tedaj izpričali ob Župančiču in Cankarju predvsem
Dcminsvetovci, tudi Milčinski, in prav nič Tavčar
in Govekar. Finžgar je iz te časovne snovnosti
utrgal najboljše od svojega duha, uveljavil brez
vpliva od strani kakršnekoli literarnosti svoj ve
liki slog, napisal svoj veliki tekst v zgodovinski
dobi slovenstva pred jugoslovanstvom, ki nam rodi
patološkozajemljivo pravdo za jugoslovenščino in
artizem brez slednje tradicije.
Mimogrede sem že omenil sijajne oblikovne
strani Finžgarjevega peresa. Ne le snovno, tudi
jezikovno temelji Finžgar ves in vselej v narodu
in raste od leta do leta še bolj v narod. Tu je imel
zglede v Levstiku, Jurčiču in najbližje v Medvedu
in Prelesniku. Folklora njegovega »Triglava« je
še v sorodu baumbachovstvu. Jezik njegove dru
žinske zgodbe je književna slovenščina brez izra
zitega osebnostnega obeležja. Po dramatskem go
voru in po koledarski povesti pa je našel Finžgar
že zgodaj v pravi narodni izraz, v podobo go
renjske klime. Saj ne išče namenoma v lokalnost; dana mu je naravno in upotreblja jo
zmerno in primerneje nego Jurčič ali celo
Prelesnik (Nesrečno zlato). Mimogrede je sicer
doživel vplive Cankarjeve in Meškove liričnosti,
okus meškovske bibličnosti v »duši« in filozofizem »ipotništva« cankarsicega. V sijajni »perio
diki« in nazorni sentenčnosii svoje zgodovinske
slike je ob Za globine »ukane« uveljavil svoj močni
ritem. Prav nič se ni potrudil v besednost staroslovenščine, starobulgarščine; komaj »plesačico«
in »zrnijo« je izposodil na jugu. Zavedno je uve
ljavil v zadnjem desetletju »gorenjsivo«, bogate be
sede in rečenositi: natečnica, pohramplati, borka,
razrahan, pahati, pograd, zacnrčati, vijača, odlijavec,
burnik, preložiti, vtakne se mi, rahuta,
mrčezno, pominjek, mazgati, samotorec, koprivec,
(dekliška) straža, plašar, na vso lašč, vrata se pojezdijo, žužlja, mrežnica, gcbuzda, budati, brnjati,
biti sama na sebi, dekle postane očitna, gluh kakor
bukva, ne odležem od dela itd. Prav malo je ne
okusnih podob pri Finžgarju (siva vlažna megla,
ki se je pasla po njenih mislih), zato je odločno
lepih in izvirnih več (Matic je kar zviška treščil
v škornje, deklica, zapečena v lice, kakor rženi
kruh i. p.). Svoji plastični, širokonarodni podobi
predvsem se ima zahvaliti za govorniške uspehe
prigodni govornik v Finžgarju, ki je svojčas cepil
krilatice iz Prešerna in Gregorčiča in celo v jezik
kmetskega dekleta v ljudski igri (prisega — strašna
pa sveta).
* * *
'Sodobni leposlovec - duhovnik v Slovencih!
Štiri slovita imena mu vem: Meško, Finžgar, Sardenko, Iz. Cankar, Meško je v popoldnevu, Sardenko molči, Iz. Cankar se je posvetil vedi in še
Finžgarja grozita zadušiti urad in pastirstvo. A
Finžgarja ne sme zadušiti ne urad ne pastirstvo!
Pisatelj, ki je doslej tako lepo rastel iz dobrega
v popolnost, je živ in velik in danes in jutri. ..
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PRESBITERIJ SV. KATARINE.

IZIDOR CANKAR.

L

ansko leto so po načrtih arhitekta Ivana Vurnika obnovili presbiterij male in zelo ljubke
baročne cerkve sv. Katarine nad Medvodami.
To delo je že takrat pobudilo dovolj pozornosti in
zasluži, da se z njim popečamo, ne samo zaradi
estetske vrednosti, marveč tudi zaradi svojevrstnih
značilnosti, ki postajajo, kakor se zdi, za sodobno
umetnost naravnost tipične.

KAJ PTIČKI POJO?
Nad vrati sakristije je arhitekt na beli sleni
pod svodom razpostavil obširen dekor, da izpolni
ono vrzel, ki je tu nastala po vratih v sicer enako
merni celoti barvno-dekorativne zasnove (si. 6.).
Na vrhu je mučeniška krona sv. Katarine, pod njo
sveiničin atribut, mučeniško kolo, izpod katerega
se izvijata na desno in levo po ena palmova veja,
pod vsem tem pa stoje trije skladi knjig s hrbtom
proti cerkvi, in sicer tako, da je vsa/ka naslednja
vrsta višja in širja in da se zadnja sledn ič razteza
po vsej širjavi vrat in slikanega okvira, ki ga jim je
arhitekt dodal. Iz te piramidalne zasnove, ki je
s svojo simboliko kljub vsej dekorativnosti ven
darle še v očitni zvezi s svetnico-paitrono, se pa v
nje spodnjem delu odceplja motiv, ki je vsaj nena
vaden: Iz zgolj dekorativne črte pasu, ki deli posa
mezne sklade knjig, požene po trikrat na vsaki
strani mladika, a tudi zgolj dekorativno pojmovana, in na njih sede ptički, podobni onim, ki so
posedli po vejah klinčka, ki se je široko razprostrl
po kamenitih tablah ob taibernaklju (si. 7.). V tej
zvezi in na tem kraju je to gotovo presenetljiv mo
tiv, Vsi simbolični pomočki dekorja nad vrati so
v ozki zvezi z mučenico Katarino, ki naj jo cerkev
počasti; kupi knjig nam govore o njeni učenosti,
kolo o mukah njenega trpljenja, palma o stano
vitnosti in zmagi, krona o večnem plačilu — toda
kaj imajo tu opraviti ti pisani in po sebi tako lju
beznivi ptički? Kako da se je pomešal ta idilični
motiv v apoteozo heroičnih dejanj preteklosti, tako
povsem različen po svojem značaju od tega, na kar
nas hoče oslali dekor opozoriti? Ni je nobene dobe
umetnosti, če izvzamemo početno geometrično
ornaimentiko, ki bi ne bila rabila tega tukaj tako
presenetljivega motiva v ornamentalne namene,
gotovo, toda hkrati je treba tudi reči, da bi v cer
kveni dekoraciji, kakršno nam je zapustila zadnja
tradicija, zaman iskali česa podobnega, kakor bi
bilo še bolj nemogoče najti tabernakelj, ob ka
terem ni drugega kot lonec s klinčki in na vejicah
kosi. Ta motiv, porabljen že nad vrati sakristije
s takim poudarkom in stopnjevan kesneje na tablah
ob tabernalklju do popolne samostojnosti, se čuti
v tej zvezi kot nekaj posvetnega, neerkvenega
ali vsaj disparatnega, kakor bi bil v sredi cerkve-

nega korala motiv sodobne narodne pesmi tuj ele
ment. Ta naš občutek je utemeljen. Ko se je za
časa zmagujočega impresionizma ob koncu pretek
lega stoletja pričel in potem uspešno bojeval boj
zoper zahtevo, da imej slika tudi pomembno snov,
zahtevo, ki je bila preostanek romantične teorije,
se cerkveni dekor novemu teoremu, da je snov za,
estetsko vrednost slike brezpomembna, in zlasti
kesnejši formuli, da je literarna vsebina umetnini v
kvar, ni mogel prilagoditi, iz povsem umljivih raz
logov; skoraj vsa cerkvena tradicija je govorila
zoper to. Zato je cerkveni dekor v preteklem sto
letju ostal v bistvu zvest romantični tradiciji, kakor,
nas lahko pouči pogled v katerokoli cerkev, ki je
bila poslikana ob koncu 19, stoletja, in kakor je
po naziranju o rabi snovi v tesni zvezi s to tradi
cijo tudi še slika Hel, Vurnik v oltarju sv, Katarine,
ki nam predstavlja mučenico v pogovoru z modri
jani, čeprav, je opaziti tudi na tem delu nekatere
razlike od tradicionalnega pojmovanja historične
slike, ki pomenijo obrat v ono smer, v kateri se
giblje ves ostali dekor presbiterija. Idiličnega mo
tiva v tej samostojnosti, kakršno mu je dal Vurnik
nad vrati sakristije in zlasti ob tabernaklju, v no
vejši cerkveni tradiciji ni", in če ga hočemo najti,
moramo seči globoko v zgodovino do srednjega
veka in še globlje, do starokrščanske dobe. Odtod
je razumljivo, da se nam zdi ta motiv nekam laiški,
cerkvi ne prav primeren.
Zelo zanimivo je opazovati one spremembe,
ki so se izvršile v rabi snovi za cerkveno umetnost
v razvoju krščansike umetnosti, V prvih stoletjih
' krščanstva, v dobi prekipevajočega religioznega
čuvstva, v katerega so se izlile najboljše raznolike
duševne moči ljudi onega kroga, ki je bil od
ločen, da začne novo zgodovinsko tvorbo, nazvano
krščansko kulturo, v dobi onega vehementnega
spiritualizma, čigar početke najbolje označuje do
sledno duhovno pojmovanje vesoljstva, kakršno se
javlja pri sv. Pavlu, in mistika sv, Janeza, v času
te silne reakcije proti naturalistični kulturi antike,
reakcije, ki je bila tem krepkejša, čim trdnejša je
bila antična tradicija, se cerkvena umetnost, če
smemo že s tem imenom nazvati nje prve početke,
po prvotni kratki negotovosti obrne odločno v sim
bolično smer. V tem stadiju razvoja je starokrščanski umetnosti predmeti umetnine indiferenten in ne
slika pava zaradi pava ali ribe, ker je riba, marveč
le z ozirom na simbolično, nadpredmetno in nadformalno vrednost ter pomembnost snovi. Ta sim
bolizem ni slučajen; simbolično izražanje je znak
neracionalističnio usmerjenega mišljenja (in ne le v
tej dobi) in se 'je rodilo iz iste duševnosti, iz f katere
so nastale analogije sv, Pavla, sklicujočega se v
okrepitev trditve, da je prišel Mesija z novo po
stavo, na simbolično pojmovane dogodke stare za
veze, iz iste duševnosti, ki se je s tolikim žarom
oklenila fanitastično-simboličnih podob apokalipse,
Vendar pa ta izključno simbolična smer v
sitarokrščanski umetnosti ne traja predolgo. Ne
kako istočasno, ko se v cerkvi pojavi poleg ab
straktnega spiritualizma potreba, da se sporazume
z realnostmi tega življenja, ko dobiva cerkveni
8

nauk svoje prve točne in za vso cerkev obvezne
formule (elkumenski koncil), ko stopa cerkev kot
nov faktor v državno življenje, ko se njena moč
vse bolj in bolj utrjuje, njena organizacija bori, čisti
in napreduje, ko si, z eno besedo, religiozna družba,
ki ji je bila poprej poglavitna vsebina tista skupna v
onostranost usmerjena težnja, pripravlja temelje za
dolgotrajno bivanje v tem svetu, se pokaže poleg
abstraktnega simbolizma umetniške snovi v cer
kveni umetnosti historični snovni element, kate
remu umetnostni predmet ni le več sam po sebi
pomemben (v živem nasprotju s simbolično težnjo),
ampak celo izmed vseh interesov najvažnejši. Ta
snovni historični element ne zamre v poznejšem
razvoju cerkvene umetnosti nikoli več, ampak se
dosledno vedno bolj in bolj krepi — zastoj v zgod
njem srednjem veku je le navidezen — čim večjo
historično tradicijo dobiva cerkvena organizacija
sama in čim bolj se širi krog njenih tostranskih
interesov. Netvarni simbolični element je med tem
časom izgubil v umetnosti svoje predominantno
stališče, a živi še v romanski dobi z vso močjo
dalje, čeprav pregnan iz centralnega snovnega
mesta v snovne aksesorije, kakor živi dalje oni psi
hološki korelat; umetnostnega simbolizma v mišlje
nju in dejanjih zapadno-evropskega kulturnega
kroga, pojavljajoč se v vedno novih poskusih poduhovljenja družbe (redovi), v velikih političnih
podjetjih, ki so črpala svojo popularnost ne iz po
litičnih ali kakih drugih, marveč iz čisto spiritualističnih motivov (križarske vojne), pa tudi v oseb
nih dejanjih pokore in očiščevanja, ki so bistveno
pripomogla, da se je zbralo toliko energij, kolikor
jih je bilo treba, če naj nastanejo oni velikanski
spomeniki romanske arhitekture. In sicer ni sim
bolični element med tem časom samo živel dalje,
ampak se je snovno celo bogatil tja do gotike, pred
stavljajoč tako paralelno duhovno strujo k reali
stični struji, ki se je — razen seveda tudi v for
malnem oziru — javljala v vedno obširnejši histe
ričnosti svoje snovi. Obe te značilnosti je cerkvena
umetnost ohranila skozi ves srednji vek, čeprav
seveda prevladuje v začetku simbolična in proti
koncu realistična snov, kakor označuje ostale kulturno-zgodoivinske dogodke tega časa ista analogna
dvojica, imenovana Bog in svet, duhovna in po
svetna oblast, razodeta in z umom odkrita resnica,
in še drugače, 1
Že v gotski dobi se je začel simbolični snovni
element umikati pred historičnim in realističnim,
v novem veku pa je skorai popolnoma zamrl. Živel
je dalje le še kot rudiment iz tradicije, porabljen
le poredkoma kot okvir k realistični snovi, ki je
medtem postala pravi •umetniški predmet, a ne
kaže nobenega notranjega življenja več, se- ne
množi, ne razvija, ni samostojen, marveč brezpo
memben privesek. Poleg mnogih drugih posebnosti,
ki označujejo umetnost novega časa takoj v nje
početkih, zlasti pa one načelne razlike, ki jo delijo
od umetnosti srednjega veka, se mi vidi tudi ta
1
Glede formalnega dualizma v srednjem veku prim,
M. Dvorak, Ideališmus und Naturalismus in der gotischen
Skulptur und Malerei. Munchen u, Berlin, 1918.
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preobrat v izberi snovi dovolj važen, 1 kakor gotovo
ni slučajno, da je cerkvena reformacija, ki stoji,
kakor renesansa v umetnostnem oziru, ob početku
novega veka kot znamenje časa in napoved pri
hodnjega razvoja, zavrgla bogato simboliko cerkve
nih obredov, in da se je v katoliški cerkvi sami ta
simbolika v teku stoletij večinoma skrčila v komaj
še razločne rudimente, Doba baroka, čas cerkvene
reformatorične reakcije, kaže mnogo zanosa in
verskega čuvstvovanja — v tem času so se napol
nile cerkve s slikami nebeških vizij — toda niti
približno ne smemo vzporediti religioznosti te dobe
z mističnim zanosom starokrščanskega časa, zakaj
umetnost se tedaj ni le vedno bolj in bolj laiciziraia,
marveč kaže cerkvena umetnost sama — da ne
govorimo o drugem — isto tendenco, katera se
javlja v vsej ostali umetnosti, otresti se srednje
veškega simboličnega elementa in postati, kljub
vizionarnemu značaju svojega predmeta, čim naj
bolj realistična: v tej dobi se je cerkveni dekor
obogatil z mnogimi novimi realističnimi snovmi, s
snovmi, katerih invencija ni potekla iz abstrakt
nega razmišljanja, marveč iz zgodovine, legende ali
aktualnega življenja. Gotovo se v tej dobi poživlja
tudi simbolika antike, toda nagib, ki je umetnika
privedel do te snovi, ni nikakor one vrste kakor
v srednjem veku, marveč diametralno nasproten;
ta antični simbol gja ne zanima kot simbol, marveč
le kot del antične kulture, ki je ob tem času bila
predmet podrobnega študija, torej kot zgodovinska
realnost. To realistično teženje doseže svoj višek
v 19, stoletju, v kailierem zamre vsaka simbolična
invencija in se čut za realnost v toliki meri okrepi,
da se pojavi obnavljanje zgodovinskih stilov, in
sicer ne zaradi simpatične estetske razčuvstvovaliosti do katere posebne dobe preteklosti, ne zaradi
sorodnosti umetnostnega hotenja, marveč iz lju
bezni do realnih tvorb preteklosti. Tudi- srednje
veški stili so se ob tem času obnavljali — in ven
dar, poglejmo katerokoli moderno romansko ali
gotsko stavbo in se bomo prepričali, da so ravno
simbolični elementi v njej reducirani na minimum,
-vrhu tega omiljeni v realističnem zmislu, če ne
popolnoma zabrisani. In čisto naravno; v času, ki
je preteklost jemal z objektivnega zgodovinskega
stališča, ki je smatral stil preteklosti za predmet
eksakllne umske rekonstrukcije, ni nikakor moglo
biti zmisla za čisto subjektivno, nerealistično vred
nost simbola. Kako je tudi v tem veku tukaj očr
tani razvo!) v izberi umetnostne snovi tekel vzpo
redno z vsem ostalim kulturnim razvojem, je komaj
potrebno opozarjati,
V Vurnilkovem dekorju presbiterija sv, Kata
rine pa opazimo nekaj, kar je s to tradicijo v na
sprotju, Najprej se pojavi tuji motiv nad vrati sakristije, ko iz knjig, simbolizirajočih cerkveno patrono', poženejo— tako zelo nerealistično— veljice,
na katerih sedijo ptiči, zlasti pa, in sedaj s polno
1
V strokovni literaturi je naraščanje snovi v starem in
srednjem veku ikonografski dovolj natančno obdelano, a s
tega vidika, s katerega gledamo ta pojav tukaj, še ni bil
razmotrivan, dasi bi tako zastavljen študij, zlasti v zvezi s
formalnimi problemi dotičnih dob, mogel biti ploden,
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močjo, v vsej samostojnosti, na retabulah oltarja;
na tem mestu so od nekdaj, od romanske dobe,
stale svete zgodovinske figure, a so sedaj izginile,
umaknile so se klinčkom in kosom! Če hočemo
dobiti analogije za ta pojav v tradiciji cerkvenega
dekorja, bi jih morali iskati v početkih starokrščanske dobe, torej v času snovno popolnoma neopre
deljenega dekorja, kakršen se nam kaže sedaj nad
vrati katarinske sakristije, v času, ko ni hotel biti
dekor nič drugega nego dekor, brez vseh aluzij;
ali v oni dobi, ko je dekor dobival že svoj simbo
ličen pomen, kakor ga dobiva tudi oni motiv kline kov in kosov, cvetja in petja, radosti in hvalnic,
razpostavljen pri sv, Katarini okrog močno po
udarjenega tabernaklja v oltarju. Obnavljanje tra
dicionalnih stilov v polpreteklem času se nikakor
ni ustavilo pri romanski dobi kot meji navzdol,
marveč smo videli zadnje čase, da se obnavlja tudi
starokrščanski dekor, da se ponavljajo starokrščanske apside s svojimi muzaičnimi svetniškimi figu
rami — toda s temi poskusi nima Vurnikovo delo
nič skupnega. Ne mogli bi tega, kar vidimo pri
sv, Katarini, imenovati posnemanje prakrščanskega
dekorja; to ni obnavljanje starih tipov, pač pa ana
logija v umetnostnem hotenju; odklanjanje histo
rične snovi,
Ta pojav bi bilo kaj lahko razložiti v času, ko
se je pozornost, porazdelivši se na vsa polja, vse
čase in vse panoge umetnosti, obrnila tudi k takozvani narodni umetnosti, ko nastajajo Madone v
narodnih nošah in se naglasa potreba umetnostne
renesanse na podlagi folklorističnih raziskavanj;
Vurnikovo delo bi po tem svojem motivu bilo eno
stavna aplikacija »narodne« umetnosti na cerkveni
dekor. Vendar se s to razlago ni mogoče zadovo
ljiti, ne le zato, ker tudi po njej preostaja še vedno
vprašanje, kako je mogel ta laični motiv — proti
tradiciji — zaiti v cerkev, marveč tudi zaradi ne
katerih drugih značilnih posebnosti v okrasju pres
biterija sv, Katarine, Pesem, ki jo pojo Vurnikovi
ptički, ni samovoljna.

PRIČEVANJE FORME.
Način, po katerem je poslikan presbiterrj kot
celota, je svoje vrste, Presbiterij je tektonski do
volj členovit: ob vhodu vanj stojita dva močna poluslopa, v notranjosti je razčlenjen z lisenami z last
nimi kapiteli, svod tvorijo svodne kape, nasproti
sakristijski steni in v ozadju je po eno okno. De
koracija sten in arhitektonskih delov je vseskozi
geometrična, je eno samo ponavljanje romba v treh
spektralnih prabarvah, v rdeči, rumeni in modri,
svod pa je ostal bel, nepobarvan in ima samo v
sredi dekorativen medaljon v istih barvah in v
obliki četveroperesne detelje. (SI. 5,) Pri tej deko
raciji je značilna okoliščina, da se geometrični
motiv romba preliva v isti barvi in skoraj nespre
menjeni obliki po vsej poslikani ploskvi nepretr
gano dalje, usihajoč samo pod kapiteli Usen in
pod venčnim zidcem, a da se potem takoj tudi na
tem členu zopet pojavi. Enakomerno z istim dekor-

