropi. Smer 

ustvarjanja se je razširila tudi po večjem delu našega ozemlja (Vrišer 1967, str 5).  

V vzporednosti in prepletanju teh dveh tokov poteka razvoj slovenskega baročnega kiparstva. 

Časovno razvoj zajema drugo polovico sedemnajstega stoletja in celo osemnajsto stoletje. 

Pred letom 1650 pa lahko govorimo o predbaročni umetnosti, ki ima še vplive pozne 

renesanse oz. manierizma. V tem času je značilno ravno rezbarstvo. To panogo so krepila 

predvsem naročila za obnavljanje in opremo novih cerkva. Cerkvena oprema, oltarji in 

priţnice, so bili takrat poglavitni izdelki rezbarjev. Iz alpskih krajev je prišel nov tip oltarjev, 

ki so ga ljudje zaradi bleščečega, zlatega videza poimenovali »zlati oltarji« (Vrišer 1967, str. 

6). 
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1.2 ZLATI OLTARJI IN NJIHOVE ZNAČILNOSTI 

 

Kot sem ţe prej omenila nas v predbaročni umetnosti na Slovenskem najbolj pritegne 

kiparstvo oz. pravilneje rezbarstvo, saj gre skoraj izključno za dela iz lesa. Kiparstvo je 

najznačilnejši izpovedovalec umetnostnih ţelja tega časa v slovenskem kulturnem prostoru. 

Malo je kiparskih posvetnih del, zato pa imamo veliko rezbarskih spomenikov cerkvene 

umetnosti. Med ljudstvom se je za ta dela, po večini pozlačena in posrebrena, udomačil prej 

omenjeni izraz »zlati oltarji«. Ta izraz si je utrdil pot tudi v slovensko umetnostno zgodovino 

in je danes trden pojem rezbarske umetnosti 17. stoletja. ( Vrišer 1976, str. 11). 

Zlati oltarji so pozlačeni in polihrominarni oz. drugače rečeno poslikani. Sestavljeni so iz več 

nadstropij, pri čemer se nadstropja proti vrhu oţijo. Zlate oltarje sestavljajo tudi stebri, ki 

imajo v večini okrasno funkcijo.  

Pri zlatih oltarjih gre za razmeroma poljudno, vendar dovolj samosvojo prilagoditev 

poznorenesančnih vzorcev. Ţelja po krašenju je glavni element oltarjev, ki so prekriti z 

drobnimi detajli, zlatom in barvo. V strahu pred praznino je okrasje razbohoteno do 

skrajnosti.  

Ta okrašenost narašča skozi slogovni razvoj, iz popolnoma gole arhitekture do končnega 

slogovnega razvoja, ko se arhitekturna podoba popolnoma podredi ornamentiki, ki prekrije 

oltar.  

Na oltarjih lahko opazimo veliko detajlov in figur. Veliko je podob puttov
2
. Preko razvoja se 

iz niš, ki so sestavni del oltarjev, izvijajo figure svetnikov, ki postajajo vedno bolj samostojne. 

V spodnjem delu oltarja in tudi v zgornjem delu so tri niše namenjene figuram svetnikov, s 

tem da se druga etaţa ţe pomanjša in tretja je najmanjša. Na zadnji etaţi je tudi samo ena niša 

za figuro ali pa samo podstavek na kateri stoji. Etaţe so z začetka  jasno zamejene med seboj, 

skozi razvoj pa se meje zabrišejo in tako na koncu razvoja postane oltar bolj enoten in med 

seboj prepleten ravno z ornamentiko in putti.  

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Putto: majhen gol otrok s krili ali brez njih 
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1.2.1 SLOGOVNI RAZVOJ OLTARJEV SKOZI STOLETJE 

 

Zlate oltarje lahko označimo kot plod posebnega, prehodnega sloga z manierističnimi znaki. 

Prva stopnja razvoja oltarjev je odraz renesanse v rezbarstvu, zadnja faza pa je ţe prva stopnja 

baročnega oltarja. Med tem doţivi prehodni slog svoj polni razcvet, zrelo stilno stopnjo in 

domačo inačico. Začetni razvoj je pri tem videti mnogo bolj manierističen, saj ga spremljajo 

nekateri vidnejši zunanji znaki. Manieristični izraz zrele stopnje z baročnim predznakom pa je 

dosledneje izpeljan in doseţe mnoţično kvaliteto.  

Ţeleznik v svojem članku »Rezbarstvo 17. stoletja na Slovenskem« opisuje tri razvojna 

obdobja zlatih oltarjev. V nadaljevanju sem iz Ţeleznikovega zapisa strnila najbolj pomembne 

značilnosti teh oltarjev ter s tem tudi razlike, ki se pojavljajo med njimi.  

 

1.2.1.1 Prvo razvojno obdobje 

 

V rezbarstvu so značilne tri glavne vrste ornamentik. Prva je motiv okovja, ki je sestavljena iz 

ploskovitih elementov, trakov in geometričnih likov. Druga oblika, renesančni akant
3
, prav 

tako redno najdemo v plitvi aplikaciji in je po obliki linearen. Tretja vrsta ornamentike je 

svitkovje, ki ni nič drugega kot neke vrste okovje, ki se zvija v svitke. Pri tem se robovi 

zvijajo tako, da svitek jasno kaţe, da je narejen iz tankega, ploskega materiala.  

Arhitekturno ogrodje zlatega oltarja je v tem obdobju tektonsko grajeno. Stebre, pilastre in 

preklado
4
 prekriva plitva ornamentika, ki jim ne jemlje strogega, renesančnega videza. 

Ornamentika je arhitekturi podrejena in jo samo obroblja, kakor tudi krilo, ki je videti kot bi 

bilo samo dopolnilni arhitekturni člen.  

Tloris je v tem obdobju enostaven, predela stoji praviloma vsa na menzi.  

Barve so v tej fazi hladne. Precej so uporabljali modro barvo in lazure s srebrno barvo. Na 

gladkih mejnih in venčnih profilih je ornamentika pogosto naslikana, kar varuje strogost 

arhitekturnih delov, celoti pa daje slikovit izraz zlatega oltarja (Ţeleznik 1965, str 172). 

                                                 
3
 rastlina pogosta v Sredozemlju; listni ornament, ki se zgleduje po globoko nazobčanih akantovih listih; 

akantovo vitičje – v vitice stanjšan in zvit akant 
4
 Preklada: podolgovat, navadno nosilni gradbeni element nad kako odprtino, na koncih poloţen na zid,  
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1.2.1.2 Drugo razvojno obdobje 

 

Ta stopnja zajema čas od okrog 1650 do 1670. Ornamentika zopet odlično kaţe stilno in 

razvojno smer. Vse ploskovite in linearne oblike prejšnjega obdobja je nadomestila ena sama 

vrsta, ki se imenuje masivno hrustančevje
5
. Oblikovno je ta ornamentika prejšnji nasprotna, 

saj ni ploskovita, ampak izrazito plastična. Njeni temeljni elementi so oblo zaključeni 

jermenasti izrastki, jagodje na robovih, zavoji, volute
6
, mehke linije in vzvalovana 

hrustančasta površina. Ornamentika hrustančevja je v temelju manieristična in v tej 

ornamentiki ni več razumske logike, kot je  na primer renesančno svitkovje. 

 

 

Slika 1: Hrustančevje na oltarju Sv. Ingenuina 

 

Tektonika arhitekturnega ogrodja se v tem razdobju razrahlja. Glavna niša predre preklado in 

seţe do krilne plošče, stranski deli se zmanjšajo, ravnovesje med nosilnimi in nošenimi deli je 

temeljito omajano. V tlorisu se oltar od strani odlepi od tal, stranske dele pa nosi konzola
7
. 

Teţa se sedaj ne prenaša več premočrtno do menze, ampak po skrivenčenem obrisu 

hrustančasto zalomljene konzule ob straneh. 

Ornamentika ni več podrejena arhitekturi, ampak se ob njej enakovredno izraţa in jo plastično 

dopolnjuje.  

Spremeni se tudi uporaba barv. Ozadja postanejo temnorjava, tako da nastane še bolj 

poudarjeno  nasprotje med zlato ornamentiko in arhitekturo.  Oltarji tega obdobja so polni 

zadrţane moči, ki se izraţa v močni plastičnosti figur in ornamentike. Ta moč pa se sprosti v 

naslednjem obdobju (Ţeleznik 1965, str 172, 174). 

 

                                                 
5
 Fantastično razgibane, nabuhle oblike, ki spominjajo na dele ţivalskih kosti in hrustanca 

6
 Spiralasto zvit arhitekturni člen ali del ornamenta 

7
 kamnit, lesen pomol iz stene, ki je običajno kot okras 
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1.2.1.3 Tretje razvojno obdobje 

 

Obdobje od okrog 1670 do 1690 v rezbarstvu predstavlja klasično stopnjo zlatega oltarja. 

Ornamentika masivnega hrustančevja se spremeni v igrivo obliko pleteničenja
8
. Slikoviti 

element se sedaj enakovredno izraţa ob plastičnem. Hrustančasti izrastki so se podaljšali v 

jermenaste tipalke. Svetloba se nemirno preliva po obli površini. Ob dolgih izrastkih tudi 

utone v kontrastu sence. Plastično se meša s ploskovitim, vse pa obvlada sugestivni 

manieristični izraz ornamentike. 

O ravnovesju med nosilnimi in nošenimi deli ni več sledu. Preklada se je usločila ali pa jo je 

osrednja niša prerasla. Nosilni deli oz. stebri se kopičijo ob straneh, čeprav se preklada in 

krilna plošča tanjšajo in deloma tudi izginjajo. Sčasoma se je pojavila posebna oblika stebra, 

ki je votel in predrto rezljan. Imenuje se lupinasti steber. Na eni strani so tako poudarjeni 

nosilci z njihovim kopičenjem, na drugi strani pa njihova dematerializacija, kot jo izraţa 

lupinasti steber. 

Ornamentika v tem obdobju popolnoma prekrije arhitekturo. Razrasla se je po vseh ploskvah 

in skritih kotičkih, krilo je spremenila v čipkasto zaveso in celo arhitektura sama se je 

spremenila v ornamentiko, kot kaţe primer lupinastega stebra in lupinastih preklad.  

Uporaba barv še vedno poudarja nasprotje med ornamentiko in arhitekturo. Ozadja so 

temnorjava ali celo rdeča, ornamentika pa je v celoti zlata, tako da bleščeče polirana površina 

pleteničja nemirno pobliskuje na zamolklem ozadju.  

Manieristično nasprotje poudarja tudi tloris. Ţe v prejšnjem obdobju se je oltarni nastavek ob 

straneh odlepil od menze
9
, zdaj pa so se zalomili tudi stranski deli v prostoru. Nastal je labilen 

poloţaj nasprotujočih si silnic, značilen za manieristični izraz (Ţeleznik 1965, str 174, 176). 
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 Pleteničje: okras v obliki jezikastih trakov 

9
 oltarna miza 



 

 

8 

 

2. DRAŽGOŠKA CERKEV SV. LUCIJE 

 

2.1 PODOBA CERKVE 

 

Na Gorenjskem so pri gradnji cerkva v 17. stoletju gotovo najbolj posnemali romarsko cerkev 

Sv. Trojice nad Vrhniko, saj podobne gradnje cerkve najdemo po celotni Gorenjski. Fasada in 

notranjščina cerkve priča o  arhitektovem lombardskem poreklu. Notranjščina te cerkvene 

ladje je preprost primer »spazio binato« oz. dvopolne ladje. Ker je bila zasnova stavbe precej 

zanimiva so jo začele posnemati tudi druge novogradnje. Kako in zakaj se je tak lombardski  

način gradnje na škofjeloškem ozemlju tako ohranil, ne vemo, trdimo pa lahko da je na 

omenjenem območju deloval arhitekt, ki se je izučil pr gradnji Sv. Trojice. Posnemali so ga 

tudi drugi škofjeloški zidarski mojstri, tako da se je tip arhitekture pojavljal na tem koncu 

Gorenjske celih petdeset let (Kemperl 2012, str. 80-89).  

 

 

Slika 2: Notranjost Draţgoške cerkve 

 

Prav tako gre za takšen primer gradnje pri cerkvi Sv. Lucije v Draţgošah, za katero pa ne 

vemo točnega podatka, kdaj je bila zgrajena, saj ni o gradnji arhivskega podatka. Ohranile so 

se stare fotografije te cerkve, ki nam kaţejo podobo, ki naj bi jo dobila med letoma 1642 in 

1647. Če letnice drţijo je ravno Draţgoška cerkev prvi primer tipa dvopolne ladje na 

Slovenskem.  
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Kemperl (2012) je o načinu gradnje te cerkve zapisala naslednje: »Prezbiterij cerkve je bil 

tripolen s triosminskim zaključkom. Okna so bila rahlo zašiljena, s krogovičjem v obliki 

ribjega mehurja. Zvezdasti obok s tankimi in plitvimi rebri je slonel na majhnih elegantnih 

konzolah. Glede na te značilnosti bi  prezbiterij lahko nastal v času pred prvo omembo cerkve. 

Temu prezbiteriju je bila prizidana široka in prostorna dvopolna ladja oz. »spazio binato«. 

Poli sta bili ločeni z dvojnim pilastrom, ki se je nadaljeval z oprogo po oboku, na obeh straneh 

pa sta bili tudi poglobljeni s plitvima nišama. Obok je bil najbrţ banjast, vendar na 

fotografijah ni dovolj viden. Gradnja ni bila tako kvalitetna kakor v ţe omejeni skupini 

arhitektov, vendar bi kljub temu lahko nastala ţe v štiridesetih letih 17. stoletja« (str. 90).  

 

2.2 ROMANJA 

 

Leta 1562 je Primoţ Trubar je izrazil nezadovoljstvo, da hoče Kranjsko ljudstvo vse svoje 

probleme urediti pri Bogu, Devici Mariji in pri svetnikih, z daljnim romanjem in zidanjem 

novih cerkva. Trubar je videl v romanjih malikovanje. Prikazovanje Marije in svetnikov so 

bili povod za zidanje cerkva, kar pa je imel Trubar za hudičevo delo. Videnja naj bi imeli 

nasprotniki nove vere, korist od tega pa le duhovniki in menihi. Tudi čudeţe je imel za 

goljufijo. Dejal je, da svetniki ne potrebujejo čaščenja in tega tudi ne zahtevajo. To je zahteva 

duhovnikov, zaradi posvetnih dobrin in zasluţkarstva.  

Proti koncu 16. stoletja se začne odločna cerkvena prenova in boj proti protestantizmu. 

Pomembno sredstvo za dosego ciljev katoliške protireformatorjev in za utrjevanje katoliške 

vere je bila, ponovna oţivitev romarskih cerkva in tudi oţivljanje romarskih  procesij in 

romarskih centrov. Tako so romanja postala nekakšen inštrument protireformacije in katoliške 

obnove.   

Značilno za romanja po letu 1600 je, da so verniki začeli iskati pomoč ob relikvijah za 

tuzemske nadloge. Ljudje so se ţe doma zaobljubili določenemu svetniku in če je bil vernik 

uslišan, je še poromal do njegove cerkve z votivnim darom. Zaradi tega razloga in tudi zaradi 

turških upadov in tridesetletne vojne, ki je sledila, je nastala potreba po gradnji novih 

romarskih cerkva, ki so bile bolj dostopne in varne za  vernike. Te romarske cerkve so bile 

tudi ekonomski dejavnik. Verniki so kupovali zdravilne podobice, svetinjice in podobno. 

Zaradi dobička, ki so ga dobili z romarskimi centri, so škofje postavljali nove cerkve, ki so za 

glavne donatorje pridobili plemiče. Ti so s financiranjem sprva hoteli pokazati, da so zares 
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spreobrnjeni in dobri katoličani, pozneje pa so donacije postale znamenje prestiţa (Kemperl 

2012, str. 16-18). 

 

Zaradi tuzemskih nadlog so ljudje romali tudi v draţgoško cerkev, za katero ne vemo 

natančno kdaj je zaslovela kot romarska. Zelo obiskana pa je bila ţe v zgodnjem 17. stoletju. 

To nam dokazuje tudi velika oljna slika sv. Lucije, na kateri je poleg nje naslikanih šest slepih 

oseb, ki so v cerkvi čudeţno spregledale. Ta slika, ki je nastala leta 1655 in jo pripisujejo 

Jamškovi delavnici, je najverjetneje visela v glavnem oltarju. Danes pa je v Loškem muzeju. 

 

 

Slika 3: Oljna slika Sv. Lucije iz leta 1655 

 

Cerkev pa je postala še bolj znana v času Luke Pušarja, ţupnika iz Selc, ki je tam deloval med 

letoma 1716 in 1760 ter je bil največji pospeševalec romarske poti. Leta 1750 je izdal knjiţico 

z upodobitvijo sv. Lucije in s popisom dveh čudeţev, ki naj bi se zgodila leta 1746 in 1750, 

litanijami in pesmimi na čast svetnici. Romarji so domov tudi nosili podobice sv. Lucije. 

Pušar naj bi 21. septembra 1755 ustanovil beneficij s petimi mašami na teden, leto kasneje pa 

ţe vikariat
10

. O tem, kako mnoţično je bila cerkev obiskana, nam pove tudi podatek, da je 

imela v 18. stoletju 600 goldinarjev letnih prihodkov in le 40 goldinarjev izdatkov.  

                                                 
10

  upravna enota katoliške cerkve, ki uradno še ni ţupnija 
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Romarji so si umivali oči z vodo, ki je tekla izpod znamenja, ki je bilo v drugi svetovni vojni 

porušeno. Kip sv. Lucije iz znamenja je sedaj nad vhodom nove draţgoške cerkve (Kemperl, 

2011, str. 165,166).  

 

Slika 4: Znamenje s kipom Sv. Lucije 
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2.3 OLTARJI 

 

Takratna centralna komisija za spomeniško varstvo z Dunaja je v letih 1909  do 1912 dala na 

svoje stroške na novo pozlatiti oltarje, kipe in okrasje, saj se jim je zdela tako velika umetnina 

in bogata rezbarija oltarjev predragocena, da bi se uničila. Zlatil jih je podobar Grošelj iz Selc, 

ki je podpisan na zadnji strani enega od oltarjev. Domačini so dejali, da je takrat, ko jih je 

zlatil, v Draţgošah »zlato teklo« (Bole idr. 1982, str 34). 

Cerkev so skupaj s celotno vasjo leta 1942 poţgali Nemci. Preden so jo podminirali, je tedanji 

tajnik Muzejskega društva, šolski nadzornik Anton Krţišnik, s pomočjo mizarja Lotriča iz 

Spodnjega Karlovca oltarje razdrl in spravil do Rudna. Od tam sta jih s konji odpeljala v 

drvarnico kapucinskega samostana v Škofji Loki, ki je postal zbirni center. Čeprav so hoteli 

Nemci  vse skupaj odnesti v Nemčijo, jim ni uspelo. Ukradeni so bili samo nekateri kipi. 

Kmalu po tem, ko je Loški muzej po osamosvojitvi dobil prostore v puštalskem gradu, so 

odborniki spravili oltarje v dokaj tesno grajsko kapelo, kjer jih je odbornik Gregor Kankelj 

sestavil in postavil. Po selitvi muzeja v Loški grad so dobili Draţgoški oltarji dostojno mesto 

v dovolj prostorni kapeli (Ţeleznik 1973, str 128). 

Najzgodnejši oltar je posvečen sv. Ani in je iz leta 1628. Zasnovan je še povsem v 

renesančnem duhu in je stal na desni strani slavoločne stene. Formulirali so ga izrazito 

ploskovito kot zlat portal, obdan s čistimi nišami. Vsak naslednji oltar pa je bliţje baroku 

(Bole idr. 1982, str 34). 

Glavni oltar sv. Lucije s kipom svetnice v tronu in prosilci spodaj  je leta 1689 izdelal rezbar 

Jakob Corneli, Ta je najverjetneje prišel k nam iz kake italijanske pokrajine, kar je bilo za tisti 

čas običajno.  Oltar sodi med največje lesene oltarne arhitekture in kompozicije v 17. stoletju 

na Slovenskem. 

Baročne tendence pa izmed teh oltarjev kaţe oltar sv. Antona Padovanskega, ki je bil izdelan 

leta 1689 in ga je naročila najbrţ bratovščina istega svetnika. Izmed ohranjenih oltarjev iz 

Draţgoške cerkve je ta najkvalitetnejši. Oltarji s priţnico so odličen prikaz razvoja zlatih 

oltarjev v 17. stoletju (Kemperl 2011, str. 121). 
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2.3.1 OPIS OLTARJEV 

 

Opis oltarjev bom pričela pri najstarejšem, ki je še izdelan v renesančnem duhu, in končala pri 

najmlajšem, ki pa je ţe oblikovan v baročnem stilu.  

 

2.3.1.1 Oltar sv. Ane 

 

Kakor sem ţe zgoraj zapisala je bil prvi zgrajen oltar svete Ane leta 1628. Oblika oltarja  je 

oblikovana kot renesančna arhitektura s strogimi detajli – s stebri, loki in timpanoni. Kiparsko 

okrasje je v renesančnem duhu razporejeno v niše (Bole idr. 1982, str. 36). 

Oltar je sestavljen iz treh etaţ. Predela sega povsem do menze, stranski deli pa slonijo na 

konzoli, ampak se njihova teţa prenaša po predeli  naravnost  navzdol. Na vitkih nosilcih 

sloni debela preklada, pri kateri se tvorita spodnji in zgornji del. Mejni profil skoraj 

popolnoma samostojno nosi noseče dele, ki so po višini in po debelini enakovredni frizu
11

. Na 

krilni plošči slonijo nad srednjim in stranskim delom čela trikotne in polkroţne oblike. Niše 

stranskih delov so manjše in to zahteva hierarhični red v ikonografiji, ki daje častno in bolj 

pomembno mesto. Trodelna je tudi atika
12

. Krila so majhna, ozka, v obrisu volutasto
13

 

navznoter zaključena. Oblikovana so tako, da jih nikakor nebi mogli imeti za viseči del. 

Sestavljeni so iz treh volut, ki so zaključene navznoter, s tem pa je umetnik določeno poudaril 

njihovo vezanost h glavnemu delu (Ţeleznik 1972, str. 199, 200). 

Oltar, kot ga lahko vidimo danes na Škofjeloškem gradu, natančneje v grajski kapeli, je 

okrnjen, saj so večino kipov iz tega oltarja zaplenili. Ostali so samo trije kipci, ki se nahajajo 

v zgornjem delu oltarja. Glede na fotografije, ki so bile posnete še iz cerkve, ko so bili oltarji 

na originalnih mestih, sem opazila napako pri postavitvi kipov, do katere je najverjetneje 

prišlo pri prenosu oltarjev. 

To napako se lahko opazi, če primerjamo fotografijo, ki je bila posneta še v stari cerkvi in s 

sedanjo postavitvijo v Loškem muzeju. 

Trije manjši kipi, ki se pri tem oltarju nahajajo v zgornji sredinski niši, so v originalu stali v 

drugem zaporedju kakor jih lahko vidimo danes. Tukaj gre za ikonografski tip Marijinega 

                                                 
11

 vodoraven, plastično ali slikarsko okrašen pas, ki zaključuje ali poţivlja zlasti stene 
12

 zgornji zaključni del oltarja 
13

 voluta: arhitektonski okrasni element v obliki spirale 
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kronanja, pri čemer Marija kleči, Bog oče in Kristus pa jo z blagoslavljajočimi gestami 

kronata. 

Sedanja postavitev kipov pa je sledeča. Na naši (gledalčevi) desni strani je kip Kristusa, nato  

Boga očeta, na levi strani pa je kip Marije. 

V spodnjem delu oltarja se nahajajo reliefi angelskih glav. Vidimo jih lahko na spodnji strani 

in tudi nad levo ter desno nišo in na njuni zunanji strani. Vsi so prepleteni v ploskoviti 

ornamentiki, ki prekriva samo arhitekturne člene.  

Ko so oltarje prenašali iz cerkve na Loški grad so se nekateri deli oltarjev tudi uničili. Te 

poškodovane dele in uničeno pozlato so dopolnili takratni strokovnjaki zavoda za spomeniško 

varstvo. Pri primerjanju originalnih fotografij in sedanjega oltarja prihaja tudi do manjših 

razlik. Strokovnjaki očitno niso dopolnili vseh detajlov in so dodali samo najpomembnejše. 

Zaradi tega prihaja do razlik, ki sem jih opazila. Takrat, ko je bil oltar še na svojem 

originalnem mestu, je imel več manjših detajlov, kakor jih lahko vidimo danes. 

Oltar sodi v prvi del razvoja zlatih oltarjev. 

 

Slika 5: Oltar Sv. Ane 
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Slika 6: Oltar Sv. Ane v še neporušeni Draţgoški cerkvi 

 

 

                            

Slika 7: Detajl iz oltarja Sv Ane 
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2.3.1.2 Oltar sv. Lucije 

 

Oltar, ki je bil zgrajen leta 1658, je razporejen v tri etaţe. Arhitektura (stebri, niše, arhitravi) 

je še vedno stroga in skoraj renesančna, enaka je tudi plitva ornamentika, ki je na vmesni 

stopnji kriţanja renesančnega akanta z jermenastim hrustančevjem. Mnoţica figur, s 

poudarkom na reliefnih obrazih angelov, pa je toliko bolj slikovita in oltar skoraj prerašča, saj 

je ves oltar zapolnilo okrog 70 figuralnih motivov. Ogrodje v prvi atiki nosijo angelske 

kariatide
14

, v drugi herme
15

, angelci so se posedli po krilni plošči, razpostavili so se po 

polslemenih, itd. (Ţeleznik 1973, str. 128). 

Spodnji del oltarja je v celoti ohranjen, v srednjem in zgornjem delu je ohranjen sredinski kip, 

dva skrajno stranska ter zgoraj dva putta, ki igrata na glasbila, tretji pa je postavljen med 

timpanonom. Seveda lahko vidimo več angelov, vendar ti so del ornamentike in so ostali 

ohranjeni. V spodnjem delu oltarja lahko opazimo ušesaste motive
16

 ter zavojčevje
17

 okoli 

kartuše
18

. Stranki del oltarja okrašujejo valute, ki se dopolnjujejo s putti.  

Mali putti lagodno v renesančni drţi slonijo na vrhu kril. Po dva in dva sta z venčkom spela 

spodnji del ušesastega zavoja, s čimer se je v obrisu omilil severni značaj te oblike. Neke 

vrste herma oz. polfigura putta se izvije iz  ornamentike sredi stebra  ob glavni niši, angelska 

glavica pa se je ugnezdila namesto rozete celo na kapitel (Ţeleznik 1973, str. 129). 

Glavni kipi so ohranjeni in so postavljeni na svoje prvotno mesto. Postavljeni so v nišah in na 

slemenih nastavkov. Na spodnjem delu oltarja na sredini je kip svetnice, ki ima pri nogah 

ljudi, ki molijo k njej. Na levi in na desni sta, v niši z zgornjim delom oblikovanim v obliki 

školjke, postavljena kipa svetnic sv. Katarine in sv. Barbare. Pod njunima kipoma sta kartuši z 

napisom njunih imen in letom izdelave oltarja. Tak zapis se pojavi samo na tem oltarju.  

Oltar sodi v začetek razvoja drugega obdobja zlatih oltarjev. 
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Ţenska figura, ki namesto stebra nosi ali podpira del arhitekturne konstrukcije 
15

 Dopasna ali dokolenska človeška podoba v obliki slopa 
16

 Ušesasti motiv: V obliki človeškega ušesa zvit ornament 
17

 Ornamentalne oblike s plastičnimi, vihajočimi se robovi, zlasti na napisnih trakovih, grbih in kratušah 
18

 Ščitu podobna ploskev z ornamentalnim okvirom, ki sluţi kot podlaga za napise 
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Slika 8: Oltar Sv. Lucije 

  

      

Slika 9: Oltar Sv. Lucije iz še neporušene Draţgoške cerkve 
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2.3.1.3 Oltar sv. Ingenuina 

 

Oltar je bil zgrajen dve leti za glavnim oltarjem, se pravi leta 1660. Tektonska jasnost 

arhitekture je zabrisana. Stebri se zavijajo, obrača pa jih zelo naturalistično oblikovana trta s 

kepastimi grozdi. Deblo je z njimi tako prekrito, da je na videz popolnoma izgubilo statični 

značaj. Njegova razdrobljena površina se namreč ob frontalnem pogledu staplja s prav tako 

ţivo in slikovito površino ozadja. Jermenasto hrustančevje je stilno dosledno izvedeno, 

konzolni del predele pa nosi krilno nišo. Tudi pri tem oltarju je močno nagnjenje k figuraliki. 

Naštejemo lahko okrog 40 figuralnih motivov, z bolj teatraličnimi gestami, med njimi otroške 

polfigure, ki se izvijajo iz ozadja podstavkov (Ţeleznik 1973, str. 129) 

Zgornji in spodnji del oltarja ločuje zidec
19

 , na vrhu katerega sedita angela.  

Po celotnem oltarja lahko opazimo ušesasti motiv, posebej nazorno v zgornjem delu oltarja  in 

v spodnjem delu niše glavnega svetnika. Po celotnem oltarju lahko opazimo tudi valute. Niša 

sv. Ingenuina je obkroţena z listovnikom
20

, kot tudi zgornji del obeh drugih dveh svetnikov. 

Zgornji del niš stranskih svetnikov je tudi oblikovan v obliki školjke, ki deluje kot sij nad 

njunima glavama.  

Škofje se še vedno nahajajo v svojih nišah. Spodnji del oltarja je tudi v celoti ohranjen, 

okrnjen je samo zgornji del oltarja.  

Angelski obrazi so pri tem oltarju ţe bolj baročno oblikovani, kot pa pri prejšnjih oltarjih. 

Upodobljeni so z daljšimi kodrastimi lasmi in bolj okroglimi lički. Opazimo lahko tudi, da 

prihaja do kiparskega razvoja. Draperija oz. oblačila svetnikov so bolj realistično in 

dramatično izdelana ter pod obleko se bolje zazna telo in potek gibanja udov.  

Oltar je zgrajen v ţe povsem baročnem stilu in je  tipičen predstavnik drugega razvojnega 

obdobja zlatih oltarjev. 
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 vodoraven, iz stene izstopajoč stavbni člen, ki razmejuje konstrukcijske elemente 
20

 okras v obliki niza listov 
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Slika 10: Oltar Sv. Ingenuina 

 

       

Slika 11: Oltar Sv. Ingenuina v še neporušeni Draţgoški cerkvi 
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2.3.1.4 Oltar sv. Antona Padovanskega 

 

Oltar je bil zgrajen leta 1689.  Ohranjeni so vsi deli oz. kipi iz oltarja, samo v spodnjem delu 

so ostale prazne niše, kjer so stali kipi svetnikov. Tudi pri tem oltarju lahko vidimo 

preraščenost oltarja s figurami. Tu se jasno vidi strah pred praznino, ki prehaja preko meje 

zapolnjenosti. Ni kotička na oltarju, ki nebi bil zapolnjen z ornamentom.  

Preklado na oltarju je prerasla osrednja niša, ki jo predstavlja zidec, vendar se tudi tega teţje 

zazna zaradi natrpanosti detajlov in figur. 

Nosilni stebri so popolnoma preraščeni z ornamentiko trte. Stebri zaradi ornamentike delujejo 

prej okrasni, kakor pa da bi imeli arhitekturno funkcijo. Zaključujejo se v korintskem stilu, 

kakor tudi ostali stebri doslej, in nad zaključkom stebra imajo angelske glave. 

 

 

Slika 12: Oltar Sv. Antona Padovanskega 

 

Nastavek v tlorisu je manj razgiban, v ospredje stopi njegov osrednji del. Ornamentika je še 

hrustančasta in obogatena z jagodičjem in stransko krilo se je razvilo v čipkasto zaveso. Kipi 

se z zmernim gibanjem podrejajo oltarni arhitekturi.  
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Močnejši baročni prizvok daje delu skupina puttov, ki posedajo na ogredjih. Nekateri igrajo 

na glasbila, da se zdi, kot bi z neslišno muziko poskušali preglasiti ţe tako mnogoglasno 

melodijo zlatega oltarja. Ti putti so tudi ţe bolj baročno oblikovani saj so bolj polnih oblik in 

okroglih lic. Njihovi obrazi so tudi bolj otroški. Tudi sama izdelava drugih figur je ţe bolj 

spretna.  

Oltar je predstavnik tretjega razvojnega obdobja zlatih oltarjev. 

 

2.3.2 PREPOZNAVANJE IN OPIS SVETNIKOV GLAVNIH OLTARJEV 

 

V tem poglavju bom opisala štiri glavne svetnike po katerih so tudi poimenovani oltarji. Opis 

se mi zdi pomemben zato, ker tako lahko laţje prepoznamo oltar in vemo, kateremu svetniku 

je posvečen, ter se nato tudi laţje orientiramo pri določanju oltarja svojemu slogu.  

 

2.3.2.1 Sv. Lucija 

 

Goduje 13. decembra. Lucijo prepoznamo po tem, da na pladnju drţi svoje oči. Lahko je tudi 

prikazana z mečem oz. bodalom, s katerim je bila umorjena.  

Lucija je umrla v mučenju na Siciliji okrog 304 v času preganjanja cesarja Deoklicijana. 

Zgodba o mučeništvu  pripoveduje o mladi plemkinji s Sicilije, ki je bila predana Kristusu. 

Čeprav je bila zaročena se je odločila, da bo predala vse imetje revnim in se nikoli poročila, 

saj je svoje devištvo obljubila Bogu. Za to dejanje se je odločila, ker se ji je prikazala 

mučenica Agata, ko je na njenem grobu prosila za ozdravljenje svoje bolne matere. Svetnica ji 

je ob prikazanju napovedala skorajšnjo mučeniško smrt (Giorgi 2002, str. 230). 

Zaradi zavrnitve jo je uţaljeni zaročenec zatoţil konzulu Pashaziju, da je kristjanka, in v 

tistem času je bila takšna obtoţba smrtno nevarna.  Zaprli so jo v ječo in postavili pred 

sodišče. Kljub groţnjam ni hotela zatajiti svoje vere, zato jo Pashazij je dal ţgati z ognjem in 

polivati z vrelim oljem ter smolo, a kljub temu je ostala trdna in neuklonljiva. Na koncu so jo 

obsodili na smrt z obglavljenjem (Smolik idr. 2000, str. 582). 

Legenda pripoveduje, da se je snubec zaljubil v njene lepe oči, ki si jih je Lucija iztaknila in 

poslala, da bi ga odvrnila. Toda angel ji je prinesel druge. Prav zaradi te legende jo 

upodabljajo z očmi na pladnju. Poleg te legende in zaradi imena, ki prihaja iz latinske 
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besede »lux« (luč, svetloba), velja za zavetnico vseh slepih in slabovidnih (Čuk 2004, str. 

260). 

 

Slika 13: Sv. Lucija 

 

2.3.2.2 Sv. Ana 

 

Goduje 26. avgusta. Ponavadi je prikazana z manjšo Marijo v naročju, v Marijinem naročju pa 

je mali Jezus. Na slikah je tudi upodobljena, kako svoji hčeri razlaga sveto pismo (Čuk 2004, 

str. 43, 44). Ker na oltarju sv. Ane ni glavnih kipov oz. slik, teh atributov ne moremo 

prepoznati, lahko pa jih razberemo iz fotografij, ki so bile fotografirane, ko je bil oltar še v 

cerkvi. Na ohranjeni sliki vidimo podobo Sv. Ane, ki skupaj z Joahimom razlaga Mariji sveto 

pismo.  

Od leta 1969 naprej skupaj s sveto Ano goduje tudi Joahim, njen moţ. Z zdruţitvijo obeh 

godov je poudarjena zakonska zveza iz katere se je rodila Marija, ki je bila ţe ob začetku 

obvarovana madeţa izvirnega greha. 

Ko se je ta bogaboječ par poročil sta si močo ţelela, da bi imela otroke. V tistem času so vse 

judovske verne ţenske upale, da bi se ravno njim rodil Mesija. Ana in Joahim sta močno 

prosila in molila, da bi se jima spočel otrok, a vse molitve in daritve v templju so bile zaman. 

Na koncu sta se zaobljubila Bogu, da če jima usliši prošnjo, bosta posvetila svojega otroka v 

njegovo sluţbo. Še naprej sta vztrajala v molitvi in prošnji, da bi ju Bog uslišal. Na stara leta 
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ju je Bog le uslišal in rodila se jima je Marija. Tri leta sta jo imela pri sebi nato sta jo, tako 

kakor sta obljubila, izročila v varstvo duhovnikom. Ko sta izročila otroka, sta takoj za tem 

umrla (Smolik idr. 2000, str. 229, 230). 

Ana je tako postala simbol materinstva in k njej se zatekajo matere ter nerodovitne ţene. 

Priporočajo se ji tudi za srečno poroko in usklajen zakon, noseče ţenske se ji priporočajo tudi 

za srečen porod in blagoslov otroka (Čuk 2004, str. 44). 

 

.  

Slika 14: Sv. Ana 

 

2.3.2.3 Sv. Anton Padovanski 

 

Goduje 13. junija.  Tipično je prikazan kot Frančiškan in v roki drţi knjigo, ogenj, ogrnjeno 

srce, belo lilijo ali malega Jezusa.  

Rojen je bil leta 1195 plemeniti druţini iz Lizbone. Pri petnajstih letih mu je umrla mati in 

kmalu za tem  je vstopil v avguštinski samostan v Lizboni. Po pribliţno enem letu ga je 

predstojnik samostana premestil v Coimbro na Portugalskem. Tu je leta 1220  kot mlad 

redovnik prisostvoval čaščenju relikvij frančiškanskih mučencev, ki so misijonarili v Maroku, 

kjer so jih muslimani nato mučili do smrti. Antona sta njihova zgodba in trpljenje tako 

pretresla, da se je odločil prestopiti v red manjših bratov. Ţelel je oznanjati krščansko vero 

med muslimani, čeprav je s tem tvegal svoje ţivljenje (Giorgi 2002 str. 38). 
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Zaradi brodoloma in bolezni ni dospel v Afriko, pač pa se je po rešitvi in okrevanju na Siciliji 

odpravil v Umbrijo, od koder je po kapitlju odšel s provincialom Gracijanom v Emilijo 

Romagno. Po naročilu sv. Frančiška Asiškega je začel poučevati brate teologijo in je 

prepotoval velik del Italije in juţne Francije. 

Anton je bil tudi deţelni minister za njegova naročila v Emiliji in Lombardiji od leta 1227 do 

1230, vendar se je nato odločil ostati v Padovi ter se popolnoma posvetiti pridiganju. Tam je 

pri 36 letih tudi umrl nenadne smrti (Giorgi 2002 str.).  

Anton je bil veliki pridigar in ob njegovi smrti so mu odrezali jezik kot relikvijo, ki je še 

danes shranjena in zelo češčena v Padovi. 

Sveti Anton velja za zavetnika zaročencev in poročenih; verni ljudje se mu priporočajo v 

najrazličnejših potrebah, teţavah in stiskah. Znamenit je zlasti kot pomočnik pri iskanju 

izgubljenih stvari (Čuk 2004, str. 261). 

 

 

Slika 15: Sv. Anton Padovanski 
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2.3.2.4 Sv. Ingenuin 

 

Ingenuin goduje 5. februarja. Ţivel je v šestem stoletju in je bil prvi sabenski škof. 

Na zborovanju škofov v Gradeţu okrog leta 577 se je vnel prepir, zaradi katerega je prišlo do 

razkola med briksenskimi škofi ter papeţem, ki so mu odpovedali pokorščino. Med njimi je 

bil tudi Ingenuin in tako je ves čas ţivel v razkolu in še leta 591, petnajst let po prepiru, so 

skupaj z njim škofje poslali pismo konstantinopelskemu cesarju Mavriciju zoper papeţa. V 

tistem času pa je papeţeval papeţ Gregor Veliki, ki je s posredovanjem plemenite lombardske 

kraljice Teodoline dosegel, da se je večina škofov v oglejskem patriarhu spravila z Rimom in 

med njimi je bil tudi Ingenuin. 

.  

Slika 16: Sv. Ingenuin 

 

Po tem dogodku  je veliko trpel za sveto vero, zaradi nenehnih navalov Langobardov, 

Bavarcev, Obrov in Frankov. Zaradi tega je ţivel nekaj časa v pregnanstvu, kjer naj bi tudi 

umrl, a o njegovi smrti ni točnih podatkov. Nekateri ga imenujejo za mučenca, vendar se ne 

da dokazati, da bi umrl mučeniške smrti. Zapisano je, da je imel leta 599 ţe naslednika za 

drugega sabanskega škofa, to se pravi, je Ingenuin najbrţ umrl leta 599 ali še kasneje ok. 605 

(Smolik ind 1999, str. 386-388). 
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Povezavo z njim in z Draţgošami najdemo v kasnejšem času. Briksenski škofje so v 11. 

stoletju imeli pod oblastjo Bled z okolico. To oblast pa so pridobili, ko je cesar Henrik II. leta 

1004 daroval svoje posestvo briksenskemu škofu Albuinu. Sedem let pozneje je cerkev sv. 

Ingenuina in Kasijana oz. tako imenovana briksenska škofija dobila v last Blejski grad in 

posesti v okolici. Tako se je lastništvo širilo še naprej.  Zemljišče, ki so si ga lastili, je mejilo 

na severu na vojvodino Koroško, na vzhodu na Radovljico, na jug na škofjeloško ozemlje 

freisinških  škofov in na severozahodu na gospostvo Bela peč (Gestrin 1984, str. 119, 120).  

Sv. Ingenuin je v času nastanka oltarja ţe veljal za svetnika. Iz tega lahko sklepamo, da se 

povezava z draţgoškim oltarjem skriva ravno v zemeljski oblasti briksenskih škofov, saj so v 

času, ko je oltar nastal, še vedno imeli v lasti prej opisano ozemlje. Tako so verjetno postavili 

oltar Sv. Ingenuina, da bi vsem, ki obiščejo cerkev, s pomočjo svetnika povedali, da je zemlja, 

na kateri stoji cerkev, njihova.  

 

 

 



 

 

27 

 

3. GRADIVO ZA MENTORJE 

 

3.1 POTEK VODSTVA 

 

Vodstvo je razdeljeno na tri glavne dele. Najprej mentor razloţili na kratko o obdobju, v 

katerem so nastali zlati oltarji. Temu sledi razlaga konteksta postavitve Draţgoških oltarjev v 

Loški muzej. Na koncu mentor opredeli oltarje od najstarejšega do najmlajšega in pokaţe 

glavne značilnosti oltarjev, ki določajo njihovo umestitev v čas. V samem gradivu sem v 

leţečem besedilu napisala okviren potek vodstva med posameznimi učnimi deli.   

Učni cilji, ki bi jih dosegli obiskovalci s tem gradivom, so naslednji: 

 osvojijo znanje o baroku in zlatih oltarjih, 

 prepoznavajo oltarne elemente, 

 spoznavajo ţivljenja svetnikov in jih prepoznajo po njihovih atributih 

 krepijo opazovalne spretnosti,  

 pridobivajo občutek za estetiko in kulturno dediščino. 

 

3.2 ČASOVNA OPREDELITEV  

 

Mentor razloži obiskovalcem baročno obdobje. 

Zlati oltarji so nastali v 17. stoletje, v času baroka, vendar na začetku nastajanja zlatih oltarjev 

na Slovensko ozemlje še ni prišel baročni stil, ampak je bil še močan vpliv renesanse oz. 

pozne renesanse ali manierizma, ki je potem na koncu razvoja zlatih oltarjev prešel v barok. 

 

3.2.1 POZNA RENESANSA ALI MANIERIZEM 

 

Za manierizem je značilno, da ne upošteva več klasičnih razmerij. V arhitekturi se kaţe v 

stopnjevanju stebrov in teţkih napuščih, ki podirajo ravnovesje med podpornimi in nošenimi 

arhitekturnimi elementi. Človeška figura v slikarstvu in kiparstvu postane bolj raztegnjena, ali 

pa je prikazana v spiralno zavitih obratih. To so bistvene poteze, ki ţe kaţejo na barok. 
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3.2.2 BAROK  

 

Barok se je pričel v Italiji ok. leta 1600 in je nadaljeval razvoj iz manierizma. Pojem 

»baročen« so ljudje najprej uporabljali, da bi ta slog kritično razvrednotili. Beseda izvira iz 

portugalščine in pomeni »nepravilen biser«. Barok se je po Evropi razvijal precej različno, v 

nekatere deţele je slog prišel prej, v druge pozneje. Razvoj je bil odvisen od specifičnosti 

posameznih srednjeevropskih deţel, njihovih političnih, gospodarskih, kulturnih in z njimi v 

zvezi tudi umetnostnih razmer. Barok je bil slog dvorov (plemičev) in katoliške Cerkve, ki je 

zelo krasila svoje cerkve in še posebej oltarje. To je povezano s protireformacijo, saj je 

Cerkev po obdobju verskih razkolov morala spet pridobiti vernike. 

Za barok je značilno gibanje, ki ga lahko zasledimo v vseh umetnostnih zvrsteh. Gibanje pri 

človeškem telesu lahko opazimo pri spiralasti obdelavi telesa, ki se je ţe uporabljala v 

manierizmu. Telo je predstavljeno v prehodnem stanju. Iz kipa lahko razberemo tako prejšnji 

kot naslednji premik. V arhitekturi je gibanje povezano s poigravanjem svetlobe in sence, ki 

jo ustvarijo arhitekti s kopičenjem stebrov. Ob dnevni svetlobi se sence spreminjajo in tako 

dobimo občutek, da se stavbni elementi premikajo. 

 

3.2.3 ZAČETEK BAROKA NA SLOVENSKEM 

 

Baročna umetnost je na naših tleh pustila velik pečat. Stil se je začel razvijati v 

srednjeevropskih pokrajinah in pri nas  po turških upadih, tridesetletni vojni in po ekonomskih 

in duhovnih pretresih, ki so privedli do protireformacije. Zaradi preteklih dogodkov je  

Cerkev morala pridobiti vernike, zato je pospešeno zidala, obnavljala in opremljala cerkve. 

Ker so tudi plemiči konvertiti morali na zunaj pokazati, da so pripadniki »prave vere«, so te 

dejavnosti finančno podpirali. Seveda je razvoj baročne umetnosti povezan tudi z 

geografskimi, kulturnimi in gospodarskimi razmerami, ki so prevladovale v delu določene 

deţele in tako so si ljudje prilagodili umetnostni stil svojim potrebam.  

Pri razvoju Slovenskega baroka prihaja do dveh tokov. Prvi tok prihaja direktno iz Italije in 

ima vpliv na Primorske deţele in v teh krajih so kiparji delali v kamnu.  

Drugi tok pa prihaja s severa in severozahoda, iz alpskih deţel. Tudi tukaj je prišel vpliv 

baroka iz Italije, a zaradi pokrajine s stoletno rezbarsko tradicijo so si ljudje prilagodili stil in 

tako dodali svoj oblikovni in vsebinski izraz. Kiparji niso delali v kamnu, kakor na 
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primorskem, ampak so kipe rezbarili. Iz tega se je razvila smer, ki je sproţila kiparski razvoj v 

srednji Evropi. Smer ustvarjanja se je razširila tudi po večjem delu našega ozemlja.  

Razvoj je potekal pri nas v predbaročnem času, pred letom 1650, ko je bilo še čutiti vpliv 

manierizma. Iz alpskih deţel je v tem času prišel nov tip oltarjev, ki so ga ljudje zaradi 

njihove zlate bleščeče barve poimenovali »zlati oltarji«. 

Proti koncu 16. stoletja se začne odločna cerkvena prenova in boj proti protestantizmu. 

Pomembno sredstvo za dosego ciljev katoliške protireformatorjev in za utrjevanje katoliške 

vere je bila, ponovna oţivitev romarskih cerkva in tudi oţivljanje romarskih  procesij in 

romarskih centrov. 

Značilno za romanja po letu 1600 je, da so verniki začeli iskati pomoč ob relikvijah za 

tuzemske nadloge. Ljudje so se ţe doma zaobljubili določenemu svetniku in če je bil vernik 

uslišan je še poromal do njegove cerkve. Tam je vernik tudi kupil zdravilne podobice, 

svetinjice in podobno. To je bilo tudi ekonomsko dobičkonosno za škofijo, zato so začeli 

graditi več romarskih centrov. Za glavne donatorje so prosili plemiče, ki so sprva hoteli 

pokazati, da so zares spreobrnjeni in dobri katoličani, pozneje pa so donacije postale 

znamenje prestiţa. Nove cerkve pa so tudi gradili zaradi Turških upadom in potem tudi zaradi 

tridesetletne vojne. Verniki so se počutili bolj varne, če so romali v njim bliţji kraj in tudi 

denar, ki so ga verniki porabili pri romanju,  je ostal znotraj ene škofije.  

 

3.3 DRAŽGOŠKA CERKEV  

 

Mentor razloži in pokaže obiskovalcem, kako je v izgledala  prvotna Dražgoška cerkev, in jim 

tudi pove, da je bila to včasih romarska cerkev. Pokaže jim oljno sliko sv. Lucije (slika 5) ter 

fotografijo studenca, kjer so si ljudje umivali oči (slika 6). 

Mentor obiskovalcem razloži, zakaj in kako so prišli ti oltarji na Škofjeloški grad ter zakaj 

niso oltarji popolnoma ohranjeni.   

Umetnik, ki izdeluje oltarje iz lesa se imenuje rezbar. Med ljudstvom se je za ta dela, po 

večini pozlačena in posrebrena, udomačil izraz »zlati oltarji«. Najboljši predstavniki teh 

oltarjev so ravno Draţgoški oltarji.  
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Draţgoški oltarji so v prvotnem stanju stali v cerkvi sv. Lucije v Draţgošah. Cerkev se prvič  

omenja v dvajsetih letih 16. stoletja. Leta 1942 so jo Nemci skupaj z vasjo poţgali. Do poţiga 

pa je cerkev ohranila podobo, ki jo je dobila med letoma 1642 in 1647.  

Pri gradnji cerkva na Gorenjskem v 17. stoletju, so najbolj posnemali gradnjo romarske 

cerkve Sv. Trojice  nad Vrhniko. Fasada cerkve Sv. Trojice je narejena po zgledu Beneških 

cerkva in z dodatki lombardskih arhitektov. To se pravi, da gre pri tej cerkvi za lombardsko 

predelavo beneškega vzora. Tudi notranjost cerkve je delo lombardskega arhitekta. Ker je bila 

zasnovana stavba precej zanimiva so jo začele posnemati druge novogradnje. Tako se je 

takšen tip gradnje pojavil tudi pri Draţgoški cerkvi.  

V Draţgoški cerkvi je v prostornem prezbiteriju s predelnimi dekorativnimi rebri ostal še 

spomin na gotiko. Ladja je bila dokaj prostorna, z dvema paroma plitvih niš, predeljenima z 

dvema paroma oprog, ki sta tekla od tal prek temena na drugi konec brez cezure. 

Cerkev je zaslovela kot boţja pot, kar lahko opazimo iz velike oljne slike sv. Lucije, na kateri 

je naslikanih šest slepih oseb, ki so v cerkvi čudeţno spregledale. Zasluge, da je cerkev bila še 

bolj obiskana kot prej, gredo Luki Pušarju. Med leti 1716 in 1760 je bil ţupnik v Selcih. Leta 

1750 je izdal knjiţico z upodobitvijo sv. Lucije in s popisom dveh čudeţev, ki naj bi se 

zgodila med letoma 1746 in 1750. Zraven so bile pripisane tudi litanije in pesmi na čast 

svetnici. Romarji so si umivali oči z vodo, ki je tekla izpod znamenja, ki je bilo v drugi 

svetovni vojni porušeno. Kip sv. Lucije z znamenja je sedaj nad vhodom nove draţgoške 

cerkve. 

Preden so cerkev Nemci podminirali je tedanji tajnik Muzejskega društva, šolski nadzornik 

Anton Krţišnik, s pomočjo mizarja Lotriča iz Spodnjega Karlovca, oltarje razdrl in spravil do 

Rudna. Čeprav so Nemci hoteli vse skupaj odnesti v rajh, jim to ni uspelo, samo manjši kipi 

so bili odpeljani na Tirolsko.  Kmalu po tem, ko je Loški muzej dobil po osamosvojitvi 

prostore v puštalskem gradu, so odborniki spravili oltarje v dokaj tesno grajsko kapelo, kjer 

jih je odbornik Gregor Kankelj sestavil in postavil. Po selitvi muzeja v Loški grad so dobili 

draţgoški oltarji dostojno mesto v dovolj prostorni kapeli, kjer jih lahko vidimo danes. 

Na nekaterih oltarji manjkajo kipi, vendar večina jih je popolnoma ohranjenih in restavriranih.  
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3.4 ZNAČILNOSTI OLTARJEV - STOPNJA RAZVOJA ZLATIH 

OLTARJEV 

 

Po končani razlagi o cerkvi, sledi razlaga o slogovnem razvoju zlatih oltarjev. Mentor 

povpraša obiskovalce, za kateri oltar mislijo, da je nastal prvi in zakaj to mislijo. Nato jih 

vpraša, kateri oltar naj bi potem nastal zadnji. Po kratki diskusiji sledi razlaga razvoja 

oltarjev tudi s pomočjo slikovnega gradiva. 

  

3.4.1 PRVA STOPNJA 

 

Pri prvi stopnji so zlati oltarji še zelo renesančni, to se pravi so grajeni zelo tektonsko oz. 

trdno. Stebre, ki sestavljajo oltar, prekriva plitva ornamentika, vendar se zaradi nje ne 

spremeni videz strogega renesančnega sloga. Ornamentika je arhitekturi podrejena, to se 

pravi, da najprej opazimo zgradbo oltarja, šele nato detajle oz. ornamentiko. Tudi stranski del, 

ki ga imenujemo krilo, deluje kot bi bil samo dopolnilni arhitekturni člen. Na oltarju lahko 

opazimo tudi, da je ornamentika tudi samo narisana, in barve, ki so jih uporabljali pri 

barvanju oltarja, so hladne temnejše barve. Veliko so uporabljali modro barvo in premaze s 

srebrno barvo.  

3.4.2 DRUGA STOPNJA 

 

Druga stopnja razvoja se je ţe bliţa baročnemu stilu in je bolj manierističnega stila. Stopnja 

zajema čas okrog 1650 do 1670. Vse oblike ornamentike zajeme ena oblika, ki se imenuje 

masivno hrustančevje. Ta ornamentika ni več ploskovita, ampak je ţe dobila tridimenzionalno 

obliko. Glavne značilnosti te ornamentike so oblo zaključeni izrastki, jagodje na robovih, 

zavoji in mehke linije.  

Arhitektura oltarja v tem obdobju ni več tako ostro zasnovana, kakor pri prejšnjem. Stranski 

deli oltarja se zmanjšajo in glavna niša seţe do krilne plošče. Oltar se s strani v tlorisu odlepi 

od tal, stranske dele nosi konzola. Ornamentika sedaj dopolnjuje arhitekturo oltarja in ni več v 

podrejenem poloţaju, vendar oltar še dopolnjuje.  

Tudi uporaba barv se spremeni. Ozadja postanejo temno rjave barve, tako da se še bolj 

poudari nasprotje med zlato ornamentiko in oltarjem.  
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3.4.3 TRETJA STOPNJA 

 

V tretji stopnji razvoja, ki traja pribliţno od  leta 1670 do 1690, se oltarji najbolj pribliţajo 

baročnemu stilu. Ornamentika se spremeni v igrivo obliko pleteničenja. Svetloba se nemirno 

preliva po obli površini, ob dolgih izrastkih pa tudi utone v kontrastu sence.  

Spremenila se je tudi gradnja oltarja. Nosilni deli oz. stebri se kopičijo ob straneh, sčasoma se 

pojavi oblika stebra, ki je votel in predrto rezljan ter se imenuje lupinasti steber. Tako imamo 

dva pola, kopičenje s stebri in nasprotje s temu, ki jo izraţa lupinasti steber.  

Ornamentika v tem obdobju popolnoma prekrije arhitekturo. Razrasla se je po vseh ploskvah 

in skritih kotičkih. Celotna arhitektura se je tako spremenila v ornamentiko, kot kaţe primer 

lupinastega stebra in lupinastih preklad.  

Uporaba barv še vedno poudarja nasprotje med ornamentiko in arhitekturo. Ozadje je temno 

rjave ali rdeče barve, ornamentika pa je v celoti zlate barve.  
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3.4.4 DELI ORNAMENTIKE, KI JO LAHKO NAJDEMO NA ZLATIH OLTARJIH 

 

             

Ušesasti motiv                                            Voluta 

  

 

         

Zavojčevje                 Akant 

 

                     

Herma   Kariatida         Hrustančevje         

 

                            

Kartuša               Putto 
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3.5 SVETNIKI 

 

Mentor najprej vpraša obiskovalce, če mogoče vedo, kdaj godujejo in kateri je njihov 

zavetnik. Pojasni jim, da se vsak oltar imenuje po glavnem svetniku, ki je postavljen na 

sredino oltarja. Mentor predstavi glavne svetnike in njihove atribute, po katerih jih 

prepoznamo, ter na kratko opiše njihovo življenje.  

 

3.5.1 SV. LUCIJA 

 

Goduje 13. decembra. Prepoznamo jo potem, da na pladnju drţi svoje oči. Lahko je tudi 

prikazana z mečem oz. bodalom s katerim je bila umorjena.  

Umrla je v mučeništvu na Siciliji okrog 304. Zgodba pripoveduje o mladi plemkinji, ki je bila 

predana Kristusu. Ko je odšla na grob Sv. Agate, kjer je prosila za ozdravljenje svoje matere, 

se ji je prikazala svetnica, ki ji je napovedala skorajšnjo mučeniško smrt. Po tem dogodku je 

predala vse svoje bogastvo revnim in obljubila svoje devištvo Bogu. Zaradi tega je zavrnila 

svojega zaročenca, ki jo je zatoţil, da je kristjanka. V tistih časih pa je bilo to smrtno nevarno. 

Po mučenju z ognjem in polivanju z vrelim oljem, je še vedno ostala trdna. Na koncu pa so jo 

obsodili na obglavljenje.  

Legenda pripoveduje, da se je snubec zaljubil v njene lepe oči, ki si jih je Lucija iztaknila ter 

poslala, da bi ga odvrnila. Toda angel ji je prinesel druge. Prav zaradi te legende jo 

upodabljajo z očmi na pladnju. Poleg te legende in zaradi imena, ki prihaja iz latinske 

besede »lux« (luč, svetloba), velja za zavetnico vseh slepih in slabovidnih. 

 

3.5.2 SV. ANA 

 

Goduje 26. avgusta. V ponavadi je prikazana, da ji v naročju sedi manjša Marija, v Marijinem 

naročju pa je mali Jezus. Na slikah je tudi upodobljena, kako svoji hčeri razlaga Sveto pismo. 

Ker na oltarju sv. Ane ni glavnih kipov, teh atributov ne moremo prepoznati, lahko pa jih 

razberemo iz fotografij, ki so bile poslikane, ko je bil oltar še v cerkvi.  



 

 

35 

 

Od leta 1969 naprej skupaj s sveto Ano goduje tudi Joahim, njen moţ. Z zdruţitvijo obeh 

godov je bolj poudarjena zakonska zveza, iz katere se je rodila Marija, ki je bila ţe ob začetku 

obvarovana madeţa izvirnega greha. 

Ta zakonski par si je močno ţelel imeti otrok, a jih nista mogla imeti. Zato sta molila in 

prosila Boga, da bi se jima spočel otrok. A vse molitve in daritve so bile zaman. Na koncu sta 

se zaobljubila Bogu, da če jima usliši prošnjo, bosta posvetita otroka v njegovo sluţbo. Tako 

ju je na stara leta Bog uslišal in rodila se jima je deklica, ki sta jo poimenovala Marija. Po treh 

letih vzgajanja sta jo izročila v varstvo duhovnikov. Ko sta izročila otroka, sta takoj za tem 

umrla.  

Ana je tako postala simbol materinstva in k njej se zatekajo matere ter nerodovitne ţene. 

Priporočajo se ji tudi za srečno poroko in usklajen zakon, noseče ţenske se ji priporočajo tudi 

za srečen porod in blagoslov otroka. 

Oltar Sv. Ane nima kipa svetnice, ker je bil ukraden. Mentor prikaže slike iz stare cerkve in s 

tem si obiskovalci malce lažje predstavljajo, kako naj bi bil videti oltar. 

 

3.5.3 SV. ANTON PADOVANSKI  

 

Goduje 13. junija. Tipično je prikazan kot Frančiškan in v roki drţi knjigo, ogenj, ogrnjeno 

srce, belo lilijo ali malega Jezusa.  

Rojen je bil leta 1195 plemeniti druţini iz Lizbone. Pri petnajstih letih mu je umrla mati in 

kmalu za tem je vstopil v avguštinski samostan v Lizboni. Leta 1220 je prestopil v 

frančiškanski red manjših bratov. Po naročilu Sv. Frančiška Asiškega je pričel poučevati svoje 

brate teologijo.  

Anton je bil veliki pridigar oz. govorec in ob njegovi smrti so mu odrezali jezik kot relikvijo, 

ki je še danes shranjena v Padovi. Sveti Anton velja za zavetnika zaročencev in poročenih. 

Verni ljudje se mu priporočajo v najrazličnejših potrebah, teţavah in stiskah. Znamenit je 

zlasti kot pomočnik pri iskanju izgubljenih stvari. 
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3.5.4 SV. INGENUIN 

 

Ingenuin je bil briksenski škof. Briksenski škofje so imeli tisti čas pod oblastjo Bled in Bohinj 

z okolico, zato ga lahko zasledimo na slovenskem ozemlju. Bil je prvi sabenski škof. Na 

zborovanju papeţev v Gradeţu okrog leta 577 je prišlo do prepira, ki je privedel do razkola 

med briksenskimi škofi in papeţem. Med njimi je bil tudi Ingenuin, ki je ves ta čas ţivel v 

razkolu do leta 591, ko je takratni papeţ Gregor Veliki dosegel spravo z večino škofov.  Po 

tem dogodku je Ingenuin veliko trpel za svojo vero, zaradi nenehnih navalov Langobardov, 

Bavarcev, Obrov in Frankov. Zaradi tega je ţivel nekaj časa v pregnanstvu, kjer naj bi tudi 

umrl, a o njegovi smrti ni točnih podatkov. 

Povezava s svetnikom in škofjeloškim ozemljem se skriva v lastništvu ozemlja, ki je 

pripadalo briksenskim škofom. V času, ko je bil postavljen oltar sv. Ingenuina so imeli še 

vedno v lasti ozemlje in iz tega lahko sklepamo, da so zaradi tega dali postaviti svojemu 

svetniku v čast oltar, ki je lahko posredno tudi nagovarjal ljudi, da cerkev stoji na njihovi 

zemlji. 

 

Po končani razlagi prosi mentor obiskovalce, naj še enkrat pokažejo na katerem oltarju 

najdejo posameznega svetnika in pokažejo njegov glavni atribut po katerem ga prepoznamo. 

Na koncu jim mentor  razdeli še delovne liste, s katerimi bodo še samostojno utrdili svoje 

znanje o zlatih oltarjih ter si jih s tem pobližje ogledali.  
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4. DELOVNI LIST ZA OBISKOVALCE 

 

  

Pri ogledu »zlatih oltarjev«  ste izvedeli marsikaj novega in zato, da bi poglobili svoje znanje, 

imate tukaj na voljo kratek delovni list, ki ga lahko z opazovanjem oltarjev in s skupinskim 

delom ter s pomočjo mentorja uspešno rešite.  

Ţelim vam veliko zabave pri reševanju. 

 

1. Prepoznaj naslednje elemente, ki jih lahko najdeš na zlatih oltarjih.  

 

a)               b)     

 

c)   d)  

 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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2.  Skiciraj arhitekturno obliko (brez dekoracije in kipov) vseh štirih oltarjev in opiši 

spremembe v razvoju arhitekturne zasnove oltarja.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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3. V katero razvojno obdobje spada oltar na fotografiji? (pri prepoznavanju razvojnega 

obdobja si lahko pomagaš z Draţgoškimi oltarji) Kdaj pribliţno naj bi nastal? 

 

 

Cerkev na Muljavi, glavni oltar Marijinega vnebovzetja (delo Jerneja Plumbergerja) 

 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Po katerih oltarnih elementih prepoznaš, da oltar pripada temu razvojnemu obdobju? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. Katera  svetnika sta  prikazana na spodnji sliki?  

 

 

Freska s pročelja župnijske cerkve v Cerknem (delo slikarke Maše Bersan Mašuk, 2003) 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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ZAKLJUČEK 

 

Raziskovanje zlatih oltarjev mi je predstavljalo izziv. Zbiranje literature in poizvedovanje o 

oltarjih je bilo kar zahtevno delo. Naloga je interdisciplinarne narave, saj je bilo treba oltarje 

obravnavati tako kot umetnostni kot tudi verski objekt. Zato je poglobljena obravnava 

zahtevala umetnostno zgodovinsko in kulturno zgodovinsko znanje ter znanje cerkvene 

zgodovine. Za poznavanje ikonografije in ornamentike zlatih oltarjev je potrebno dobro 

poznati čas v katerem so oltarji nastali. Oltarji so poimenovani po glavnih svetnikih, zato je 

pomembno tudi prepoznavanje njih. Potrebno pa je imeti tudi znanje arhitekture, saj oltarji 

vsebujejo veliko arhitekturnih oblik in ornamentike. 

Lepota zlatih oltarjev pa je ravno v prepletu ornamentike in arhitekture. So kakor vzklik po 

končanih teţkih časih, ki so bodrili našo ozemlje tisti čas. Na koncu slogovnega razvoja lahko 

to vidimo kot strah pred praznino.  

Ker so ti oltarji tako nekaj posebnega in edinstvenega, ţelim, da bi tudi mentorji znali 

povedati kaj več o njih. Zato sem naredila učno gradivo, ki bi jim pomagalo pri razlagi, v tem 

primeru Draţgoških zlatih oltarjev. Da pa se ne bi povedano takoj pozabilo, sem naredila še 

kratek učni list, s katerim bi obiskovalci utrdili svoje znanje o zlatih oltarjih. 

Moja ţelja in namen je, da se ne pozabi na ta del zgodovine, v katerem so nastali ti oltarji, in 

se prikaţe bogastvo teh umetnin, ki so delo manj znanih umetnikov, a so kljub temu ustvarili 

nekaj prav posebnega.  
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