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POVZETEK 

Stane Kregar velja za enega izmed začetnikov slovenskega sakralnega modernističnega 

slikarstva. V svojem raznolikem opusu se je s Triptihom: Stvarjenje – Odrešenje – Poveličanje 

približal kakovosti svojih posvetnih del in dosegel svoj vrhunec sakralnega modernizma. Moj 

glavni namen je analizirati likovno delo prek ikonografske, slogovne in kontekstualne analize.  

Raziskovalni problem je slogovna opredelitev semeniškega triptiha, ki mu je bilo do sedaj v 

literaturi in razstaviščih namenjeno veliko pozornosti (obravnavan je bil v literaturi in 

razstavljen na razstavi »Romar k lepoti«), a se do tega dela še nihče ni opredelil na takšen način. 

V diplomskem delu pišem o barvi, svetlostnih poudarkih, strogi kompoziciji, orisni uporabi 

linije in likovnem prostoru. Mnogi avtorji, kot so Tomaž Brejc, Emilijan Cevc, Jure Mikuž, 

Aleksander Bassin, Milček Komelj in Andrej Doblehar, so se že ukvarjali s Kregarjem, vendar 

se z izjemo Marijana Tršarja ni še nihče ukvarjal z nekaterimi slogovnimi vprašanji triptiha, 

zaradi česar bo to diplomsko delo doprineslo nov pristop in pogled na triptih. 

Diplomsko delo sem razdelil na štiri poglavja: v prvem sem obravnaval sakralno ikonografijo 

in razvoj triptiha, v drugem poglavju sem se lotil ikonografske in ikonološke analize, v tretjem 

delu oblikovne analize umetnine ter v četrtem delu kontekstualne analize. Pri svojem delu sem 

za strokovno-teoretično raziskovanje uporabil različne metode dela, ki temeljijo zlasti na 

primerjalni analizi različnih pisnih virov in literature ter njihovi sintezi. Uporabil sem tudi 

metodo deskripcije in opazovanja, metodo formalne analize, ikonografske analize, ikonološke, 

slogovne in kontekstualne analize. 
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ABSTRACT 

Stane Kregar, one of the pioneers of Slovenian sacred modernist painting, reached his pinnacle 

in sacred opus with the work Triptych: Creation – Salvation – Glorification, with which he 

reached the quality of his secular artworks. The main focus of my diploma thesis is to explore 

Kregar's triptych through iconographic-theoretical analysis, stylistic and contextual analysis.  

The research problem of thesis lies in defining style of the seminary triptych from the artistic 

as well as from the theoretical perspective, which has been widely discussed in literature and 

also appeared at exhibitions, such as the exhibition "A Pilgrim towards Beauty" (“Romar k 

lepoti”). I write about Kregar’s use of colour, his technique of highlighting by using bright 

colours, strict composition, his way of using the outline, the stroke and art space. Many authors, 

such as Tomaž Brejc, Emilijan Cevc, Jure Mikuž, Aleksander Bassin, Milček Komelj and 

Andrej Doblehar, have already discussed and researched Kregar, but with the exception of 

Marijan Tršar, who has partly dealt with some Kregar’s stylistic issues, no one has dealt with 

these issues in this particular artwork yet. My work aims to take a new approach to the 

understanding of the triptych. 

The thesis consists of four chapters. In the first chapter, I discuss the sacral iconography and 

the development of the triptych through history. In the second chapter, I write about the 

iconographic and iconological analysis in the third I discuss the artistic and the theoretical 

treatment of the artwork and in the fourth chapter contextual analysis of the painting. For the 

purpose of both, the theoretical and research part of the thesis, different methods were used. 

The majority however, is based on the comparative analysis of various written sources and 

literature and their synthesis. I also used the method of description and observation, the method 

of formal analysis, the iconographic analysis, the iconological and contextual analysis. 
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UVOD 

Slovenski prostor je dodobra zaznamovan s krščanstvom, kar se odraža po številnih cerkvah, 

kapelicah, božjih znamenjih ob poteh in razpotjih ter vrhovih gora, raztresenih po celotnem 

slovenskem ozemlju. Cerkev je bila venomer velika naročnica umetnin za svoje liturgične 

potrebe, da je lahko verniku v cerkvenih hramih prek slikarskih del, plastik, vitrajev in drugih 

oblik v vizualni govorici približala evangelijsko sporočilo. 

Sakralna umetnost ima za seboj pestro zgodovino, da je do danes lahko razvila govorico polno 

nagovarjajočega simbolizma. Jožef Muhovič, likovni teoretik v knjigi Umetnost in religija 

pravi, da umetnina nagovarja človeka prek vizualne komunikacije v njegovi (fizični, spiritualni, 

doumljivi in iracionalni) celoti. V nasprotju z drugimi oblikami komunikacije, umetniško delo 

stopi v odnos z nami preko čutov v našo zavest (Muhovič, 2002, str. 331). 

Ko sem si prvič ogledal Kregarjev triptih na predavanju dr. Andreja Dobleharja sem se vprašal, 

kaj je želel avtor z delom sporočiti? Slika me je začela zanimati in me je spodbudila k 

raziskovanju problemov, ki so se začeli odpirati. S slike sem znal razbrati le del tistega, kar je 

želel slikar s triptihom predati. Dopustil sem, da sta me subjektivnost in lastna interpretacija na 

začetku odnesli stran od cilja. Doumel sem, da ne lastna interpretacija slike, ampak tista, do 

katere se dokopljemo prek različnih virov (ustnih, pisnih, avdio-vizualnih), je pravilna. Lastna 

interpretacija je v nekem trenutku dobrodošla pri iskanju novega pogleda na umetnino in lahko 

služi kot sredstvo primerjave, vendar sem spoznal, da se objektivnemu lahko približam le tako, 

da se poglobim v študijsko gradivo in ga z distanco proučim. Tudi gradivo o slikarju, kot je 

Stane Kregar, ni venomer zanesljivo. 

Umetnostni zgodovinar Jure Mikuž pripisuje velik pomen vplivom, ki so privedli Kregarja do 

njegovega izraza. Začenši z izobraževanjem na Češkem in poudarkom Kregarjevih potovanj po 

Franciji ter vplivom francoskih umetnikov nanj, zaradi katerih je bila smiselna Kregarjeva 

usmeritev likovnega jezika v lirsko abstrakcijo, ki je temeljila v orfizmu in Villonu. Mikuž piše 

o čustvenosti in liričnosti slovenske umetnosti, s katero so prežeta Kregarjeva dela, ter o njegovi 

abstrakciji, ki se je razvila proti vedno manj predmetnim presevanjem in prekrivanjem (Mikuž, 

str. 34–47). Aleksander Bassin poleg Kregarjevega razvoja piše o logičnem pojavu Kregarjeve 

abstrakcije in uporabi simbolov, preko katerih je mogoče prodreti do globje, notranje resnice 

(Bassin, 1971, str. 77–81). Tomaž Brejc je v svojem raziskovanju problematiziral bližino 

francoskih umetnikov, ki so vplivali na Kregarjev razvoj; ti so bili Bazain, De Staël in 

Manessier (Brejc, 1975, str. 15–25). Jure Mikuž Kregarja označi kot edinega slovenskega 
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sakralnega slikarja, ki se je po vojni resno ukvarjal s sakralnimi deli. Skupaj s Cevcem sta prišla 

do sklepa, da gre pri Kregarju za kultne podobe v službi liturgije. Tovrstna umetnost ni toliko 

raziskovalna umetnost kot umetnost v službi liturgije (Cevc, 1996, str. 19; Mikuž, str. 47). Tako 

Mikuž kot tudi Komelj potrjujeta Kregarjevo teženje k slikanju neulovljive Neskončnosti, h 

kateri se je približal z idealizacijo in razčlenjenostjo podob (Komelj, 2005, str. 13, 20). Tršar v 

strokovni monografiji Kregarjevo strmenje k nevidnim obalam piše o svetlobi in barvi, ki imata 

pri Stanetu Kregarju ključno vlogo. Slikarjeva izrazita simbolika barve in značilno oblikovana 

ploskovita telesnost imata svoje korenine v vplivih stare krščanske umetnosti, za katero so 

značilne »togost, hierarhičnost in hieratičnost, simetrija, frontalnost in stilizacija« (Tršar, 2013, 

str. 32). Tršar in Andrej Doblehar sta uvidela Kregarjevo slogovno iskanje v sakralni umetnosti, 

ki služi liturgiji. Prvi se je stilno že dotaknil semeniškega triptiha v načinu oblikovanja, 

Kregarjevega značilnega »negativnega centra« in barve (Tršar, 2005, str. 35), slednji pa je 

Triptih: Stvarjenje – Odrešenje – Poveličanje označil kot Kregarjevo najboljše sakralno delo, 

ki spada v njegov sam vrh tudi v Kregarjevi posvetni umetnosti (Doblehar, 2013, str. 35). 

Umetniki, ki so delovali in ustvarjali pod okriljem Cerkve, kot je Kregar, so ostajali zvesti 

tradiciji krščanske pripovedi in upodabljanja religioznih motivov. Kregar se je spajanja 

krščanske tradicije in evropskih modernističnih umetnostnih tokov lotil na svojstven način z 

velikim poudarkom na svetlobi in barvi. Barva pri Kregarju ne sledi realnosti, temveč postane 

nosilka sporočilnosti. Sam umetnik je v pogovoru s Francetom Rodetom za revijo Znamenje o 

barvi dejal, da je želel »žive, močnejše barve, barve, ki bi govorile same po sebi, ne oziraje se 

na predmet. Ker barva v večji in čisti ploskvi močneje učinkuje, sem začel razbijati predmete v 

ploskve. Ne vidim v tem nobene modnosti, ampak nujo, logičen razvoj, ki ga je terjala ta moja 

želja po barvi.« (Rode, 1971, str. 173, 174) 

Kregarjev obširen opus je v posvetnih delih jasen, prehodi med iskanjem lastnega izraza in stilni 

prehodi so očitni, zato sem jih lahko strnil v časovni okvir. Pri delih za cerkvena naročila pa je 

akademski slikar dolgo časa iskal pravi izraz in mejo med abstraktnim in nagovarjajočim, kar 

je prek intervjuja z Rodetom priznal: »Morda mi bo kdo očital, da v sakralnih delih nisem bil 

vselej tako revolucionaren kot v drugih. Pred očmi moramo imeti dvoje: prvič, slovenska 

sakralna umetnost je bila zelo zanemarjena; drugič, ker gre za kultne (obredne) podobe, je 

nemogoče, da ne bi bile v službi liturgije. Liturgija pa zahteva svoje.« (Rode, 1971, str. 175)  

Zavedati se je treba tudi dejstva, da je v nabožni umetnosti med umetnino in slikarjem vmesni 

člen – naročnik, ki narekuje materialni, vsebinski in časovni okvir, v katerem mora umetnina 

nastati. Slikar se prilagaja želji in zahtevi naročnika, zaradi česar lahko razumemo Kregarjevo 
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nihanje v kakovosti posameznih del (Kregar, 2013, str. 32). Kljub temu lahko v sakralnih delih 

Staneta Kregarja določimo tudi vrh. Zahtevnejši naročnik je s pomembnim naročilom spodbudil 

akademskega slikarja Staneta Kregarja, da je stopil izven svojih okvirjev; delo – semeniški 

triptih, katerega bom v nadaljevanju analiziral, je drugačno, intelektualno profilirano, bogato s 

simboliko in pripovednostjo. 

Oltarna slika – Triptih: Stvarjenje – Odrešenje – Poveličanje krasi ljubljansko Bogoslovno 

semenišče in je bila naslikana za izobražene – duhovnike. Moja naloga pa je postala raziskati 

in analizirati Kregarjev vrhunec v sakralnem slikarstvu tako, da bo sporočilnost slike razumljiva 

ter da bo jasen pomen barve v delu.  
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1 SAKRALNA IKONOGRAFIJA IN RAZVOJ TRIPTIHA 

Umetnostnozgodovinska veda, ki proučuje določanje in poimenovanje tem ter upodobljene 

snovi, se imenuje ikonografija. Tine Germ v svojem učbeniku Uvod v ikonografijo razloži cilj 

ikonografije – odgovoriti na vprašanja: »Kaj predstavlja upodobitev, kaj je vsebina določenega 

likovnega dela, kaj je tema oziroma motiv nekega umetnostnega spomenika?« (Germ, 2001, 

str. 8) Ikonografija se ukvarja z odkrivanjem pomena upodobitev, dejanj, gest ali izrazov, 

predmetov, rastlin, živali itd. Pri upodobljenih ljudeh pa želi določiti značaj in vlogo 

upodobljenca, da se upodobitev lahko pravilno poimenuje. Njena sorodna veja – ikonologija, s 

katero se bomo prav tako srečevali, pa je tista, ki razlaga in interpretira določeno umetniško 

delo. Ikonografija, beseda grškega izvora, v dobesednem pomenu pomeni »opisovanje slik«. 

Ikonografska metoda obravnave umetnostnozgodovinskih spomenikov pa je v sodobni 

umetnostni zgodovini najpogostejši pristop k obravnavi likovnih del (Germ, 2001, str. 8–10). 

1.1 Krščanska ikonografija 

Ikonografsko razvrščanje pozna več meril razvrstitve. Likovno snov lahko delimo na dve 

področji, in sicer na profano in sakralno ikonografijo; profana se ukvarja z vsakdanjimi temami 

iz zgodovinskih ali literarnih virov oziroma s temami, ki nimajo religiozne vsebine, prva pa z 

nabožnimi motivi, upodobitvami svetniških oseb in temami, povezanimi z religijo. S pojmom 

sakralna ikonografija je smiselno poimenovati vse vsebine, ki so vezane na krščanstvo, preostali 

del nekrščanskih vsebin pa uvrščamo v področje profanega. Razumna je tudi uporaba oznake 

krščanska ikonografija (Germ, 2001, str. 59). 

Krščansko ikonografijo zaradi svoje raznovrstnosti, ki izvira iz dogmatskih in liturgičnih razlik 

med katoliško in pravoslavno cerkvijo, delimo na ikonografijo zahodnega (ikonografija 

katoliške cerkve in protestantskih cerkva) in vzhodnega krščanstva (bizantinska ikonografija in 

deveterobizantinska ikonografija). Najpomembnejši pisni vir krščanske ikonografije je Sveto 

pismo, ki ga dopolnjujejo apokrifni spisi, ki niso vključeni v Biblijo, se pa v sakralni umetnosti 

pojavljajo kot vsebinsko dopolnilo kanona. Naslednji pomemben vir predstavlja liturgija, 

tretjega pa teološki spisi, pridige, krščanska mistika in nabožna literatura (Germ, 2001, 93). 

S pojavom krščanstva se je začela razvijati tudi liturgija, ki je od 4. stoletja naprej, ko je 

krščanstvo postalo državna religija, postala bolj ceremonialna in vsebinsko bogatejša. Vsem 

liturgičnim praksam so skupne geste, obredna dejanja, oblačila, liturgične barve, predmeti idr. 

»Najpomembnejši ikonografski sklopi se oblikujejo okrog treh segmentov krščanske liturgije: 

mašnega bogoslužja z evharistijo kot osrednjim dogajanjem, praznovanja liturgičnega leta z 
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vsemi cerkvenimi prazniki ter izvajanja zakramentov /…/« (Germ, 2001, 100) Liturgija je 

vplivala tudi na liturgične barve (ki se uporabljajo ob praznikih, delavniških dnevih, v postnem 

času in podobno) in liturgične predmete, kot so patena, monštranca, kelih, oltar, krstilni bazen 

… Vpliv liturgije pa je prisoten tudi pri upodabljanju svetopisemskih motivov ter pri razvoju 

kristološke in mariološke ikonografije (Germ, 2001, str. 100–102). 

Sveti Avguštin je v spisu Nauk krščanstva (De doctrina christiana) poudaril kozmogonsko 

vlogo števil kot načelo reda, popolnosti, lepote, idealnih oblikovnih principov, ki vladajo v 

svetu in zagotavljajo harmonijo. Poudaril je pomembnost poznavanja števil in njihovih 

pomenov, prek katerih se lahko dokopljemo do božanskih skrivnosti in globlje resnice (Germ, 

2001, str. 110, 111), kar nam bo prišlo prav ob razlagi števil v analizi triptiha. 

Zaradi pomembnosti barve in svetlobe, ki ju pripisujemo Kregarju, je pomembno tudi 

poznavanje krščanske simbolike svetlobe, ki ima platonske korenine. V arhitekturi cerkve ima 

svetloba pomembno vlogo, ki predstavlja integralni del posvečenega prostora in zemeljske 

podobe raja, v slikarstvu pa se najpogosteje kaže skozi ikonografijo luči, žarkov, 

presvetljenosti, avreole (Germ, 2001, 113, 114). 

1.2 Razvoj triptiha 

Severno od Alp se je v pozni srednjeveški, gotski 

umetnosti pojavil nov tip oltarja, imenovan krilni oltar 

(nemški izraz »Flügelaltar«). Celostno zastavljena 

umetnina pogosto vsebuje več posameznih komponent: 

vrh oltarja je okronan z okrasnim, dekorativnim čelom, 

pod katerim so ob oltarni skrinji nameščena krila iz 

lesenih tabel. Od števila tabel oziroma lesenih plošč je 

odvisno, kako se delo poimenuje (diptih, triptih ali 

poliptih). Termin triptih, s katerim se bomo tekom 

diplomskega dela srečevali, označuje velike oltarne slike, 

sestavljene iz treh plošč. Triptih sestoji iz osnovne 

osrednje plošče in stranskih vrat, imenovanih krila, ki se 

odprejo in zaprejo. Krilni oltar je imel več namenov, med 

drugim nekateri tovrstni oltarji služijo kot relikviarij za 

shranjevanje posmrtnih ostankov ali predmetov, 

povezanih z življenjem svetniških oseb. Osnovna 
Slika 1: Shema krilnega oltarja 
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funkcija triptiha pa je bila liturgično simbolne narave; krili triptiha, ki sta zaprti, prikazujeta 

delavniško stran ali delavniško lice, ob verskih praznikih in nedeljah pa je prikazana notranjost 

triptiha, imenovana praznična ali slavnostna stran. Osnovna, sredinska tabla in krilni deli so ali 

poslikani ali reliefno izrezljani iz lesa, redko iz slonovine (Hartman, 2017; Menaše, 1971, str. 

1067; Bamberger, 1995). 

Izbor teme triptiha, gravur in izrezljanega okrasja je bil usklajen s patronom oltarne slike ali 

svetnikom, kateremu je posvečen bogoslužni prostor. Navadno se je v delo vkomponiralo tudi 

pomanjšan portret klečečih donatorjev. Med leti 1470 in 1520 je bilo v Avstriji okoli 200 

triptihov, najbolj znan triptih, ki je nastal na Avstrijskem, pa se nahaja v cerkvi svetega 

Wolfganga (končan leta 1481). Na Dunaju je nekaj oltarjev, ki so do danes ostali 

nespremenjeni, v celoti ohranjeni ali restavrirani, kot je na primer Neustädter oltar (1442), ki 

se nahaja v katedrali sv. Štefana (Stephansdom). Po letu 1530 so postale običajne tudi drugačne 

oblike krilnih oltarjev (Bamberger, 1995; Schindler, 1978). 

 

Slika 2: Neustädter oltar  (1442, katedrala sv. Štefana, Dunaj) 
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Slika 3: Harbavilski triptih (pozno 10. stoletje, Louvre, Pariz) 

Že v 10. stoletju so se pojavljali prenosni krilni oltarji manjših dimenzij. Eden izmed 

kakovostnejših triptihov klasičnega bizantinskega, reliefnega tipa izrezljanega iz slonovine 

predstavlja Harbavilski triptih. V severnem prostoru za enega najkvalitetnejših renesančnih 

oltarjev velja Gentski oltar, za primer krilnega oltarja v slovenskem prostoru pa navajam 

poznogotski krilni oltar v cerkvi sv. Križa v Kojskem, delo beljaške rezbarske delavnice 

(Cerkovnik, 2016, str. 27). 
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Slika 4: Gentski oltar (1432, Jan van Eyck,, cerkev sv. Bavona, Gent) 

 

Slika 5: Poznogotski krilni oltar sv. Križa  (1515, beljaška rezbarska delavnica, cerkev svetega Križa, Goriška brda – Kojsko) 
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Triptiha se je poslužila ne le krščanska, temveč tudi profana umetnost s posvetnimi motivi, saj 

je triptih prinašal nov pristop pri realizaciji zapletenejšega ikonografskega programa. Prvi 

pionir profane uporabe triptiha je bil klasicistični nemški slikar Hans von Marées s svojimi 

Hesperideami. V sodobnem pomenu besedo triptih razumemo kot umetniško delo, deljeno na 

tri sekcije. Najbolj značilni predstavniki so v findesièclovski umetnosti Jacek Malczewski, 

Franz Stuck in Cuno Amiet (Menaše, 1971, str. 2174). Triptih pa je uporabil tudi Janez 

Metzinger, slovenski baročni slikar, v delu Titus Manlius Torquatus (okoli leta 1745, grad 

Križ), ki pa velja za izgubljeno (Cevc, 2000 str. 426). 

 

Slika 6: Hesperide (1884/85, Hans von Marées, Nova Pinakoteka, München) 
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2 KREGARJEV TRIPTIH: STVARJENJE – ODREŠENJE – 

POVELIČANJE V KAPELI BOGOSLOVNEGA SEMENIŠČA V 

LJUBLJANI 

 

Slika 7: Triptih: Stvarjenje – Odrešenje – Poveličanje, kapela Bogoslovnega semenišča, Ljubljana, 1965, Bogoslovno 

semenišče v Ljubljani 

2.1 Osnovni podatki 

Avtor: Stane Kregar 

Naslov: Triptih: Stvarjenje – Odrešenje – Poveličanje 

Datacija: 1965 

Tehnika: Olje na platnu 

Dimenzije: 182,5 x 596 cm 

Datacija in signatura (desno spodaj): 65 / SKregar 

Nahajališče: Bogoslovno semenišče Ljubljana, kapela 

2.2 Okoliščine nastanka 

Vse se je začelo z idejo o prenovi kapele Bogoslovnega semenišča; kapela je središče 

Bogoslovnega semenišča, kjer študentje bogoslovja začenjajo svoj dan. Prvotno mesto oltarja 

z izrezljanim lesenim oltarnim nastavkom s kiparskima plastikama svetega Jožefa in svetega 

Karla Boromejskega je bilo ob zahodni steni kapele. Kapela je posvečena in ostaja posvečena  

Brezmadežnemu spočetju device Marije. Zaradi velikega števila bogoslovcev je bila kapela 

potrebna povečave in prenove prostora. Baročna slika Marije Brezmadežne iz 18. stoletja, ki jo 

je naslikal Augustin pl. Dahlstein s Tirolske, je po prenovi bogoslužnega prostora zasedla 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Jure Plavec; diplomsko delo 

- 11 - 

 

prostor na steni desno od Bitenčevega oltarja nad polkrožnim vhodom v zakristijo. Prenovo 

semeniške kapele sta prevzela poslednji Plečnikov učenec in arhitekt Anton Bitenc in 

akademski slikar Stane Kregar. Prostor je bilo mogoče povečati s prebojem zidu sosednjih sob. 

Prezbiterij, prostor, kjer se odvija evharistično dogajanje, se je premaknil na vzhod. V zadnjem 

delu je bil dograjen kor z orglami iz škofijske orglarske delavnice v Mariboru (Smolik, 2001, 

str. 25–27). 

Sama prenova se je začela že leta 1957. Bitenc je izdelal načrte za tabernakelj, ki se nahaja levo 

od oltarja, monštranco in kelih za somaševanje, pripadla pa mu je tudi širitev prostora, ureditev 

sprejemnega prostora in postavitev premične oltarne mize s kamnito in leseno ploščo na 

kovinskem ogrodju, prestavljenega na vzhodni del. Ob steni za oltarjem si je Kregar zamislil 

monumentalno oltarno sliko, ki jo je naslikal leta 1965. Od tedaj se triptih nahaja na prvotnem 

mestu in je in situ. Kregar je poleg oltarne slike napravil načrte za barvna okna in naslikal 

pasovno vezan križev pot (Doblehar, 2013, str. 36). 

Triptih je bil do danes enkrat samkrat premeščen na lokacijo izven Bogoslovnega semenišča. 

To se je zgodilo ob spominski razstavi Romar k lepoti ob obletnici umetnikove smrti, in sicer 

v Narodni galeriji od 6. februarja do 5. maja leta 2013 (Doblehar, 2013, str. 34, 35). 

Leta 2016 je kapela doživela manjšo arhitekturno prenovo. Slika je ostala brez spodnjega 

obstenskega okvirja in dveh baročnih angelcev na lesenem nadstrešku, kar sem tudi 

fotodokumentiral (21. avgusta 2017). 

2.3 Predikonografski opis 

Sliko lahko zaobjamemo s pogledom kot veliko, podolgovato celoto z ozkim zlatim okvirjem, 

ki umetniško delo razdeli na več polj. Opazovalčev pogled v samem začetku pritegnejo in 

osupnejo barve. Kregar je napravil tri precej svetle, tople barvne poudarke, s štirimi temnejšimi 

»stebri«. Ko se približamo, lahko opazimo, da okvir sliko razdeli na pet slikarskih polj, ki jih 

bom obravnaval drugega za drugim. Problematiko nekaterih napisov sem odprl v posebnem 

poglavju. 

V prvem, levem slikarskem polju triptiha so naslikane tri večje okrogline: levo zgoraj bela, ob 

robovih razpršena luna, desno od lune z rdečo obrobo nakazano rumeno sonce in na spodnjem 

desnem delu slikarskega polja rjava, grudasta zemlja, iz katere poganja rastlinje. Med soncem 

in luno je naslikana roka, ki s kazalcem nakazuje temačni, pokončni pas slikarskega polja. Nad 

zemljino kroglo letajo razširjenih peruti ptice zlatorumenega neba. Pod rjavo zemljo v 

modrikastem vodnatem pasu plavajo ribe. Med ribami in zemljo pa se razprostira ozek pas 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Jure Plavec; diplomsko delo 

- 12 - 

 

kamenja. V zgornjem črnem, robnem delu prvega slikarskega polja zgoraj na vrhu, levo in 

spodaj po besedi »DEUM« je peščica besed oziroma črk modrih odtenkov, ki spominjajo na 

vzhodne pismenke. Na vrhu se nahaja rumeni napis »BODI·LUČ«, na dnu pa v latinščini 

»CREDO·IN·UNUM·DEUM«. 

Drugo slikarsko polje je ožje od prvega. Na vrhu polja je z okroglo zaplato barve nakazan 

sončev mrk z rdečo obrobo. Mrk zatemnjujejo sivi, ozki oblaki na rdečem, oranžnem in sivem 

nebnem pasu. Nekoliko nižje od sončevega mrka so se oblaki razmaknili in ustvarili čašasto 

obliko keliha, skozi katero prodira rumena svetloba. Pod nebom se po sivem skalovju širi črno 

trnje, pod katerim je v levo zamaknjena zlata menora, delno zakrita z zeleno-sivo meglico 

zgoraj in spodaj z okvirjem slike s črnim platnom. Levo od okvirja sta nakazani dve, pokončno 

postavljeni sulici: leva svetlejša, desna temnejša s privezanim rdečim kosom blaga. Na 

spodnjem robnem delu je del napisa »P·D·N·JE«, ki se nadaljuje v sredinskem polju 

»SU·CHRISTI«. Zgoraj in spodaj v robu tega polja je več črk. Zgoraj štiri, spodaj dve. 

Centralno polje je razdeljeno na štiri kvadrate v toplih odtenkih s krilatimi bitji v sredini 

vsakega kvadrata: v levem kvadratu zgoraj je frontalno do pasu naslikan angel s pokrčenim 

desnim krilom in odloženimi, počivajočimi rokami. Na desnem zgornjem rumenem kvadratu je 

upodobljena ptica – orel s pokrčeno levo in razprostrto desno perutjo. Orlova glava je naslikana 

profilno, obrnjena v smeri začetka slike, medtem ko je trup ujede naslikan frontalno. Na levem 

spodnjem kvadratu je odprtega gobca profilno upodobljena levja glava z razprostrto levo in 

pokrčeno desno perutnico. Na zadnjem, desnem spodnjem kvadratu je frontalno predstavljen 

krilati bik, katerega glava gleda v smeri opazovalca. Na vrhu slike je dopisana besedna zveza 

»CHRISTUS·VINCIT«. Na obeh straneh latinskega izraza so tudi modre črke, desne se 

nadaljujejo na naslednje slikarsko polje. Spodaj, pod krilate simbole, sta prav tako umeščena 

dva izraza modrih črk. 

Nebo na četrtem polju je nekoliko vedrejše kot pri kompozicijsko podobnem drugem polju, saj 

ima različne odtenke modre, sive in žareče rumene. Pod nebom je naslikan pretrgan rdeč pečat, 

ki naznanja prazen grob z rumenimi lisami. Na dnu so naslikane kaotično razporejene tri črne 

palice, obrnjena vsaka v svojo smer, v levem kotu pa je odložen sivo-rdeč ščit. Pod ščitom je v 

temnem obrobju zapisano »RESURREXIT«. 

Zadnje slikarsko polje je po velikosti in barvni jakosti zrcalna ponovitev prvega polja. V oči 

padajoče rumeno nebo vsebuje sedem rdečih točk v obliki plamenov, ki se spuščajo proti dnu. 

Levi, desni in spodnji rob rumenega okna krasijo v nebo vzpenjajoči se preprosti rastlinski 
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motivi. Na spodnjem delu je sivo naslikan stopničast ornament kamenja, ki se zoži proti sredini 

in zopet razširi na desni strani, podobno kot na prvem slikarskem polju. Ob desnem robu 

rumenega polja je naslikano črno kolo z desetimi naperami. Desno zgoraj je naslikan pokončen, 

črn pas z mrtvaško glavo, nagnjeno v levo, in dvignjeno desno dlanjo. V desnem zgornjem kotu 

je Kregar naslikal cel sestavek modrih črk, ki so razporejene vse do desnega spodnjega kota. 

Šest črk pa je naslikanih na spodnjem robu. V desnem spodnjem kotu se na modri podlagi 

nahaja avtorjev podpis SKregar. V temnem okvirnem delu slike se nahajata napisa zgoraj 

»VENI·CREATOR« in v desnem spodnjem robu »QUI·VENTURUS·EST·JUDICARE«. 

2.4 Ikonografska analiza triptiha 

Delo, imenovano triptih, bi avtor lahko glede na strukturo umetnine, ki jo sestavljajo trije 

tematski sklopi in dva vmesna prehoda, poimenoval poliptih ali pentaptih. Slikarsko delo 

sestavlja pet platen, pet slikarskih polj, kar pravzaprav kaže na STVARJENJE, TRPLJENJE, 

ODREŠENJE, VSTAJENJE, POVELIČANJE, poimenovanje obeh prehodnih delov pa izhaja 

iz napisov v latinščini (passio – trpljenje, resurrexit – vstajenje). 

Razumna razlaga, zakaj je delo imenovano triptih, leži v samem imenu Kregarjevega dela. 

Triptih se nanaša na število tri, ki se v sliki nanaša na tri svetlostne poudarke. Tri je število, ki 

se v krščanski ikonografiji uporablja pri upodobitvi Svete Trojice. Motiv Svete Trojice je eden 

izmed osrednjih ikonografskih motivov sakralne umetnosti. Upodobitev Trojice v nabožni 

umetnosti prikazuje temeljno uresničitev bistvene krščanske nedotakljive resnice troedinega 

Boga: Bog Oče, Bog Sin in Bog Sveti Duh, ki so po naravi svojega bistva enaki. Ta resnica, 

dogma je bila oblikovana na nicejskem koncilu leta 325 in carigrajskem koncilu leta 381 (Germ, 

2001, str. 129–130, Badurina, 1979; str. 571). V primeru triptiha gre za simbolično upodobitev 

Svete Trojice: Boga Očeta, katerega roka je upodobljena na vrhu in jo lahko prepoznamo prek 

elementov, ki jo obdajajo, in naslova Stvarjenje. Drugi poudarek predstavlja sina Jezusa 

Kristusa – Odrešenje, osrednji del slike, ki se navezuje na Jezusa, ki je ljudi odrešil greha s 

smrtjo na križu. Evangelisti so tisti pisci, prek katerih spoznavamo Jezusovo življenje, 

upodobljeni prek simbolov in kompozicijsko ustvarijo križ. Svetega Duha prepoznamo po 

spuščajočih se sedmih plamenih. 

2.4.1 Stvarjenje 

»CREDO·IN·UNUM·DEUM«, nakazan začetek krščanske Nicejsko-carigrajske veroizpovedi 

»Verujem v enega Boga«, ki je vodilo te slike vse od stvarjenja do prihoda Svetega Duha. 

Vsemogočni Bog je z desnico ustvaril nebo in zemljo, sonce in luno, ptice in ribe, življenje in 
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vse, kar človeka obdaja. Božja desnica ali dextera Dei, obkrožena s komaj zaznavno, svetlo 

avreolo, je simbol nevidnega Boga Očeta, njegove moči in izraža božjo voljo (Badurina, 1979, 

str. 174). V ikonografskem programu je Kregar v prvem slikarskem polju uporabil ikonografijo 

stvarjenja sveta v šestih dneh (Hexaemeron). Tovrstni motiv velja za zelo klasični ikonografski 

tip stvarjenja v zahodni krščanski umetnosti (Germ, 2001, str. 206) z eno razliko: Kregar je 

izpustil stvarjenje šestega dne, ko Bog ustvari človeka. 

Na levem licu triptiha je slikar z napisom v robnem delu slike »BODI·LUČ« neposredno 

nakazal stvarjenje sveta in zemlje. »V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Zemlja pa je bila 

pusta in prazna, tema se je razprostirala nad globinami in duh Božji je vel nad vodami. Bog je 

rekel: »Bodi svetloba!« In nastala je svetloba. Bog je videl, da je svetloba dobra. In Bog je ločil 

svetlobo od teme. In Bog je svetlobo imenoval dan, temo pa je imenoval noč.« (1 Mz, 1, 1–5) 

Navdih za upodobitev motivov je Kregar črpal in dobesedno vzel ter pretvoril v simbolistično 

vizualno govorico iz Stare zaveze, iz prve Mojzesove knjige (Geneze), ob stvarjenju materije 

pa je že bil prisoten Sveti Duh, božji Duh. 

Božja dlan je ustvarila dan in noč, sonce in luno, vsako v svojem barvnem polju. »Bog je rekel: 

»Naj bodo luči na nebesnem oboku! Ločujejo naj dan od noči in naj bodo znamenja za čase, 

dneve in leta! Naj svetijo na nebesnem oboku in razsvetljujejo zemljo!« Zgodilo se je tako. Bog 

je naredil dve veliki luči: večjo luč, ki naj gospoduje dnevu, in manjšo luč, ki naj gospoduje 

noči.« (1 Mz, 1, 14–17) Bistvo stvarjenja je v Bogu, ki je Luč. Luč, ki razsvetljuje levo lice 

triptiha, se povezuje s sedmimi plameni Svetega Duha, ki razsvetljujejo zadnje slikarsko polje. 

»Vode pod nebom naj se zberejo na en kraj in prikaže naj se kopno!« Zgodilo se je tako. Bog 

je kopno imenoval zemljo, zbrane vode pa je imenoval morje. Bog je videl, da je dobro. Nato 

je Bog rekel: »Zemlja naj požene zelenje, rastlinje, ki daje seme, in drevje, ki na zemlji rodi 

sadje s semenom po svoji vrsti!« Zgodilo se je tako. Zemlja je pognala zelenje, rastlinje, ki daje 

seme, in drevje, ki rodi na zemlji sadje s semenom po svoji vrsti.« (1 Mz, 1, 9–13) Okrogla 

grudasta zemlja je pognala poganjke in zelene oljčne vejice so začele poganjati proti soncu. 

Med zemljo in vodami je slikar naslikal pas kamenja, ki ga po Badurini (1979, str. 317) lahko 

razumemo kot znak stabilnosti. 

»Bog je rekel: »Živa bitja naj mrgolijo v vodah in ptice naj letajo nad zemljo pod nebesnim 

obokom!« Bog je ustvaril velike morske živali in vsa živa bitja, ki se gibljejo in mrgolijo v 

vodah, po njihovih vrstah in vse krilate ptice po njihovih vrstah.« (1 Mz, 1, 20–22) Zanimivo 

je dejstvo, da je slikar naslikal ptice in ribe, različne si med seboj. 
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2.4.2 Trpljenje 

»P·D·N·JESU·CHRISTI«, besedna zveza, ki se nadaljuje v naslednje slikarsko polje, označuje 

križev pot Jezusa Kristusa oziroma »PASSIO DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI«, kar v 

prevodu pomeni: trpljenje našega gospoda Jezusa Kristusa. »Bilo je že okrog šeste ure, ko se je 

stemnilo po vsej deželi do devete ure, ker sonce ni dajalo svetlobe.« (Mt 27, 45–46) Sončev 

mrk je zatemnil nebo. Sulice so pospremile Jezusa na goro, imenovano Golgota. Brezizhodni 

položaj. Manjše pokončno platno, povezovalni pas »/…/ predstavlja začasno zmago greha, 

obdobje, ko smo se ljudje oddaljili od Boga s svojimi sebičnimi dejanji« (Kavčič, 2012). 

Osrednji motiv je zmaga greha nad dobrim, občutek nemoči, poraza, ujetosti slikar ujame z 

naslikanim trnjem, ki predstavlja trnjevo krono, sulicami, simbolom smrti in poraza (Badurina, 

1979, str. 617, 619). 

Vendar čigav poraz upodobi Kregar? Židovski svečnik je naslikan ob spodnjem robu slike. 

Menora je padla. Simbol židovskega ljudstva, ki ni verjelo Kristusovemu nauku, ki ga je 

pljuvalo, preteplo, bičalo in križalo, sedaj kakor židovski svečnik pada. 

2.4.3 Odrešenje 

»CHRISTUS·VINCIT«, »KRISTUS JE ZMAGAL«, citat, ki verniku nudi zagotovilo in ga 

opominja, da je Bog z ljudmi sklenil novo zavezo. Kristus je tretji dan po bridkem koncu na 

križu vstal. Bog se je ljudem razodel skozi besede svojega sina Jezusa Kristusa, ko je ta govoril: 

»Pisano je: naj človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki izhaja iz Božjih ust« 

(Mt, 4, 4). Jezusov nauk in njegovo življenje so zapisovali evangelisti, ki so v centralnem delu 

predstavljeni prek krilatih simbolov. Štirje evangelisti oziroma njihovi simboli: angel – Matej, 

orel – Janez, lev – Marko, bik – Luka. Krila, ki jim jih je Kregar naslikal, so znak božanskega 

poslanstva (Badurina, 1979, str. 341), zapisovalci apostolskega izročila. Kregar je našel način 

za upodobitev evangelistov in Jezusa Kristusa daleč v stari krščanski umetnosti, o čemer je pisal 

Andrej Doblehar v monografiji Romar k lepoti. Kljub uporabi abstraktnih slikarskih vzorcev, 

pod vplivom katerih je bil na Češkem in v Franciji, se je znova in znova vračal k idealom iz 

zgodnjega srednjega veka, da je lahko predstavil »Kristusovo zmagoslavje, ki ga ponazarjajo 

križ in simboli štirih evangelistov, duhovnih kronistov Kristusovega življenja in delovanja /…/« 

(Doblehar, 2013, str. 32, 33). Motiv, ki ga je Kregar naslikal, je zelo tradicionalen in se pojavlja 

na platnicah številnih srednjeveških evangeliarijev; v sredini upodobljena figura – Kristus, 

obdan z angeli in/ali štirimi evangelisti. Motiv je bolj simbolen, v kolikor se namesto križanega 

pojavi le križ. 
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Slikovno gradivo stiliziranega in dekorativnega ploskega reliefa s krstilnice (Slika 8) služi za 

primerjavo, kjer je upodobljen motiv štirih evangelistov in simbol križanega v sredini. Več 

podobnosti med triptihom pa najdemo v ilustraciji evangeliarija z Irske. 

 

Slika 8: Sigvaldova plošča (okoli 725–750, stolnica, Čedad) 

 

Slika 9: Evangeliarij iz Kelsa (Book of Kells) (konec 8. stoletja, knjižnica kolidža sv. Trojice, Dublin) 

Badurina v leksikonu ikonografije, simbolike in liturgike krščanstva piše o grafičnem simbolu 

– o znaku križa, ki ni več tisti križ, na katerem je bil Kristus ponižujoče razpet in usmrčen, ker 

se je izdajal za »judovskega kralja«. Zaradi svoje žrtve in smrti, s katero je Kristus nase prevzel 
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grehe človeštva, le-ta postane Odrešitelj človeka. Vse temeljne dogme o Bogu, ki se rodi kot 

otrok, postane človek in se daruje za človeka, in vse, ki vanj verujejo, so zbrane v znamenju 

križa (Badurina, 1979, str. 52), zaradi česar lahko razumemo naslov sredinskega slikarskega 

polja – Odrešenje. Križ je v tem kontekstu znamenje odrešenja človeka. 

2.4..4 VSTAJENJE 

Da je Jezus vstal iz groba, priča naslednja vmesna slika, ki prikazuje pretrgan pečat. Grob so, 

ko so vanj položili pokojnika, zapečatili. Pečat, kot varnostni element, kot zaščita pred vstopom, 

zato je bila prisotna tudi straža pred vhodom v grob. Pretrgani pečat, simbol odprtega groba, 

padle sulice in odloženi rimski ščit. Beseda »RESURREXIT« oziroma »VSTAJENJE« govori 

o ponovno vstalem Kristusu. Kar razlikuje oba vmesna dela med seboj, je barva: rumena 

jutranja zarja vstajenja obseva vhod v grob s svojo svetlobo in opazovalca popelje naprej v 

svetlo poveličanje. 

2.4.5 POVELIČANJE 

Na tretjem polju triptiha je upodobljen evangelijski prizor: Jezus je petdeseti dan Svetega Duha 

poslal apostolom z besedami: »Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz pošiljam vas.« In ko je to 

rekel, dahne vanje in jim veli: Prejmite Svetega Duha« (Jn, 20, 21–23). Prihod Svetega Duha 

je upodobljen v obliki sedmih plamenov. Sedem v moralni-didaktični ikonografiji združuje 

števili štiri in tri in zaznamuje število popolnega reda ter popolne vrste. V duhu iskanja 

simboličnih skladnosti števil se število sedem v ožjem teološkem konceptu navezuje na sedem 

darov Svetega Duha: dar modrosti, dar umnosti, dar svéta, dar moči, dar vednosti, dar 

pobožnosti in dar strahu Božjega, povezujemo pa tudi s sedmimi deli usmiljenja (lačne 

nahraniti, žejne napojiti, popotnike sprejemati, nage oblačiti, bolne obiskovati, jetnike tolažiti 

in mrtve pokopavati) (Germ, 1995, str. 121). V povezavi z umetnino, umeščeno v bogoslužni 

prostor bodočih duhovnikov, pa lahko omenim tudi število sedmih teoloških ved: »Dobesedni 

oziroma zgodovinski nivo (sensus allegoricus), dogmatski oziroma alegorični nivo (sensus 

allegoricus), etični oziroma moralni nivo (sensus tropologicus sive moralis) in teološki ali 

metafizični nivo (sensus anagogicus). Temu so dodane tri vede: civilno pravo, kanonsko pravo 

in fizika« (Badurina, 1978, str. 211; Germ, 1995, str. 120). 

Sveti Duh, tretja božanska oseba, se v obliki plamenov spušča navzdol. Motiv prihoda Svetega 

Duha so v obliki bele golobice slikali v katakombah prvi kristjani, prevzela pa jih je bizantinska 

ikonografija; včasih z ognjenim kolesom sredi apostolov, najpogosteje pa z Devico Marijo 

(Badurina, 1979, str. 211, 530). Prihod Svetega Duha lahko razumemo kot novo stvarjenje, kar 
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potrjuje zapis na sliki »O PRIDI, STVARNIK SVETI DUH«, v prevodu pa bi zapisali 

»VENI·CREATOR«. Kregar je s prihodom Svetega Duha naslikal novo stvarjenje, kar se 

odraža tudi v ponovljenih oziroma zrcaljenih svetlostnih poudarkih in barvi s prvega slikarskega 

polja. 

»PRIŠEL BO SODIT« (vzeto iz apostolske veroizpovedi – 

»QUI·VENTURES·EST·JUDICARE«) opozarja vernika, da nihče ne ve, kdaj bo Jezus prišel 

v svoji slavi ob koncu sveta. Črno kolo, ki se z desetimi naperami običajno pojavlja v prikazu 

izgona Adama in Eve iz rajskega vrta, predstavlja znamenje božanske moči in večnosti 

(Badurina, 1979, str. 332). Poveličanje ali glorification je izraz, ki označuje manifestacijo moči 

in zemeljske moči, modrosti, predvsem pa opisuje veličastnost in suverenost Boga (Scott, 2009, 

str. 314), kar daje poimenovanju tega dela triptiha logičnost in smisel. 

Na koncu prizor presune človeka s prikazom smrti, ki je dvignila svojo desnico. Smrt je v 

krščanski eshatogiji prva od štirih poslednjih stvari (smrt, sodba, raj, pekel) (Badurina, 1979, 

str. 537, 385). Čeprav je smrt še vedno prisotna, je vendarle premagana in nima več moči. Svojo 

desnico dviguje, se z njo brani ali poslavlja, kdor pa veruje Kristusu, ta bo živel v večnosti. 

»Jezus je zaklical in rekel: "Kdor veruje vame, ne veruje vame, temveč v tistega, ki me je poslal. 

Kdor vidi mene, vidi tistega, ki me je poslal. Jaz sem prišel kot luč na svet, da nihče, kdor veruje 

vame, ne ostane v temi. Če kdo sliši moje besede in se po njih ne ravna, ga ne sodim jaz, ker 

nisem prišel, da bi svet sodil, ampak da bi ga rešil. Kdor mene zaničuje in ne sprejema mojih 

besed, ima nad seboj sodnika; beseda, ki sem jo govoril, ta ga bo sodila poslednji dan. Kajti 

nisem govoril sam od sebe, temveč Oče, ki me je poslal, mi je zapovedal, kaj naj rečem in kaj 

naj govorim, in vem, da je njegova zapoved večno življenje. Kar torej jaz govorim, govorim 

tako, kakor mi je povedal Oče".« (Jn, 12, 44–50) 

2.5 Vsebinska primerjava Bosch-Kregar 

Triptih Vrt zemeljskih naslad (Prado muzej, Madrid) je delo nizozemskega slikarja 

Hieronymusa Boscha (1450–1516). Ker gre pri tem triptihu za podobno vsebino, bom oba 

triptiha primerjal in poiskal stične točke, v katerih sta si podobna oziroma različna. 
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Slika 10: Vrt zemeljskih naslad (ok. 1510, Hieronymus Bosch, muzej Prado, Madrid) 

Na levem krilu je naslikan paradiž s trojico oseb v rajskem vrtu, obdanih z živalskimi bitji. Na 

prvem, levem krilu triptiha je upodobljen sedeči Adam in poleg njega Bog Oče med stvarjenjem 

Eve. Po stvarjenju človeka gre v Boschevem slikarstvu vse samo še navzdol. V sredinskem delu 

triptiha je Bosch naslikal dejanja užitkov, ki človeka pehajo v greh in ga pogubljajo. Naslikan 

je zemeljski paradiž, kjer ljudje mislijo, da jo lahko odnesejo z razvratom. Na desnem krilu je 

prikazano, kaj človeka čaka po smrti: živali, prikazni, eksotična bitja in orodja, ki so ljudem 

služila za užitek, med njimi tudi glasbila, nazadnje postanejo orodja za kaznovanje ali pa 

izvršitelji mučenja človeka po njegovem zemeljskem življenju (Copplestone, 1997, str. 53). 

»Celotna alegorija, zasnovana za Triptih naslad, govori o človeštvu, gluhem za božje zakone, 

kako se nerešljivo koplje v grehih in je potem zanje strahotno kaznovano.« (Dufour, 1998, str. 

50) 

Za razliko od Hieronima Boscha je Stane Kregar v vmesnih prehodih naslikal orodja, ki so bila 

namenjena mučenju Jezusa Kristusa: sulice, trnje in kelih kot simbol trpljenja v vmesnem 

prehodu, kjer je prikazano vstajenje iz božjega groba, izginejo ali popadajo po tleh. V zadnjem 

slikarskem polju je edina prikazen smrt, ki vidno premagana dviguje dlan in se brani svetlobe 

plamenov Svetega Duha. Oba avtorja se poglabljata v simbolizem, največja razlika Boscha in 

Kregarja pa je ta, da Bosch izpusti prihod Svetega Duha. Bosch kristjanu ne ponuja možnosti 

odrešenja in s tem poveličanja človeške duše, temveč vstajenje Boga, poveličanje oziroma 

povzdignjenje človeške duše izpusti. Pesimistično prikaže bridek konec človeškega življenja in 

trpljenje, ki si ga človek po smrti zasluži glede na svoja dejanja. Bosch v svojih delih večkrat 
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opozarja na poplačilo grehov (Poslednja sodba, Seneni voz); v delih je izraženo prepričanje, da 

sta človeška norost in pregreha tako razširjeni, da bo človek na koncu pogubljen (Copplestone, 

1997, str. 45, 54). 

Kregar je z zadnjim slikarskim poljem semeniškega triptiha opozoril, da je Bog usmiljen, da je 

odrešenje mogoče. Smrt je, kljub temu da je premagana, še vedno prisotna kot opomnik na 

Kristusov ponovni prihod. Če je šlo v začetku Kregarjevega triptiha za stvarjenje materije, ki 

je minljiva, umrljiva, in v kolikor gre pri predzadnjem slikarskem polju za upodobitev kaosa 

padlih predmetov, gre pri poveličanju za novo stvarjenje in vzpostavitev novega reda. Gre za 

povzdignjenje osvobojene človeške duše, ki je dobila možnost zveličanja. Bistvena razlika v 

vsebinskem sporočilu obeh del sta PESIMIZEM (Bosch) in OPTIMIZEM (Kregar).  
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3 OBLIKOVNA ANALIZA 

Umetniško snov sem opredelil idealistično. Pozornost triptiha je v idejnem pomenu snovi, v 

duhovni ideji in ne v realističnem prikazu. Idealistična snov se po svojih značilnostih najbolje 

povezuje z linearnim stilom in ploskovitostjo (Cankar, 1995, str. 79-80, 153). 

3.1 Oblikovanje kompozicije 

Uporaba idealističnega stila je Kregarja privedla do horizontalne kompozicije, ki jo Cankar 

poimenuje vezana. Vezana kompozicija pri linearnem stilu veže elemente do ploskve in med 

seboj tako, da delujejo uravnoteženo (Cankar, 1995, str. 132). Kristus oziroma Kristusov simbol 

– križ v sredini formata je simetrala, ki delo simetrično razpolovi na levo in desno. Želel sem 

se poglobiti v analizo, zato sem na sliki uporabil temeljni kompozicijski princip diagonalnih 

mrež (Slika 11). Elementi na sliki so enakomerno razporejeni po obeh polovicah, na primer 

glava smrti – luna, zemlja – kolo, pas kamenja levo in desno … Oba simetrična dela slike 

delujeta podobno težko ne le zaradi naslikanih elementov, temveč tudi zaradi barv in barvnih 

polj, ki so preslikani z leve na desno stran; temni stebri (temna podlaga lune, vmesna prehoda; 

trpljenje in vstajenje ter temna podlaga smrti), svetli poudarki (rumeno ozadje božje roke, leva 

in desna stran križa ter rumeno ozadje, ki obdaja rdeče plamene). Kregarju ni šlo za dinamično 

postavitev, zato je slika trdno komponirana in statična, saj delo pripoveduje o večnih resnicah 

in duhovni ideji. Kregar se je osredotočil na predajo sporočilnosti, ki je v centralnem polju, 

čeprav sta mu polji levo in desno (Stvarjenje in Poveličanje) enakovredni. O pojavu 

»negativnega centra« v Kregarjevih delih je pisal Tršar, ki meni, da najpomembnejši ni le 

sredinski del, temveč mu konkurirajo drugi, enakovredni deli (Tršar, 2005, str. 36), v našem 

primeru že omenjeni svetli poudarki na obeh straneh. 

 

Slika 11 Simetralna shema 
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Za preizkus simetrije sem prek sredine zrcalil levo polovico simetrale. Ob zanemarjenju 

sporočilnosti slike bi triptih navidezno še vedno deloval kakor zaključena celota s tremi 

glavnimi poudarki. 

 

Slika 12: Zrcaljenje 

3.2 Oblikovanje telesnosti 

Zanimiv je slikarjev pristop k telesnosti, ki je ploskovit. Roka, ki ustvarja svet, simboli 

evangelistov, predmeti, kot je menora, ognjeni plameni … delujejo kot ploskve. Telesna 

razsežnost ni nakazana, saj namen ploskovitosti ni prostorska razsežnost, temveč oblikovanje 

abstrakcije telesne resničnosti. Ploskovitost napravi oblikovanje elementov veliko bolj jasno in 

razločno, poleg tega pa prinese tak način oblikovanja telesnosti strogost in negibnost, 

hierarhičnost in dostojanstvenost (Cankar, 1995, str. 82). Ko se umetnik odloči za linearni stil, 

se naslikani elementi prikažejo v stanju mirovanja zaradi njihovega duhovnega smisla. Gibanje 

je tukaj odveč (Cankar, 1995, str. 80). Menim, da je Kregar gibanje, ki se v triptihu pojavi v 

primeru letenja ptic na levi in gorečih, spuščajočih se plamenov na desni, umiril s kompozicijo 

in simetrijo obeh gibanj čez sredinsko os. 

3.2.1 Linija 

Cankar meni, da je linija tista, po kateri gledalec prepozna figuro in njeno telesnost (Cankar, 

1995, str. 68). Kregar se z linijo izraža risarsko. Linijo uporablja kot konturo, kot mejo med 

telesnimi ploskvami, ki prosevajo barvito ozadje. Linijo lahko definiramo kot medialno, saj 

sebe obravnava kakor obliko, zamejuje neko področje, katerega brez linij na barvni podlagi 

sicer ne bi zaznali (Cankar, 1995, str. 69, 70–71). V kolikor linija ne bi bila prisotna, bi Triptih: 

Stvarjenje – Odrešenje – Poveličanje deloval kot Kregarjeva profana dela iz Moderne galerije. 

Zgodbe, prizori in osebe, ki so z linijami začrtani, so »le hrepenenjski nosilci razpoloženja 

oziroma idej in duhovnih stanj« (Tršar, 2005, str. 17), od katerih je odvisno, ali bomo sliko 

razumeli ali ne; ali bomo prepoznali predmete in njihovo simboliko ali ne. 
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3.3 Barva 

Kregar je s pomočjo barve ustvaril novo realnost, saj ni sledil naravi in se ni posvečal telesnosti 

oblik, temveč je želel simbolno vkomponirati barvo v svoje delo in z njo ločiti posamezne 

segmente. Triptih je mogoče razdeliti glede na barvna polja (Slika 13, Slika 14). Prevladuje 

predvsem rumena barva v svetlih poudarkih triptiha. Za barvni kontrast uporabi modrozeleno, 

črno in sivo. Te barve so hladnejše, naslikane v robnem delu in uokvirjajo tople, rumenkaste 

dele slike. Kregar na tak način v središče oziroma središča postavlja barvne presežke (Tršar, 

2005, str. 39). Na sliki se pojavljata tudi rdeča in vijolična, ki poudarjata nekatere dele vmesnih 

polj trpljenja (barva okoli trnja) in vstajenja (barva pečata in ščita) ter nekaj poudarkov pri 

simbolih evangelistov. 

 

Slika 13: Redukcija 1 

 

Slika 14: Redukcija 2 

Ljudje lažje in hitreje, brez posebnih pomislekov privzemamo barve kot pa oblike. Ob 

predmetih in oblikah predmetov dodajamo njim lastne (predmetne) barve, kar je Kregar v 

različnih ustvarjalnih obdobjih tudi izkoriščal, da bi dosegel breztelesno, breztežno stanje za 

lažji vstop v nedoumljivo prizorišče sakralne vsebine (Tršar, 2005, str. 41, 42). Z dvema 

načinoma sem skušal reducirati barvo. V poenostavljeni, shematični verziji (Slika 15) sem 

označil območja, ki jih je Stane Kregar ločil z barvo. Sledil sem njegovi ideji, kako naj bi si 
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platna tematsko sledila, vsako platno s svojo zgodbo; trije glavni deli, ki upodabljajo trojstvo 

krščanskega Boga, se lahko glede na barvo razdelijo na skrajno levi in skrajno desni temni pas. 

Slikar se je osredotočil na trdnost in oporo, v katero je nato lahko vnašal barvo. Glede na 

Tršarjevo teorijo negativnega centra lahko C smatramo kot B (C = B). 

 

Slika 15: Shema barvnih polj 

 

Slika 16: Prevladujoče barve – Goethejev trikotnik 
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3.4 Svetloba 

Svetloba in njena smer nista jasno določljivi. Svetloba deluje razpršeno, kot se to pojavlja pri 

Kregarjevih barvnih oknih. V kolikor smo prej govorili o barvi in barvnih kontrastih, lahko pri 

Kregarju enakovredno govorimo o svetlo-temnem kontrastu (Tršar, 2005, str. 39). Svetlo-temni 

kontrast je Stane Kregar uporabil za dramatičen učinek, ki pritegne pozornost in izpostavi 

vsebinsko najpomembnejša polja slike. Ekspresivna moč kontrasta svetlo-temno je vidna 

predvsem pri črno-belem filtru, ki na enostaven način prikaže kompozicijsko vlogo te likovne 

prvine, kjer je svetlo oziroma svetloba protagonist. Umetnik je uporabil visoki dur, ki deluje 

aktivno, spodbudno in veselo, kakor je pozitivno sporočilo slike. 

 

Slika 17: Svetlo-temno 

3.5 Oblikovanje prostora 

Kregar ni upodobil prostora. Tovrstno upodabljanje izhaja iz ploskovitega stila, ki ga Cankar 

označi z izrazom »brezprostorskost«: »Zdi se, da je brezprostorsko upodabljanje posledica vse 

miselnosti, iz katere more zrasti ploskoviti stil.« (Cankar, 1996, str. 115) Prostor je pri Triptihu: 

Stvarjenje – Odrešenje – Poveličanje postal osiromašen in nezaznaven. S stališča upodobitve 

prostora lahko, v kolikor pogledamo sredinsko polje, ugotovimo, da slikar ni uporabil sredstev 

za iluzijo prostorske globine. V upodobitvi angela – simbola sv. Mateja se v ozadju orisane 

figure pojavi enakomerna, na več barvnih polj deljena ploskev. Kregar se v svojem delu ni 

oziral in ni poudarjal perspektive. Figure, živali, simboli … zdi se, da lebdijo v svojem prostoru. 

So nepremični, trdni v svojem položaju, kamor jih je slikar umestil. Simboli vsak v svojem 

kvadratu dajejo opazovalcu občutek ikoničnosti (Cankar, 1996, str. 132). Uporabljeni 

prostorski ključi so skrčeni na minimum z eno izjemo. Kregar je v sliki uporabil delno 

prekrivanje na vmesnih prehodih, kjer je upodobljenih več različnih predmetov, ki se deloma 

prekrivajo. Moje mnenje je, da je to posledica ozkega, podolgovatega formata, na katerem je 
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Kregar želel svojo idejo o trpljenju in vstajenju idejno predstaviti in izraziti v množici 

predmetov (Slika 18), česar ne smemo izpustiti in zanemariti. 

  

Slika 18: Detajl prekrivanja 
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4 KONTEKSTUALNA ANALIZA 

4.1 Stane Kregar – življenjepis 

Stane Kregar je bil rojen 10. novembra 1905 v Zapužah v župniji Šentvid nad Ljubljano, družini 

sedmih otrok, očetu Ivanu, ki je bil po poklicu mizar, in materi Mariji. Že kot otrok je bil 

umetniško nadarjen ne le slikarsko in risarsko, temveč tudi kiparsko in glasbeno. Po materini 

strani je imel bratranca pesnika in umetnostnega zgodovinarja Antona Vodnika in pesnika, 

esejista in prevajalca Franceta Vodnika. Po končani osnovni šoli v Šentvidu se je leta 1917 

vpisal na Škofijsko klasično gimnazijo, ustanovljeno v letu njegovega rojstva. Na Škofijski 

klasični gimnaziji je bil takratni učitelj risanja Gašper Porenta, umetnikov mentor. Kregar je bil 

od pete gimnazije ilustrator rokopisnega dijaškega glasila Domače vaje. V letih obiskovanja 

gimnazije se je znašel na razpotju dveh poklicev: umetnik in duhovnik, kar je v njem sprožilo 

krizno obdobje in notranji boj, saj je menil, da se lahko človek kakovostno posveti izključno 

enemu poklicu (Komelj, 2005, str. 140; Kregar, 2013, str. 8; Cevc, 1996, str. 11). 

Kregar se je po maturi leta 1925 vpisal na Teološko fakulteto in 6. julija 1929 ga je škof Gregorij 

Rožman posvetil v duhovnika. Po smrti učitelja in slikarja Porente (1930) so Staneta Kregarja 

določili za njegovega naslednika na Škofijski klasični gimnaziji. Kregar je študij slikarstva 

opravil na Češkem v Pragi, saj je Likovna akademija v Ljubljani odprla svoja vrata šele leta 

1945. Na akademiji v Pragi je po petih letih (1935) z odliko diplomiral pri profesorju Maxu 

Švabinskemu. Po vrnitvi v Ljubljano je v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu sprejel službo 

učitelja risanja in tam ostal do nemške zasedbe poslopja (1941). Po izselitvi šole je poučeval 

risanje v Baragovem semenišču, nekaj časa tudi matematiko, kar mu, po besedah sestre Cilke, 

ni bilo po godu. Po vojni (1945) je popolnoma opustil pedagoški poklic, postal svobodni 

umetnik in deloval svobodno do svoje smrti. Stane Kregar po drugi svetovni vojni ni deloval 

kot duhovnik v župniji, ampak je nadaljnje življenje posvetil likovnemu ustvarjanju. V času 

svojega delovanja je sodeloval z različnimi združenji, deloval je v likovnih društvih, kot je Klub 

neodvisnih, katerega soustanovitelj je bil, ter debatiral s kulturniki in likovniki svojega časa. 

Njegovo delo je sprejela komunistična oblast, ki je od umetnika kupovala dela zgodnjega 

realističnega obdobja za socialistične državne objekte, obenem pa je ustvarjal opremo za 

liturgične potrebe Cerkve (Kregar, 2013, str. 8, 9, 16; Zavod sv. Stanislava, 1996). 

Slogovno delimo slikarjev razvoj v naslednje faze (Mikuž, 1996, str. 34, 35): 

▪ nadrealizem (sredina tridesetih let), 

▪ poetični barvni realizem (pozna trideseta, čas med vojno in po njej), 
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▪ abstrakcija (1953–1963), katero lahko delimo na: 

• geometrijska abstrakcija (ok. 1953–1957), 

• lirska abstrakcija (1957–1963), 

▪ nova figuralika (v zadnjem življenjskem obdobju). 

Umetnikova predvojna dela stilno uvrščamo v nadrealizem in realizem, ki nakazujeta sočasne 

evropske smernice. Čas med vojnama in povojni čas sta bila zaznamovana zaradi takratnih 

splošnih pogojev pa tudi zaradi umetnikovih zdravstvenih težav (1945), saj se je bil Kregar 

zaradi bolezni prisiljen umakniti iz urbanega, hitrega življenja v naravo. Sprva se je zdravil na 

Gorenjskem, zatem v Istri. Od tu izvira slikarjev pristen odnos avtorja in narave, iz katere črpa 

v nadaljnjem ustvarjanju in katerega najvidnejša posledica je svobodnejša izbira barve, izrazita 

uporaba svetlejših, močnejših in žarečih tonov (Mikuž, 1995, str. 32, 33). 

»Obiski Francije, prvič leta 1937, so v Kregarju potrdili izbrano razvojno pot in njene drzne 

stopinje, nekajkrat zaznamovane z odmevi Picassa, Ponceleta, Chapelaina-Midya in z idejnimi 

sunki od Dalijeve strani, osebni naglas pa dajejo Kregarjevim kompozicijam prepleti 

razmišljajočih lirizmov in skoraj otroškega začudenja.« (Cevc, 1996, str. 13) Po vojni je začel 

Kregar problematizirati svoje realistično slikarstvo. Kasnejši obisk Francije, predvsem 

štirimesečno bivanje leta 1952, je preko mladih slikarjev francoske tradicije (Bazaine, Le Moal, 

Manessier, Singier, Ubac) in njihovih razstav pustilo odmev v umetnikovem ustvarjanju. 

Največji vtis na Kregarja pa je pustil Alfred Manessier, eden največjih povojnih sakralnih 

slikarjev v Franciji (Mikuž, 1995, str. 35, 39). Slogovno izbiro abstrakcije, ki jo je Kregar v 

nekem obdobju izbral, navaja France Stele s to izjavo: »Umetnik mora z otroško vero v svoje 

delo postati čarovnik, stvaritelj nove narave. Te ne sme zgolj mehanicistično kopirati, ampak 

se mora v njej ogledovati in v zrcalu stvarstva iskati novih sledi in novih potov oblikovanja.« 

(Stele: Mikuž, 1995, str. 33) V času študija se je Kregar dotaknil kubizma v Pragi ali tako 

imenovanega češkega kubizma. Po prihodu v Ljubljano pa lahko sledimo umetnikovim štirim 

izrednim fazam, katere je sam obrazložil kot iskanje pristnega: »Razne dobe v mojem 

slikarskem življenju izhajajo iz notranje potrebe. Spreminjal sem se, ker sem neprenehoma iskal 

pristnost, ker sem hotel ostati zvest svoji notranji resnici.« (Rode, 1971, str. 173) Iščoč pristno 

ni našel le mnogo navdiha, temveč tudi mnogo različnih tehnik. V prostoru sakralnega 

umetniškega ustvarjanja je Kregar eden redkih, ki je obvladal toliko različnih slikarskih tehnik 

na papirju (svinčnik, oglje, tempera, gvaš) in platnu (olje), ustvarjal je v monumentalnih 

slikarskih tehnikah (freska, mozaik, sgraffito, vitraj), načrtoval pa je tudi umetnostno obrtne 

izdelke (vezenina, tapiserija, intarzija). Od slikarskih tehnik lahko omenimo, da le grafik ni bil 
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nikdar. Vsa obdobja raznolikosti navkljub povezujejo liričnost in melanholija ter pesniški 

občutek, ki se najbolj pozna pri naslovih del in izboru barv. Kregar je bil izrazit kolorist, ljubil 

je barve. Nekaj del za cerkev je nastalo že pred vojno, od konca petdesetih let pa je začel 

kontinuirano ustvarjati sakralno umetnost (Doblehar, 2013, str. 37, 39, 44, 45). 

V pogovoru s Francetom Rodetom je za revijo Znamenje leta 1971 Kregar o slavi in ustvarjanju 

dejal: »Ne, s slavo se nisem opajal. Mene je veselilo ustvarjanje, ne toliko slava. Ampak to: 

ustvariti nekaj iz niča, ustvariti iz navadne materije neko novo podobo, nov svet. To me je gnalo 

naprej, ne slava,« in pridal, da je »imel željo, da bi ustvaril kaj lepega, izredno lepega, kar bi 

ljudje občudovali in se tistega veselili.« (Rode, 1971, str. 171, 172) Kregarjev pečat na sakralni 

umetnosti je velikega pomena, ne le zaradi kakovosti, velikega števila realiziranih del in 

visokega umetniškega nivoja, temveč tudi zaradi združevanja modernističnih tendenc in 

tradicije ter njegovega pedagoškega pristopa. Prav zaradi Kregarja so se ljudje prek sakralne 

umetnosti lažje srečali z moderno umetnostjo (Zavod sv. Stanislava (Ljubljana), 2015 str. 14). 

Leta 1971 je Stane Kregar prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Umrl je 1. avgusta 

leta 1973, pokopan v družinskem grobu v Šentvidu, kjer sta postavljena znamenje s slikarjevo 

podobo in mozaik trnove krone, za katero je izdelal načrt za svoja padla brata, umorjena v 

Kočevskem rogu leta 1945 (Komelj, 2005, str. 140; Doblehar, 2013, str. 8). 

2.2 Triptih na prehodu lirske abstrakcije in nove figuralike 

Triptih časovno in slogovno spada v prehod iz lirske abstrakcije v novo figuraliko, saj bi 

predmeti, v kolikor bi njihove obrise odstranili, izgubili svoj pomen, ostala pa bi le barvita 

abstraktna ozadja, kakršna se pojavljajo v Kregarjevih posvetnih delih. Kot osnova za vnašanje 

novih rešitev v sakralno slikarstvo je Kregarju služil barvni realizem, ki je slikarju omogočal 

slogovni odmik nazaj k realnejši viziji sveta. Marjan Tršar piše o Kregarjevi odločitvi, ko je 

stvarno predmetnost ločil iz svojih slik, vendar ne po poti kubističnega ločevanja in »seciranja« 

oblik ali kakor Kandinski z ločevanjem oblik s predmetnimi obrisi, ki so postali stilizirani 

nepredmetni »ornamenti«. Opuščanje geometrijskih delitev mu je omogočilo uporabo barve v 

vsej njeni moči in uporabo likov s sugestivno sporočilnostjo. Ta odločitev je razumljena kot 

sprejemljiv kompromis njegovih lastnih slikarskih teženj in želja naročnika ter večinskega 

okusa vernikov. Takšen korak je Kregarju omogočal nadgradnjo sakralne zmožnosti na dveh 

področjih: vsebinsko (bogatejši ikonografski program) in strukturno (kompozicijsko, z novim 

načinom uporabe barve). Novost, ki jo je akademski slikar prinesel v sakralno slikarstvo, je 

odmik od glavnega vsebinskega predmeta upodobitve. Tako upodobitvi božje roke pri 
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stvarjenju na semeniškem triptihu po dimenziji konkurira upodobitev roke smrti na drugi strani. 

Težo in pomembnost naslikanim elementom Kregar v sakralnem delu zveča s svetlejšimi ozadji 

in abstraktnimi barvnimi poudarki, s katerimi ustvarja kontraste (Tršar, 2005, str. 31–38). 

4.2 II. Vatikanski koncil, semeniška kapela in »ponedeljkarji« 

V povojnem času je enega prelomnih premikov na področju sakralne umetnosti napravil papež 

Janez XXIII. s sklicem II. vatikanskega koncila (1962–1965), katerega je po njegovi smrti 

zaključil papež Pavel VI. Cerkev je na področju umetnosti večinoma legalizirala trenutno 

stanje, saj so si umetniki modernejše pristope že dovolili. Pri snovanju cerkva se stilsko ni 

odločila za posebno usmeritev, kar je privedlo do subjektivnih, samovoljnih interpretacij s strani 

umetnikov, ki so bili lahko posledica prenagljenih odločitev. Bistveno pozitivnost II. 

vatikanskega koncila prinaša odprtost, ki vsem, ki se ukvarjajo s snovanjem in postavitvijo 

sakralnih umetniških del, nalaga veliko mero odgovornosti, da umetnini pridajo primerno 

vsebino, ji namenijo čas in prepoznaven obraz v prostoru, kjer je postavljena (Debevec, 1999, 

str. 56). 

Ob tematiki odgovornosti umetnika je na mestu razmišljanje slovenskega jezuita, akademskega 

slikarja p. Ivana Rupnika: »Ko se govori o duhovno-liturgični umetnosti, ne govorimo o neki 

religiozni umetnosti, kjer pač umetnik izraža svoja verska čustva in spoznanja z neko govorico 

ali govorico nekega modnega stila, ampak gre za umetnost, ki je v svojem bistvu in načinu 

liturgična, osebna in nadindividualna, človeška in ljubezensko Božja, kjer gre za služenje neki 

nadčasovni dogmi, ki garantira zdravo sporočilo in zdravo duhovnost.« (Debevec, 1999, str. 

63) V konstituciji svetega bogoslužja je zapisano, da je edini in glavni pomen sakralne 

umetnosti interpretacija »božje lepote«. Poleg tega ima tovrstna umetnost svoje poslanstvo, da 

»človeškega duha približa k Bogu«. Umetnik ima dve vodili, in sicer, da spoštljivo in častitljivo 

služi sakralni umetnosti in liturgičnim obredom (Debevec, 1999, str. 63). 

Za objektivno iskanje likovnih rešitev so na ravni škofij vzpostavljeni organi – komisije za 

cerkveno umetnost, liturgijo, cerkveno glasbo in sveto bogoslužje. Razsojanje na področju 

sakralne umetnosti je zaupano krajevnemu škofu (Debevec, 1999, str. 63). V Zakoniku 

cerkvenega prava je zapisano: 

Kan. 1215 1) Nobena cerkev se ne sme zgraditi brez izrecne pismene privolitve 

krajevnega škofa. 2) Krajevni škof naj da privolitev le, če se po posvetovanju z 

duhovniškim svetom in rektorji bližnjih cerkva presodi, da bo mogla biti nova cerkev v 
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blagor vernikov in da ne bo primanjkovalo potrebnega za zidavo cerkve in bogočastje. 

/…/ (Rupnik: Debevec, 1999, str. 64). 

Semeniška kapela je bogoslužni prostor v sklopu internata, kjer se študentje teologije 

pripravljajo na opravljanje duhovniške službe (Debevec, 1999, str. 212). V času prenove 

semeniške kapele je bil na mestu ljubljanskega nadškofa Anton Vovk, ki je ob celostni prenovi 

kapele zavrnil le Kregarjeve predloge za barvna okna bogoslužnega prostora, kamor so takrat 

namestili prilagojena barvna okna iz Zavoda sv. Stanislava, katerih zaradi okupacije prostorov 

iz strani Nemcev v zavodu niso potrebovali. Realizacija slikarjevih vitrajev je prišla na vrsto 

leta 1971 (Smolik, 2001, str. 25–27). 

Kan. 1216 Pri zidanju in popravljanju cerkva se je treba po posvetovanju z izvedenci 

ravnati po načelih in določbah bogoslužja in cerkvene umetnosti. /…/ (Debevec, 1999, 

str. 64). 

Kregar se je v slovenskem kontekstu začel dobivati s skupino teologov, razpravljavcev oziroma 

razumnikov, samooklicanih ponedeljkarji. Srečevali so se ob ponedeljkih v bogoslovnem 

semenišču, in sicer takratni rektor semenišča Janez Oražem, škof Stanislav Lenič, umetnostna 

zgodovinarja pater Roman Tominec in Emilijan Cevc, arhitekt Anton Bitenc, profesor liturgike 

Marijan Smolik, kasneje tudi arhitekt Jože Kregar in drugi (Grgič, 2013). 

Po njihovi zaslugi so obnovili številne stare cerkve in zgradili mnoge nove. Tandem Tone 

Bitenc, zadnji Plečnikov asistent, in slikar Stane Kregar sta skupaj ustvarila več celostno 

zastavljenih umetnin (cerkev v Idriji, Dražgoše, Poljane nad Škofjo Loko, Koseze in druge). 

Skupaj sta prenovila semeniško kapelo, katero so začeli obnavljati leta 1957. Bitenc je poskrbel 

za arhitekturno ureditev kapele, katero so leta 1963 povečali in obrnili z zahoda proti vzhodu. 

Uredil je opremo: klopi, oltar, ambon, tabernakelj, križ po Plečnikovem modelu, leseni strop 

… Okna so bila Kregarjeva domena, prav tako križev pot in velika oljna oltarna slika (Smolik, 

2001, str. 26–28; Zavod sv. Stanislava, 1996). 

Kan 1217 Po zakonito dokončani zidavi naj se čimprej opravi obred posvetitve ali vsaj 

blagoslovitev nove cerkve, upoštevajoč zakone svetega bogoslužja. /…/ (Debevec, 

1999, str. 58). 

Prvič je bil slovenski jezik med mašnim bogoslužjem slišan 20. oktobra 1965, ko je bila obešena 

Kregarjeva oltarna slika (Smolik, 2001, str. 27). 
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Slika 19: Semeniška kapela po zadnji prenovi, Bogoslovno semenišče Ljubljana 

4.3 Idejna zasnova 1 

Kregar je simbolističen slikar, ki je oblikovne elemente povezal v celoto. Vsaka tvorba ima svoj 

pomen, vse, kar je umeščeno v slikarski format, ni naslikano brez razloga. Avtor si je zamislil 

oltarno sliko večjih dimenzij, prikazujoč tri večje poudarke z naslovi, ki mu jih je določil 

naročnik: Stvarjenje – Odrešenje – Poveličanje. Podolgovat format slike in kompozicija 

osnutka in končnega dela sta izjemno podobna. Razlika je v koloritu, ki je izrazito topel. Skica 

ne vsebuje temnih stebrov, katere sem že omenil. Zaradi pomanjkanja temnih barv tudi svetli 

poudarki ne pridejo do izraza. 

 

Slika 20: Osnutek za Triptih: Stvarjenje – Odrešenje – Poveličanje, kapela Bogoslovnega semenišča Ljubljana, 1964, 

Bogoslovno semenišče 

V prvem slikarskem polju je naslikan Bog Oče, upodobljen v sedečem položaju z dvignjeno 

levico in dvema angeloma, ki letita proti sredini. Edina podobnost s končno inačico je v treh 

večjih okroglinah: bela, rdeče-rumena in črna krogla. Na rjavi zaplati barve ob desnem robu 
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polja se nahaja rdeč napis »EMANUEL«, direktna povezava s Svetim pismom in preroško 

napovedjo: »Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar v prevodu 

pomeni Bog z nami.« (Mt 1,23) 

Elemente prvega vmesnega dela slike – trpljenja – je ohranil v nadalje; sončni mrk, črno trnje. 

V sredinskem delu je tema večerje v Emavsu; upodobitev Jezusa in učencev, ki sta potovala v 

Emavs. Različica zadnje večerje, obhajanje učencev, kjer je Kristus prevzel vlogo duhovnika. 

V ospredje je postavljen pomen evharistije. 

Na naslednjem vmesnem delu slike je pečat pretrgan, rimski ščit pa odložen. 

Na zadnjem delu slikarskega platna so naslikane štiri figure, ki se pomikajo v levo, proti sredini 

triptiha. Prve tri figure so leteči angeli, četrta figura pa upodablja svetega Janeza Krstnika, kot 

zadnjega preroka, oblečenega v kameljo kožo s palico, ki se nadaljuje v križ. To razlago potrjuje 

tudi besedna zveza v latinščini »VOX« na beli ter »IN DESSERT« na rdeči podlagi, dobesedni 

prevod pa bi bil »GLAS V PUŠČAVI«. Za biblično navezavo dodajam sestavek evangelista 

Luka: »/…/ kakor je pisano v knjigi besed preroka Izaija: Glas vpijočega v puščavi: Pripravite 

Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!« (Lk 3,4). Opomnik, da človek ne ve, kdaj pride 

Kristus ponovno na svet. 

Če se ustavimo pri oblikovnih elementih, lahko opazimo kar deset figur. Jure Mikuž v svoji 

knjigi Slovensko moderno slikarstvo in zahodna umetnost, ki med drugim obravnava tudi 

slikarstvo Staneta Kregarja, omeni »plahost« slovenskih umetnikov, ki zaradi želje po širšem 

občinstvu mnogokrat izberejo srednjo pot. Ne vedno, vendar v večini primerov je ta pot 

figurativna (Mikuž, 1995, str. 11). Menim, da je sam umetnik s spremembo programa izrazil 

pomisleke, ki jih je navedel v intervjuju s Francetom Rodetom, da je triptih preveč figuralen. 

Pet angelov, letečih proti sredini, dokazuje velik Kregarjev zgled iz starokrščanske umetnosti. 

Za primer si lahko vzamemo Lindauski evangeliarij, v katerem bi lahko Kregar črpal navdih za 

nadaljnje razvijanje ideje: križani Kristus v sredini, ki s križem razdeli polje na štiri enake dele. 

Barve emajla in pozlate so tisti element, zaradi katerih je molitvena knjiga veličastna na pogled. 
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Slika 21: Lindauski Evangeliarij, druga polovica 9. stoletja, knjižnica Pierpont Morgan, New York 

4.4 Idejna zasnova 2 

V drugem osnutku je avtor program spremenil. Vsebinsko je drugače predstavil stvarjenje, 

trpljenje, odrešenje, vstajenje in poveličanje, kar dokazuje naslednja skica in izbor slikarskih 

elementov. Pri izbranih elementih se je avtor neverjetno približal svoji končni zamisli, zato bom 

izpostavil le razlike med drugim osnutkom in končano oltarno sliko, kot je drugačen kolorit, 

barvno manj pester od tistega na finalni inačici. 

 

Slika 22: Osnutek za Triptih: Stvarjenje – Odrešenje – Poveličanje, kapela Bogoslovnega semenišča Ljubljana, (1964), last 

Roman Brunšek 

V drugem slikarskem polju skice slikar še ni naslikal zlatega keliha, dveh sulic ali okvirja slike 

s temnim platnom. Črk tujega izvora, latinskih in biblijskih citatov v tem osnutku Kregar 

skorajda ni uporabil, le v sredinskem polju je desno spodaj, na rdeči podlagi uporabil napis 

šestih nešifriranih črk. 
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V zadnjem licu triptiha je mogoče opaziti upodobitev Svetega Duha, tretje božje osebe, v 

obliki goloba, vendar je pozneje Kregar presodil, da je dovolj zgovornih sedem, z neba 

spuščajočih se plamenov. Prav tako se je odpovedal upodobitvi greha – kači in bledim rokam 

smrti, ki se branijo svetlobe, katere je nadomestil z bolj nazorno upodobitvijo smrti. 

4.5 Problematika neznanih napisov in doba informela 

V šestdesetih letih so napisi v slikarskih in grafičnih delih v dobi informela, evropskega pojava, 

ki izvira iz Francije in se navezuje na umetnikovo neposredno, čutno izjavo, vkomponirano v 

slikarsko delo. V slovenskem prostoru je začetnik informela »poleg Zorana Mušiča še Lojze 

Spacal, ki je na svoje slike začel aplicirati konkreten material, predvsem ožgan les. Informelske 

novosti lahko odkrivamo v delu Gabrijela Stupice (1913–1990) in Marija Preglja (1913–1967) 

(dodajanje peska k barvi, uporaba vidnih tekstur vrečevine, delci zasušene barve, vmešani v 

barvo, vpisi), Stane Kregar (1905–1973) pa se je v tem času odločal za bolj grobo teksturirane 

barvne nanose v lirično abstraktnih delih« (Caglič, 2009, str. 101). Na cerkvenih delih se v 

Kregarjevih delih pogosto pojavljajo napisi, večkrat kot v posvetnih delih. 

 

Slika 23: Kregar, brez naslova (1962), 45 x 100cm 

Na monumentalnih sakralnih delih se pojavljajo vzkliki svetnikov, kot je na primer: »SVETA 

LUCIJA, PROSI ZA NAS« na stenski poslikavi v Dražgoški cerkvi ali »SV. HEMA, PROSI 

ZA NAS« na vitraju v cerkvi na Ljubelju. Nekateri napisi imajo Marijino konotacijo, kot je na 

primer napis »Z LJUBIM SINOM NAS BLAGOSLOVI, DEVICA MARIJA« v cerkvi na 

Ježici ali v delu vitraja v bežigrajski cerkvi: »AVE MARIJA«. Zanimivi so sestavki v delu 

sgraffita iz te cerkve ter latinski izraz, ki ga je Kregar uporabil v delu po končanem semeniškem 

triptihu, kot je citat »DEUS MEUS ET OMNIA« (»BOG JE MOJE VSE«). 
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Slika 24: Kregar, Ljubljana-Ježica (1965) 

 

Slika 25: Kregar, Ljubljana-Bežigrad 1a (1967) 
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Slika 26: Kregar, Ljubljana-Bežigrad 1b (1967) 

Proučeval sem pomen črk, besed oziroma pismenk na semeniškem triptihu, ki spominjajo na 

vzhodne pisave. Pojavljajo se že v samih osnutkih triptiha, vendar so se od osnutka do osnutka 

pa vse do končne verzije precej spreminjali in razlikovali. Večina profesorjev starih jezikov, s 

katerimi sem prišel v stik, si deli mnenje, da črke v nekaterih primerih spominjajo na staro 

grščino. Na pogled delujejo celo kot stara kitajščina, vendar pravega pomena nismo uspeli 

dognati. V kolikor pregledamo citate, ki sem jih lahko prevedel, in modre črke, je med njimi 

podobnost v ločevanju posameznih izrazov s pomočjo pik. Vsekakor Kregar ni umestil te 

besede, »pismenke« na triptih brez pomena, kajti pri Kregarju in ostalih, prej omenjenih 

slikarjih ima vse svoje mesto. 
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SKLEPNI DEL 

Dolgo sem se spraševal, zakaj se je Kregar v sakralnih delih lotil združevanja tradicije in 

modernističnega, saj so dela v službi liturgije. Z raziskovanjem semeniškega triptiha mi je 

postalo jasno zakaj, kar dobro ubesedi misel Karla Ledergerberja: »Iskanje v moderni umetnosti 

je navsezadnje upor proti poplitveni sakralni umetnosti, je princip notranje nuje.« (Ledergerber: 

Cevc, 1996, str. 15) Umetniki so vseskozi iskali nove rešitve, da bi sakralno umetnost 

povzdignili višje, da bi na najbolj primeren, veličasten način oznanjala božjo slavo. 

Modernizem tu ni izjema, Kregar je le odprl in povedel sakralno slikarstvo do tistega nivoja, 

kjer se lahko mlajše generacije učijo in nadaljujejo začeto. Umetniki, ki so ta trenutek že 

globoko usidrani v sodobnem sakralnem slikarstvu, nosijo Kregarjevo tradicijo spajanja 

tradicije in modernega v sakralnem še naprej, kar opazim pri akademskih slikarjih Mateju 

Metlikoviču in Lojzetu Čemažarju. 

Prek formalne in oblikovne analize sem prišel do določitve Kregarjevega stila in značaja. Za 

Kregarja značilna ploskovitost v oblikovanju elementov poudarja njihovo statičnost, negibnost, 

večnost, resničnost, s katerimi se približa sami ideji in krščanski verski resnici. Velik pomen v 

Triptihu: Stvarjenje – Odrešenje – Poveličanje pripisujem barvi in barvnim kontrastom, ki so 

načini doživljanja realnosti. Barva je skupaj s svetlo-temnim pogoj zaznave in je ključen 

podobotvorni način avtorjevega stila. Moč svetlobe (luči) in barve, ki jo je Kregar odkril, je 

usmerjala njegov čopič po platnu, da je le-to zažarelo kakor avtorjevi vitraji. Moje mnenje je, 

da je Kregar krščansko tradicijo triptiha nadgradil ravno z barvo, ki ima močno simbolno 

konotacijo in naslikani vsebini prida večji pomen in težo v svetlih, toplih treh poudarkih, kjer 

so simbolno upodobljene tri božje osebe. Zaradi tega je poimenovanje dela triptih in ne 

pentaptih smiselno. 

Kregarjev triptih me še vedno navdušuje in ostaja zanimiv ter nekoliko skrivnosten zaradi 

kopice nerazrešenih vprašanj glede slikarjeve razlage pomena besed, naslikanih v neznani 

pisavi. Že samo ločevanje besed s pikami – tako latinskih kot neznanih – mi daje upanje, da se 

v nešifrirani pisavi skriva sistem črk in logičen pomen naslikanega. Do odgovora, kaj se skriva 

pod pomenom črk, bi lahko morda prišli prek Kregarjevih zapiskov in dnevnikov. Razlago in 

pojasnilo, ki ga zahteva nerazrešena uganka zapisov besed v modrem, prepuščam 

raziskovalcem s tega področja.  
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