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1. UVOD

Za diplomsko delo z naslovom Živalski simboli v krščanstvu sem se odločila
predvsem zato, ker me tovrstna tematika zanima. Od nekdaj sem gojila ljubezen do živali
in vedno me je zanimala njihova simbolika. Sprva je zanimanje potekalo v splošni smeri,
tu pa sem se osredotočila na simbolno vrednost živali v krščanstvu.
Simboli so del našega vsakdana. Z njimi se srečujemo praktično na vsakem
koraku, pa naj si bodi doma, na ulici, v šoli ali na delovnem mestu. Po navadi se
simbolike okoli nas niti ne zavedamo dobro. Nekateri simboli se

nam zdijo tako

samoumevni, da ob njih niti ne razmišljamo kaj dejansko predstavljajo. Ob tem lahko
pomislimo na vse prometne znake, ki nam nekaj sporočajo, blagovne znamke, ki se
bohotijo iz trgovin in kar kličejo po pozornosti. Takšni simboli nam posredujejo takojšnjo
informacijo in vse to nam v današnjem tempu življenja prihranijo čas. Nekateri simboli so
univerzalni in jih razumemo vsi, ne glede na jezikovne, kulturne in verske razlike,
poznamo pa tudi simbole, ki ne delujejo enako v različnih državah, kulturah ali verah. V
diplomski nalogi bom to skušala tudi dokazati. Če za primer vzamemo simbol zmaja, ki je
na Vzhodu simbol blaginje, sreče, moči in modrosti, v krščanstvu pa ima popolnoma
drugačen sloves - primerjamo ga s hudičem in satanom, ki zapeljuje ljudi. V krščanstvu je
postal simbol nevernikov.
Skozi zgodovino je simbolika živali odigrala pomembno vlogo v mnogih različnih
kulturah. Bile so čaščene kot boginje in bogovi, imeli so jih za prinašalce dobrega ali
slabega, bile so kot vir moči ali modrosti. Njihove živalske značilnosti so predstavljale
človeka.
Simbolika živali v krščanstvu je izjemnega pomena. Včasih beremo odlomke iz
Svetega pisma in se niti ne zavedamo kakšni so simbolični pomeni nekaterih živali, ki se
tako pogosto pojavljajo v besedilu. Namen diplomske naloge je raziskati te simbolne
pomene in jih v logični celoti predstaviti bralcu.
Živalska simbolika je sicer širok pojem, diplomsko delo pa je zato osredotočeno
predvsem na krščanski vidik simbolike živali.
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Pri pisanju diplomske naloge sem se soočala z velikim številom simbolnih
pomenov živali, ki jih poznamo v različnih religijah in kulturah, zato sem se morala
odločiti za tiste najpomembnejše oziroma najbolj zanimive. To pa je bilo pri vsej
raziskani tematiki na tem področju precej težko.
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2. OSNOVNA TERMINOLOGIJA

Zaradi lažjega razumevanja osrednjega dela diplomske naloge, ki govori o živalski
simboliki, bo v tem poglavju razloženih nekaj osnovnih terminov, ki se pogosto
pojavljajo v besedilu.

2.1 SIMBOL

Simbol (iz gr. Sýmbolon, znamenje, znak) po definiciji slovarja slovenskega
knjižnega jezika: 1. predmet, lik, ki izraža, predstavlja določen abstraktni pojem; znak,
znamenje: oljkova vejica je simbol miru; državni, verski simboli, glasovni simbol, idejni
simbol 2. dogovorjena črka, kratica za označevanje določene stvari: napisati simbol;
simbol za vodik je H, matematični simbol, elektronski simbol, filozofski simbol, simbol
ploskve, statusni simbol (SSKJ 2014: 512)
Simbol lahko definiramo kot predmet, ki je lahko tako oseba, kot žival, rastlina,
kamen, lik, barva, število itd., ki se v nekem kontekstu predstavlja kot nosilec neke
globlje vsebine. Predmet ne predstavlja zgolj tistega za kar ta predmet je, temveč ima še
drugo ali več globljih pomenov, ki so različni od prvotnega pomena predmeta.
»Na življenjski poti srečujemo množico različnih znakov in znamenj. Naše
stehnizirano izkustveno mišljenje in obveščanje (komuniciranje) se odvija v znakih.
Simbol je vedno poln konkretnega. Pomeni veliko več od samega znaka, odvisen pa je
tudi od razlage. Ta pa se zopet nagiba v to, kar se skriva na drugi strani pomena, kar torej
simbol že vsebuje. Simbol je poln afektivnosti in dinamike, ki se je ne da za vedno do
konca zajeti v misli ali v besede. Simbol ima dve obvezni sestavini: vidno zunanjost in
prikrito resničnost. Po vidni zunanjosti slutimo globok notranji pomen.« (Rosenberg
1987, 10)
Janžekovič pravi, da je simbol laže ponazoriti s primerami kakor opredeliti z
besedo: oljka je simbol miru, zastava simbol domovine, Peter Klepec pa simbol
zasužnjenega prepohlevnega slovenskega naroda. Simbol je posebna vrsta znakov. Kako
se loči od drugih znakov, od simptoma, alegorije, metafore, različni avtorji različno
razlagajo. Izrazite razmejitve med njimi ni. (Janžekovič 1981: 252)
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Simbol je bil sprva na dvoje presekan predmet, lončena črepinja, košček lesa ali
kovine. Vsak del sta spravila dva človeka, gost in gostitelj, upnik in dolžnik, dva romarja,
dve bitji, ki naj bi se za dolgo ločili… Ko sta človeka pozneje združila oba dela, sta
priznala, da ju veže gostoljubje, dolg, prijateljstvo. Pri antičnih Grkih so bili simboli
razpoznavna znamenja, po katerih so starši prepoznali otroke, od katerih so bili odtrgani.
Po analogiji se je beseda razširila na žetone, ki dajejo pravico do plače, odškodnine ali
živeža, in na sleherno znamenje povezanosti, prerokovanja in dogovore. Simbol ločuje in
združuje, v njem sta ideji ločitve in združitve; evocira skupnost, ki je bila razbita in ki se
lahko spet sestavi. Vsak simbol ima del razbitega znamenja; pomen simbola se odkrije v
tistem, kar je hkrati razpoka ali zveza ločenih pojmov. Zgodovina simbolov potrjuje, da
lahko vsak predmet dobi simbolično vrednost, bodisi naraven (kamen, kovina, drevo,
sadež, cvet, žival, izvir, reka, ocean, gora, dolina, planet, ogenj, strela itd.) ali abstrakten
(geometrijska oblika, število, ritem, ideja itd.) (Chevalier in Gheerbrant 1993: 10)
Riceour pravi, da so simboli znaki, torej izrazi, ki sporočajo nek pomen. Vsak
znak govori o nečem onkraj samega sebe in velja za kako stvar. Vendar pa ni vsak znak
tudi že simbol; simbol namreč skriva v svoji strukturi dvojno pomenskost: prek prvega
pomena hoče odstreti, odpreti, razkriti, razodeti drugi pomen. V simbolu ne gre za bolj
revno in manj resnično, ampak za bogatejšo, polnejšo, bolj obsegajočo resničnost. Ne gre
za degradacijo realnega, pač pa za drugačen pogled na realno: to ni več le običajno, znano
in preizkušeno, temveč novo. Tu je srčika epistemološkega vprašanja v zvezi s simbolom:
ali je simbol le akcidentalen okrasek, ali pa nam lahko razpre nekaj, kar bi nam sicer
ostalo prikrito. V tem je hevristična funkcija simbola (Ricoeur v Bizant 1999: 49–50)
Škamperle piše o tem, da pomen simbola ni v celoti določen, ampak ga postopoma
odkrivamo sami, ne da bi ga popolnoma izčrpali, zato simbol ostaja skrivnosten in nas
povezuje z neznanim, hkrati nastopa osebno in celo intimno. Simbol zahteva subjektivni
pristop, zato je živ in dinamičen. Poleg znakovne ravni (podoba, predmet) je za
opredelitev simbola pomemben tudi zorni kot pogleda. Krščanski križ bo hindujec ali
Kitajec razumel kot znak z duhovnim pomenom, ki se navezuje na religijo
sredozemskega in zahodnega sveta, tako bomo tudi zahodni ljudje drugače dojemali
simbole vzhodnih azijskih kultur. (povzeto po: Škamperle 2013: 57–58)
Po definiciji Splošnega religijskega leksikona, so religijski simboli tisti simboli, ki
se navezujejo na religijsko izkušnjo, izkušnjo svetega. Religioznemu človeku lahko svet
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postane v celoti ali v delih znamenje nevidnega, božanskega. Glede na izvor so religijski
simboli lahko kozmični (zemlja, voda, zrak, ogenj, svetloba, tema, oblak, strela, nevihta,
gora, sonce, mesec, zvezde), imaginativni (celota predstav ter verbalnih in likovnih idej,
s katerimi se sveto kaže navzven) in eksistencialni (križ, pot, kruh). (SRL 2007: 1036)
Riceour poudari, da duhovno – religioznega izkustva ni mogoče izraziti drugače
kot simbolično in da simbolični govor ustreza izgovarjanju neizrekljivega. (Bizant 1999:
54) Bizant pa ob tem razmišlja, kako hitro postanemo verni ljudje zaprti na prvo raven: ko
se zapremo v norme in predpise, v racionalno opisane dogme, v formalne pobožnosti itd.
Tisto kar naj bi bilo kot okno, ki naj odpira komunikacijo z Absolutnim, tako hitro
postane sakrosanktno, nedotakljivo. Okno, ki naj bi bilo odprto, postane nepredušno
zaprto. In Bog kot absolutna Skrivnost postane ujetnik prve ravni. To, kar je predvsem
simbol za nekaj, za Nekoga, postane cilj samo v sebi. Sredstvo se zamenja za cilj. Kako
hitro se zgodi, da človek preide od besed: »kako dober je Bog, ker mi je dal ta dar!«, do
vzklika: »Kako dober je ta dar, ki mi ga je dal Bog!«. In nato je samo še korak do besed:
»Kako dober je dar!« Tako človek začne malikovati dar: ko ni več simbol Božje dobrote,
pač pa kot cilj sam v sebi. Tako pozabimo na Boga, ki je dal dar, da bi ga delili z drugimi.
(Bizant 1999: 54)
Precej prepričljivo in nazorno svojo definicijo simbola poda Trstenjak: »Simbol je
vidno znamenje nevidne stvarnosti, ki nam jo simbol nakazuje, prispodablja in razodeva.
Simbol je vselej podoba nečesa drugega. V simbolu sta zmeraj dve podobi: tista, ki jo
vidimo, in druga, ki jo ta samo nakazuje, na katero meri, ki jo prispodablja. Simbol je
vselej prispodoba. Jezus je govoril v prilikah, se pravi v prispodobah, v simbolih. Nova
zaveza je pravzaprav vsota samih simbolov. Tako se znajdemo že v začetku razmišljanja
pred vseobsegajočim dejstvom: simboli nas opozarjajo, da onstran telesnega sveta obstaja
še duhovni svet, ki je bogatejši in močnejši od telesnega. V moči simboličnega mišljenja
se nam odpira duhovni svet. Ta je namreč skrit za zastorom telesa in njegovih pojavov; je
pa odločilen za naše življenje. (Trstenjak 1994: 7–8)
Krščanska simbolika se je v začetku pojavljala na skorajda kriptografski način.
Zgodnji kristjani so uporabljali simbole, katerih skriti pomen so poznali le oni sami. Na
sliki, kjer so drugi pač videli samo pastoralno idilo – pastirja, ki pase ovce, so kristjani
prepoznali Kristusa, ker so poznali simbolni kod, po katerem dobri pastir predstavlja
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Odrešenika. Pozneje pa je krščanska simbolika stopila iz tajnosti in njen sistem je postal
uradni ter prevladujoči sistem simbolike. (Musek 1990: 55)
Med simbolom in znamenjem je razlika, pa čeprav se nam zdita to na prvi pogled
pojma, ki bi ju lahko enačili. Za simbol bi lahko trdili, da je ožji pojem kot pa znamenje.
Oražem razloži: »vsak simbol je znamenje, ni pa vsako znamenje že obenem
simbol. Znamenje je vedno mogoče razložiti po nekih pravilih in odvisno od meril, ki so
lahko osebna ali splošna, simbol pa po svojem naravnem odnosu izraža nekaj, česar
neposredno ni mogoče opisati ali dojeti. Znamenje je indikativno, to se pravi, našo misel
pošilja k nečemu, kar je še vedno mogoče prikazati, čeprav ni prisotno. Simbol pa je
signifikativen, vsebuje pomen in izraža nekaj, kar presega čutno zaznavanje.«
(Oražem 1995: 11–12)
Za lažje razumevanje in boljšo predstavo pri razločevanju simbolov in znamenj, v
nadaljevanju podajam Oražmovo definicijo znamenja.

2.2 ZNAMENJE

Znamenje je vsak viden odtis v kakšno stvar; predmet, ki pomaga k razlikovanju
ali označevanju česa; kar omogoča prepoznavati kako osebo, njene misli, voljo, ljubezen;
dejanja, kretnje, namig, iz katerih moremo sklepati na kaj. Znamenje je torej resničnost,
ki se nanaša na nekaj drugega in to na ta način označuje. Znamenje je čutom dostopna
stvar, s katero se drugemu sporoča neki pomen. Znamenje ima nek odnos, kakor odnos
vzroka do učinka, vsebuje medsebojno delovanje, z njim nekaj sporoča. Vse, kar
znamenje označuje, ima vedno določen pomen, ki ga človek pozna po dogovoru ali
učenju. Pri obredu miru in sprave kristjan ve, da stisk roke pomeni odpuščanje,
medsebojno zbližanje in ne samo običajni vljudnostni pozdrav. Znamenje sporoča nekaj
kar je nevidno, skrito in se kot tako izmika našim čutom. Razlikujemo naravna in
dogovorjena znamenja. Naravna so stvari, ki že po naravi, neodvisno od človeka
pomenijo to, kar označujejo. Takšna znamenja imajo splošen značaj: dim je naravno
znamenje ognja, jok bolečine, solze žalosti, smeh veselja, voda očiščenja itd.
Dogovorjena znamenja so stvari, ki so jih ljudje izbrali, da označujejo stvarnosti, s
katerim nimajo nobene naravne povezanosti. Tako npr. črna barva pomeni žalost, priklon
6

spoštovanje, pisava znamenje za razne glasove, note za višino in dolžino tonov itd.
Znamenja so človeku nekaj tako vsakdanjega, da jih ustvarja brez posebnega miselnega
napora. (Oražem 1995: 9–10)

2.3 ATRIBUT

»Atribut je največkrat izbran predmet, rastlina ali žival, ki v likovni umetnosti
služi kot uveljavljeno razpoznavno znamenje za identifikacijo upodobljenih oseb ali
alegoričnih likov (različne personifikacije, ki nastopajo v alegorijah). Poleg tega, da kot
stalna določila služijo za prepoznavanje oziroma razločevanje, imajo atributi tudi splošno
označevalno vlogo – zaznamujejo lahko značaj, položaj ali dejavnost osebe. Atributi
zgodovinskih ali literarnih oseb največkrat izvirajo iz vsebinskega konteksta, v katerem
nastopa določena oseba. Lahko se nanašajo na posebno zanimive dogodke iz njihovega
življenja, na junaštva in legendarna dejanja, ali pa zaznamujejo njihov družbeni položaj,
poklic, poslanstvo ipd. (Germ 2006: 25)
Svetniški atributi se delijo na splošne in individualne. Obči, vsem svetnikom
skupni atribut je nimb ali svetniški sij. Splošni atributi, ki zaznamujejo status
posameznega svetnika, so na primer tiara za papeže, škofovska mitra in palica za svete
škofe, dalmatika za diakone, vladarske insignije za svete kralje itd. Individualni atributi
svetnikov imajo različen izvor. Največkrat izhajajo iz konteksta svetniških legend in se
nanašajo bodisi na mučeništvo, bodisi na najpomembnejše dogodke v njihovem življenju
in na čudeže, ki so jih izvršili, lahko pa je vezan tudi na njihov poklic ali javno delovanje.
Opozoriti je treba na dejstvo, da razpoznavanje svetnikov s pomočjo atributov ni vedno
povsem zanesljivo, saj imajo nekateri svetniki več različnih atributov, hkrati pa imajo
posamični svetniki skoraj identične atribute. (povzeto po: Germ 2008: 125-126)
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2.4 IKONOGRAFIJA

Ikonografija (od gr. eikón, slika, podoba + gráphein, pisati, torej dobesedno
»pisanje slik«) je v prvi vrsti umetnostnozgodovinska metoda, ki se ukvarja z vsebino
likovne umetnosti, opisuje in opredeljuje pomen upodobitve ter poskuša natančno
definirati vsebinsko plat vseh formalnih elementov likovnega dela. Njen cilj je odgovoriti
na vprašanja: »kaj predstavlja upodobitev, kaj je vsebina določenega likovnega dela, kaj
je tema oziroma motiv nekega umetnostnega spomenika?« ikonografija torej odkriva
pomen upodobljenih dogodkov, dejanj, gest ali izrazov, predmetov, rastlin, živali itd. in
poskuša čim bolj natančno določiti nastopajoče osebe ali vsaj razpoznati njihov značaj in
vlogo, da lahko pravilno poimenuje upodobitev. (Germ 2008: 7)

2.5 FIZIOLOG IN BESTIARIJ

Še preden se podrobneje posvetimo simboliki živali, bi bilo potrebno razčleniti
dva pojma, s katerima se bomo v nadaljevanju diplomskega dela pogosto srečevali. To sta
»Fiziolog« in »bestiarij«. Bestiariji so vir simbolnega jezika živali in v srednjem veku so
bile to zelo priljubljene knjige. Njihov predhodnik »Fiziolog«, iz katerega so srednjeveški
bestiariji črpali, pa se je razvil že v antičnem obdobju.

2.5.1

»FIZIOLOG« (PHYSIOLOGUS) ALI »NARAVOSLOVEC«.

To je poznoantično delo, v katerem anonimni pisec napaberkuje številne
zanimivosti o živalih in njihovem življenju, ki jih povzema po starejših avtorjih. Tako
najdemo v knjigi, ki naj bi nastala v Aleksandriji najverjetneje v 3. ali 4. stoletju, navedke
iz Aristotela in Plinija Starejšega, avtor pa je najbrž bral tudi spise Opijana, Ajlijana in
Solina. Predvsem pa je odlično poznal Sveto pismo, saj številne živalske podobe, vzete iz
Stare zaveze, v alegoričnem komentarju dopolnjuje z vsebinami iz Nove zaveze. Grški
izvirnik Fiziologa je izgubljen, a se je na srečo ohranilo kar nekaj prepisov, med katerimi
je najbolj znamenit bogato ilustriran kodeks, ki je v drugi četrtini 9. stoletja nastal v
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Reimsu in ga danes hranijo v Mestni knjižnici v Bernu. Osrednja pozornost je v Fiziologu
namenjena alegorični razlagi živali, ki antično tradicijo premišljeno združuje s
krščanskimi vsebinami. Poglavja z opisom živali in posebnimi vedenjskimi značilnosti
največkrat uvajajo navedki iz Svetega pisma, zaključujeta pa jih moralni nauk ali
metaforična razlaga. Raznovrstne živali, ne oziraje se na kakršnokoli naravoznanstveno
delitev, oblikujejo tri temeljne vsebinske sklope: večina simbolično predstavlja Kristusa,
posamezne zveri, plazilci in ptice lahko simbolizirajo Antikrista oziroma demonske sile,
velik del pa je povezan z različnimi krepostmi ali pregrehami.« (Germ 2006: 11-12)
Podobe, ki spremljajo opise, so skladno s časom in krajem nastanka raznolike. Za
Fiziologe, ki so nastali v času karolinške renesanse velja, da poskušajo v slikanju živali
ohranjati čim več naturalizma, medtem ko so romanske iluminacije veliko bolj stilizirane
in puščajo prosto pot samovoljnim predstavam posameznega iluminatorja.
(Germ 1999: 86)

2.5.2

BESTIARIJ (BESTIARIUM) ALI »ZVERINJAK«

To so posebne ilustrirane knjige, ki so v celotni posvečene živalim. Njihov razvoj
sega od konca 12. stoletja do začetka 14. stoletja. Tako se je izoblikovala klasična
podoba srednjeveškega bestiarija, v katerem je različno število (včasih tudi več kot sto)
živalskih vrst urejenih v zaporedju od leva kot kralja živali, prek raznovrstnih zveri,
rastlinojedih živali in ptic do manj odličnih plazilcev in rib. Vse simbolno pomembnejše
vrste so opremljene z moralističnimi razlagami in s tem postavljajo živali za zgled ali pa
svarilo vernikom. V zbirki živali, ki nam jih predstavljajo bestiariji je zajet manjši del
bogatega zemeljskega živalstva, je pa zato bolj vključena domišljija srednjeveškega
človeka, ki se je v predstavah o živalskem svetu razrasla do skrajnih meja.
(povzeto po: Germ 2006: 11-12)
Piscev in bralcev bestiarijev ni zanimal resnični videz živali, ne njihove lastnosti
ali način življenja, temveč simbolične vsebine, ki so se skrivale v njihovi podobi, ter
alegorična razlaga njihovega vedenja. (Germ 1999: 86)
Razvoj ikonografije živali se je pospešeno nadaljeval tudi v renesansi in baroku.
Zaradi prerojenega zanimanja za naravoslovne znanosti, ki ga je v 13. stoletju spodbudilo
prevajanje Aristotelovih del v latinščino, je začela priljubljenost bestiarijev že v poznem
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srednjem veku upadati in v renesansi so jih nadomestili stvarnejši zapisi o živalskem
svetu. Toda razvoj znanosti ni zavrl zanimanja za simbolično pomenljivost živali in celo
Leonardo da Vinci je spisal »bestiarij«, ki je za razumevanje živali v renesančni
umetnosti velikega pomena. (Germ 2006: 105)
Z domišljenimi alegoričnimi razlagami so bestiariji vplivali tudi na posvetno
ikonografijo živali, predvsem na pomene živali v heraldiki, grbovne živali, kot so orel,
lev, sokol, jelen, medved, volk ali zmaj, so plemiči izbirali zaradi njihovega simbolnega
pomena, ki so ga z osebnim geslom še dodatno obogatili. (Germ 2006: 105)
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3. OSREDNJI SIMBOLI KRŠČANSTVA

V krščanski ikonografiji se najpogosteje srečujemo s tremi velikimi skupinami
simbolov. To so grafični simboli, fitomorfni simboli ter zoomorfni simboli.
Germ navaja tri velike skupine simbolov:
1. Grafični simboli – najbolj znan grafičen simbol je nedvomno križ, ki je osrednji
simbol krščanstva, vendar ne smemo pozabiti, da lahko tudi črke, številke,
geometrijski liki itd. nastopajo v vlogi simbola. Tako je na primer, Kristusov
monogram simbol Kristusa samega, alfa in omega, prva in zadnja črka grške
abecede, pa simbolizirata Kristusa kot Vsevladarja (Pantokrator) ali Vladarja
časov (Kronokrator). Krog v številnih kulturah simbolizira popolnost in najvišje
božanstvo ter je v krščanski ikonografiji uveljavljeni simbol Boga, medtem ko
enakostranični trikotnik najpogosteje predstavlja Sveto Trojico.
2. Fitomorfni simboli – v krščanski ikonografiji med fitomorfne simbole spadajo
vinska trta, ki je simbol evharistije, jabolko kot simbol greha in lilija kot simbol
čistosti. Vrtnica je tradicionalni marijanski simbol ljubezni, palma je splošni
simbol mučeništva, dasiravno ima – kot vsi krščanski simboli – tudi številne druge
pomene, medtem ko je oljčna vejica tako v krščanski kot profani ikonografiji
simbol miru. Seznam rastlin, ki so lahko nosilke simbolnih pomenov, je izredno
dolg, floralna simbolika pa je dosegla enega od največjih razcvetov v umetnosti
poznega srednjega veka.
3. Zoomorfni simboli – poglavitni zoomorfni simboli krščanstva so jagnje, ki je v
prvi vrsti simbol Kristusa in njegove žrtve, golob, ki

največkrat predstavlja

Svetega Duha, in riba, ki zaradi kontrakcije I(esous) CH(ristos) T(heou) HY(os)
S(oter) (ICHTHYS = gr. Riba), simbolično označuje Jezusa Kristusa kot Božjega
Sina in Odrešenika. Med živalskimi simboli je treba imenovati vsaj še leva, kačo
in zmaja, vendar je njihova simbolika odvisna od konteksta in velikokrat celo
diametralno nasprotna. Podobno kot za rastlinski svet, tudi za živalsko simboliko
velja, da je izjemno bogata, svoj vrhunec pa je dosegla v Fiziologu in v
srednjeveških bestiarijih.
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antropomorfne simbole in simbolične prizore. Najpogostejši antropomorfni simboli
krščanske umetnosti so Dobri pastir, Ribič, Učitelj, ki simbolično predstavljajo Kristusa
kot pastirja občestva vernikov, ribiča človeških duš oziroma učitelja prave vere. Oznaka
»simbolični prizor« je ena najbolj spodrsljivih terminoloških oznak v umetnostni
zgodovini. Pojavljanje simbolov v nekem prizoru ali prisotnost globljega simbolnega
pomena celote ni dovolj, da bi prizor poimenovali simbol poimenovali simbolična scena.
S pojmom »simbolični prizor« ali »simbolična scena« namreč označujemo tiste prizore,
ki na simbolni način predstavljajo dejanje ali dogajanje z določeno sakralno ali izbrano
profano vsebino, za katero ne obstaja neposredna osnova v literarnem delu. Simbolični
prizori krščanske umetnosti so posebno pogosti v obdobju zgodnjega krščanstva; med
najznačilnejšimi lahko omenimo prizore trgatve in stiskanja grozdja (simbolična
predstavitev nauka o evharistiji), živali, ki pijejo iz vodnjaka življenja (simbolična
predstavitev nauka o vstajenju v večno življenje) ali Kristusa, ki ločuje ovce od koz
(simbolična podoba Poslednje sodbe) (Germ 2008: 30–32)
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4. SIMBOLIKA ŽIVALI

Upodabljanje živali je staro, kot je staro človeštvo samo. Poznamo ga pri vseh
ljudstvih in v vseh kulturah sveta. Krščanska simbolika živali se je oblikovala na podlagi
dveh poglavitnih virov – Biblije in Fiziologa.
Simbolika živali predstavlja dopolnitev simbolizma rastlin. V sklopu različnih
kultur so pridobile številne živalske vrste (glede na ustrezno razširjenost in podobo favne)
poseben pomen, ki se zrcali v nepreglednem mitičnem, religioznem in drugem materialu.
V našem kulturnem krogu ter kulturah, ki so mu blizu, se simbolični pomen osredotoča v
večji meri na čisto določene živali: sem sodijo posebno značilne živali ter živali, ki žive v
posebnih pogojih, npr. kače, ptice, krokodili, ribe, dalje nekatere domače živali, npr. pes,
mačka, ovca, bik idr., nato nekatere zveri, npr. lev, tiger, lisica, volk, medved ipd.,
nekateri rastlinojedci, npr. zajec, srna, gazela ipd. Razen sesalcev in vretenčarjev se
pojavlja simboličen pomen zlasti še pri nekaterih značilnih žuželkah (čebela, mravlja,
metulj), pajkih, sicer pa le redko. Morda bi lahko šteli nekatere od naštetih živali celo
med univerzalne simbole – npr. kača, ptica in pes. Malokateri metaforični simbol je bil
tako raznovrstno, kontradiktorno in vendar neogibno uporabljen v zgodovini človeštva
kot kača. (Musek 1990: 235–236)
Skoraj vse rase svoje najvišje bogove v religijah in sakralni umetnosti povezujejo
bodisi z živalskimi lastnostmi, bodisi so ljudje sami upodobljeni kot živali. Stari
Babilonci so svoje bogove prenesli na nebo v obliki Ovna, Bika, Raka, Leva, Škorpijona
in tako dalje, kot zodiakalna znamenja. Egipčani so boginjo Hatoro upodabljali s kravjo
glavo, boga Amona z ovnovo in Tota z ibisovo, včasih pa kot pavijana. Ganeš, hindujski
bog naklonjene nam usode, ima človeško telo s slonjo glavo. Višnu je merjasec, Hanuman
je velika opica itn. Grška mitologija je polna živalskih simbolov. Oče vseh bogov Zevs
pogosto pristopi k deklici, ki si jo želi, kot labod, bik ali orel. V germanski mitologiji je
boginji Freji posvečena mačka, Wotanu pa merjasec, krokar in konj. Celo v krščanstvu
ima živalska simbolika presenetljivo vlogo. V živalski podobi najdemo tri evangeliste: sv.
Luka je vol, sv. Marko lev, sv. Janez pa orel. Edino sv. Matej je upodobljen kot človek ali
angel. Kristus se simbolno pojavlja kot Božje jagnje ali riba, lahko je tudi kača,
povzdignjena na križu, lev in v redkejših primerih samorog. (Jaffé 2002: 239)
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V naslednji vrstici Matejevega evangelija je zbrana pomembna živalska simbolika
Svetega pisma:
»Glejte, pošiljam vas kakor ovce med volkove.
Bodite torej preudarni kakor kače in preprosti kakor
golobje« (Mt 10, 16)
Ovca je koristna in miroljubna žival: živa daje hrano in obleko, mrtva postane
hrana in obleka. Je simbol Boga, ki se potem, ko je podelil obstoj in sijaj vsakemu bitju,
le-temu na križu da kot njegovo življenje in slava. Toda tudi milijon ovc ne bo nikoli en
volk. Tudi, če bi vsi na svetu postali učenci, bi ohranili lastnosti jagnjeta: nikoli ne bodo
nasilni in naduti, nekoristni in škodljivi. Volk, ki požira jagnje – božanska preobrazba! –
je spremenjen v hrano, ki jo jé. Na koncu bo volk prebival z jagnjetom in panter s
kozličem (Iz 11,6) Preudarni in preprosti – to sta vrlini, ki sta na prvi pogled nasprotni, a s
ta obe nujni. Bistrina ni samo zvijačnost, ki prevara kot kača v 1Mz 3, temveč tudi
preudarnost, s katero odkrijemo prevaro in se ji izognemo. Preprostost ni nepremišljenost
tistega, ki se izpostavi nevarnosti, temveč zaupanje otroka, ki se preda materi. Jagnje ima
torej preudarnost, da se ne izpostavlja hudemu, in zaupanje, da ga premaga, kadar mu je
izpostavljeno. S prvo se izognemo nevarnosti, kadar je to mogoče, z drugim pa se
soočimo z njo, kadar je neizogibna. (Fausti 2008: 200–201)
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5. ŽIVALI NA NOETOVI BARKI

»Preteklo je še štirideset dni in Noe je odprl lino, ki jo je
naredil na ladji, in izpustil krokarja. Ta je odletel, a se je vračal in
spet vzletaval, dokler vode na zemlji niso usahnile. Nato je Noe
spustil golobico, da bi ugotovil, ali so vode odtekle s površja
zemlje. Toda golobica ni našla počivališča, kamor bi stopila, in
vrnila se je k njemu na ladjo, kajti voda je še vedno prekrivala
zemljo. Iztegnil je roko, jo prijel in spravil k sebi v ladjo. Počakal je
še sedem dni in nato je spet poslal golobico iz ladje. Proti večeru se
je golobica vrnila in glej, v kljunu je imela zeleno oljčno vejico.
Zdaj je Noe vedel, da so vode na zemlji upadle. Počakal je še sedem
dni. Spet je spustil golobico, a se ni več vrnila.« (1Mz 8,6-12)
Bog je Noetu razkril, da bo v potopu uničil vsa živa bitja, zato mu je naročil naj
izdela ladjo, na katero bo vzel svojo ženo, tri sinove – Sema, Hama in Jafeta s svojimi
ženami ter samce in samice vsake živalske vrste. Nikjer točno ne piše katere živali so bile
na Noetovi barki, vemo le, da jo je napolnil, kot se je izrazila Comayeva, z živežem vseh
vrst. (Comay 2002: 291)
Iz besedila pa vemo, da sta bila na ladji gotovo tudi golob in krokar.
Noe najprej izpusti krokarja, ki pa se je vračal in spet vzletaval, nato je šele spustil
golobico. Slednjo pošlje trikrat. Tudi število tri ima simbolni pomen, saj pomeni polnost
in harmonijo. Prvič ko Noe spusti golobico, se ta vrne brez odgovora, kar pomeni, da
vode še niso usahnile, zato si je golobica svoje kopno znova poiskala na ladji. Drugič se
je vrnila z zeleno oljčno vejico s katero je prinesla mir na barko. Tretjič je ni več nazaj. S
tem je Noe samo še potrdil domnevo, da so vode usahnile. Krokar predstavlja negativno
simboliko, sicer v Svetem pismu ni posredno nič omenjeno, da bi krokar ne izpolnil
svojega poslanstva, vendar pa je razvidno, da je Noe raje poslal golobico, ki naj bi bila
zanesljivejša, kar je tudi sama potrdila.
Omeniti velja še simboliko števila štirideset, saj je prav toliko dni deževalo v času
vesoljnega potopa. Število je bilo že v antiki simbol sveta v njegovi štiriško-desetiški
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zasnovi, v krščanski ikonografiji pa pomeni zemeljsko življenje in potrpežljivo čakanje
odrešitve, a tudi čas posta, pokore ali kazni. (Germ 2003: 100)
Čeprav se morda zdi nesmiselno, da primerjamo živali, ki naj bi obstajale pred
vesoljnim potopom, s temi, ki so preživele, je prišlo v relativno kratkem zgodovinskem
času do velikih sprememb v favni in flori biblijskih dežel. Podnebje in živalstvo sta bila
večino obdobja Stare zaveze precej bližje afriškemu podnebju in živalstvu kot sta danes.
Po srednjeveški legendi naj bi vsi »samorogi« izumrli v vesoljnem potopu. Kakršnakoli je
že resnica – in za Noetov vesoljni potop se zdi, da pri tem ni igral nobene vloge – dejstvo,
da se je v relativno kratkem času živalstvo Palestine dramatično, čeprav postopoma,
spremenilo. Sloni, levi, povodni konji, zobri, žirafe in druge živali, ki so se nekoč
svobodno gibale po palestinskih travnikih in gozdovih, so iz takšnih in drugačnih
razlogov zapustile to ozemlje oziroma izumrle. (Metzer 2010: 13)

5.1 GOLOB
Golob je v srednjeveški ikonografiji trdno zasidran tudi kot simbol Božje milosti,
usmiljenja, odpuščanja, miru in sprave, kar izhaja iz biblijskega opisa vesoljnega potopa
in Noetove rešitve. Golobica, ki Noetu prinese oljčno vejico (1Mz 8,10-11), sporoča, da
se vode umikajo in da je Božja jeza pri kraju. (Germ 2006: 50)
Pri Chevalierju in Gheerbrantu beremo, da je golobica ko prinese oljčno vejico na
barko, simbol miru, harmonije, upanja in zopet najdene sreče.
(Chevalier in Gheerbrant 1993: 154)
Kappelari pa tudi piše o tem, da je bila zemlja po vesoljnem potopu spet primerna
za bivanje. V tej povezavi velja oljčna vejica za simbol miru med človekom in Bogom,
med človekom in svetom. (Kapellari 2006: 99)
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5.2 KROKAR

Poglaviten razlog, zakaj je krokar v srednjem veku postal simbol pregrehe, je
njegovo črno perje. Srednjeveški pisci slikovito pripominjajo, da je krokar »ves črn od
greha«. Žretje mrhovine in dejstvo, da ga Sveto pismo prišteva med nečiste živali, je še
dodatno podkrepilo predstavo o grešni naravi krokarja. (Germ 2006: 99)
»Nekatere židovske in krščanske legende govorijo o tem, da naj bi krokar med
letom opazil mrtve živali, ki so ležale na tleh in pozabil na svoje poslanstvo in se zatopil v
žretje mrhovine. Zato je ptica, ki je zaradi svoje požrešnosti pozabila na poslušnost
gospodarju, v starokrščanskih upodobitvah vesoljnega potopa postala podoba grešnika.«
(povzeto po: Germ 2006: 99)
Črno ptico je opaziti tudi v grbu nekdanjega nadškofa Urana, vendar pa je črna
ptica na srebrni podlagi vrana, ki pa nima posebnega simboličnega pomena, je le
izpeljanka iz njegovega priimka: Vrana – Uran. (povzeto po: Lavrič 2007: 183)

Slika 1: mozaik, 1180: Noe sprejema golobico z zeleno oljčno vejico, Monreale
Sicilija

17

V krščanskem izročilu je barka (ali ladja) na katero se vkrcajo verniki, da bi
premagali pasti tega sveta in viharje strasti – Cerkev. Noetova barka je napoved Cerkve.
(Chevalier in Gheerbrant, 1993: 47)
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6. ŽIVALSKA SIMBOLIKA V UMETNOSTI OD ANTIKE
DO DANES

6.1 STARA GRČIJA IN RIM

Antična kultura je ustvarila nepregledno zakladnico podob, prispodob in
simbolov, vzetih iz živalskega sveta. Dokaze za to najdemo v najrazličnejših spomenikih
likovne umetnosti, v zgodovinskih, filozofskih in literarnih zapisih, zapisih iz
vsakdanjega življenja, šeg in navad starih Grkov. V antičnem svetu se simbolika živali
tesno prepleta z mitologijo, kjer imajo živali skoraj brez izjeme tudi prenesen pomen. To
je razumljivo, saj so Grki mite o bogovih in junakih že v klasični dobi razlagali kot
prispodobe z moralnim sporočilom, zaradi česar so živali v njih samodejno prevzele
vlogo simbola. Simbolne vsebine živali ne izvirajo le iz mitov in legend, ampak so tudi
del antičnega leposlovja. V grškem pesništvu je od Homerja (8. St. pr. n. št. ) naprej živa
tradicija živalskih prispodob. Podobno velja za dramatiko in prozna dela, med katerimi je
potrebno izpostaviti basni. Na razvoj živalske simbolike v stari Grčiji so vplivali tudi
potopisi, zgodovinske pripovedi in opisi tujih dežel. Aristotel (384 – 322) se je v svojem
delu Nauk o živalstvu (Tón perí tá zóia istoríon) prvi lotil resnega in sistematičnega
preučevanja živalskega sveta. S tem je postavil temelje sodobne zoologije. Največji
rimski polihistor, Plinij Starejši je nadaljeval Aristotelovo delo. V svoje zapise o živalih
je vpletal različne zanimivosti, legendarna poročila in mitske prvine, kar je imelo za
simboliko živali daljnosežne posledice. V njegovem obsežnem delu Naravoslovje
(Naturalis Historia) je štiri knjige v celoti posvetil njemu znanim živalskim vrstam.
Kasneje med poznoantičnimi avtorji lahko izpostavimo Ajlijana - O značilnostih živalih
(Perí zóion idiótetos), Opijan – O lovu in O ribolovu (Kynegetikón in Halieutikón) in
Solin – zbirka znamenitosti (Collestanea rerum memorabilium). Vendar pa praviloma ti
avtorji le nekritično ponavljajo Aristotelova in Plinijeva spoznanja, veliko zanimivejši pa
so za simboliko živali. (povzeto po: Germ 2006: 7–11)

19

6.2 SREDNJI VEK

Pročelja romanskih bazilik in gotskih katedral so polne simbolične flore in favne
srednjeveške umetnosti. Tudi notranjost cerkva so krasila številna živalska obličja.
Slovitega opata Bernarda iz Clairvauxa (12.stol.) je to sicer motilo, vendar pa ni mogel
zajeziti pojava vseh zveri, ptic, morskih pošasti in izmišljenih bitij, ki so se pojavljale v
tistem času. Zlasti miniaturisti, ki so krasili srednjeveške knjige, so bili naklonjeni
živalski motiviki. Poleg tega so se prikradle tudi v dekorativne iniciale in platnice knjig.
Pojavile so se posebne knjige – bestiariji – natančneje od 12. do začetka 14. stoletja. V
zbirki živali, ki so bile predstavljene v bestiarijih je zajet sicer majhen del bogate
zemeljske favne, je pa zato toliko bolj vključena domišljija srednjeveškega človeka. Ob
tem lahko rečemo, da je srednjeveška simbolika živali zelo kompleksna in nemalokrat se
zgodi, da je ista žival nosilka različnih, celo diametralno nasprotnih pomenov. Posebno
poglavje v razvoju simbolike živali predstavlja srednjeveška dvorna poezija, v kateri so
živalske prispodobe nadvse priljubljene. Prepletenost krščanske mistične zoologije, kakor
se je izoblikovala v bestiarijih, s posvetnimi vsebinami dvornega pesništva najbolje
ilustrira Bestiarij ljubezni (Bestiarie d'amours, ok. 1250) francoskega pesnika Richarda
de Fournivala, v katerem avtor daje živalskim likom nove pomene, ukrojene po meri
viteške ljubezni. Vpetost živali v jezik ljubezenske simbolike se zrcali tudi v likovni
umetnosti. Najslikovitejši primer so poznosrednjeveške tapiserije, ki so bile po navadi
naročene za izvoljene dame. (povzeto po: Germ 2006: 11–15)

6.3 NOVI VEK

Srednjeveška bogata dediščina je bila dober temelj za nov svež veter, ki ga je
prinesla renesansa. Bestiariji so v tem obdobju postali preteklost, se je pa na podlagi
Aristotelovih prevodov del v latinščino povečalo zanimanje za naravoslovne znanosti.
Vlogo razlagalcev živalske simbolike so v novem veku prevzeli ikonografski priročniki,
katerih avtorji so se z vso vnemo lotili prikrite sporočilnosti živali. Omenimo lahko
priročnik Ikonologija (Iconologia), ki ga je spisal italijanski humanist Cesare Ripa leta
1593. V njem je zbral široko paleto simboličnih pomenov živali in ustvaril nekaj izvirnih
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vsebin, ki so postale stalnica poznorenesančne in baročne umetnosti. V renesančnem
slikarstvu in kiparstvu je živalska motivika ohranila podoben položaj kot v srednjeveški
umetnosti, v baroku pa se je njena priljubljenost celo povečala, kar je razvidno iz
portretov živali, ki se uveljavljajo kot samostojen ikonografski motiv. Že v renesansi so
umetniki upodabljali živali – največkrat konje in pse, v baroku pa se je razširila moda
samostojnih živalskih podob. V obdobju romantike (18. In 19. stoletje) pa je
povpraševanje po živalskih portretih doseglo svoj vrh. Obdobje romantike je do živali
gojilo poseben odnos in ljubezen do živali je v tem obdobju dobila nove razsežnosti, ki jih
starejša obdobja niso poznala. Prav tako dragocen je prispevek simbolistične umetnosti,
ki se je v zadnji četrtini 19. stoletja razširila po Evropi. Dekadentni duh simbolistov in
mračno razpoloženje, ki prevladujeta v njihovih delih, se zrcalita tudi v živalski
simboliki. Tako pesniki kot slikarji so se posvečali »temni plati« živali. Nato sta ob
razvoju globinske psihologije Sigmund Freud in Carl Gustav Jung prinesla
revolucionaren preobrat v raziskovanju človeške duševnosti, z razlago sanj, v katerih ne
manjka resničnih in izmišljenih živalskih podob. V 20. stoletju so se znanstveniki,
kulturni zgodovinarji, arheologi in umetnostni zgodovinarji precej posvetili raziskovanju
podobe in pomena živali v likovni umetnosti. Njihove študije so prinesle temeljne
zakonitosti oblikovanja živalske simbolike, opredelile dejavnike razvoja in osvetlile
razvojne tokove. Raziskovalci so z novimi spoznanji razkrivali uganke preteklosti in se
ukvarjali z vprašanjem pomena živali v moderni umetnosti. (povzeto po: Germ 2006: 16–
22)
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7. ŽIVALSKI SIMBOLI, KI PREDSTAVLJAJO JEZUSA
KRISTUSA

Pisni viri za razvoj kristološke ikonografije so zelo številni. Temeljni vir gotovo
predstavlja Sveto pismo Nove zaveze, ki pa je dopolnjena s številnimi odlomki Stare
zaveze, v katerih so biblijski eksegeti odkrili napoved Kristusa in njegovih del.
Pomembno vlogo v kristološki ikonografiji so odigrali tudi apokrifni viri, predvsem vsi
štirje evangeliji, ki opisujejo dogodke iz Kristusovega otroštva in njegove čudeže. Tekom
stoletij so bili za razvoj kristološke ikonografije pomembni tudi biblijska eksegeza,
teološki spisi, krščanska filozofija in mistika, nabožna literatura in liturgična
praksa.«(Germ 2008: 135)
Kristusu, kot osrednjemu liku krščanske vere, pripada največ simbolov. Če jih
razvrstimo po delitvi krščanskih simbolov opisanih v poglavju s tem naslovom, lahko pri
Kristusu govorimo o vseh treh skupinah simbolov. Grafični simboli, ki simbolizirajo
Jezusa Kristusa so nedvomno križ, ki je tudi osrednji simbol krščanstva, Kristusov
monogram, alfa in omega itd., med fitomorfne simbole, ki simbolizirajo Jezusa Kristusa
spada vinska trta - On je prava vinska trta, ki daje neminljive sadove. »Jaz sem resnična
vinska trta in moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani;
in vsako, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več sadu.« (Jn 15, 1-2), grozdje, palma –
simbol Jezusovega zmagoslavja, kot tudi njegovega pasijona. Zoomorfni simboli, katerim
se bom kasneje posvetila podrobneje pa so: Jagnje, ki je simbol krščanstva, v prvi vrsti pa
je simbol Kristusa samega, riba, lev itd.

7.1 JAGNJE

Jagnje je resda samo ovčji mladič, vendar ima v svetu krščanske simbolike zelo
pomembno vlogo. Po besedah Germa jagnje v Antiki ni imelo posebno bogatih simbolnih
vsebin in je bilo v vlogi žrtvene živali deležno podobnih pomenov kot ovca ali oven.
Na vseh razvojnih stopnjah sredozemske civilizacije – civilizacije nomadskih
pastirjev in stalno naseljenih poljedelcev hkrati – je prvorojeno jagnje s svojo
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brezmadežno in ponosno belino nekakšna pomladna kratofanija: inkarnira zmagoslavje
obnove, večno ponavljajočo se zmago življenja nad smrtjo. Prav zaradi te arhetipske
funkcije je jagnje spravna žrtev »par excellence«, tista, ki jo je treba darovati, da si človek
zagotovi odrešenje. S hebrejskim razodetjem je ta simbol dobil ves svoj pomen. Jagnje
(ali drobnica) simbolizira najprej Izraelca, člana božje črede, ki se pase pod vodstvom
pastirjev (političnih voditeljev):
»Glejte vaš Bog!
Glejte vsemogočni Gospod
Prihaja kot močni,
S svojo roko gospoduje!
Glejte, njegovo plačilo je z njim
in njegovo povračilo pred njim!
Kakor pastir pase svojo čredo,
S svojo roko zbira jagnjeta,
Jih nosi v svojem naročju,
Doječe pa rahlo vodi.«

To podobo je prevzelo krščanstvo. Toda vse do današnjih dni je doječe jagnje
stalno in ne glede na dogodke, tako pri Judih kot pri kristjanih ali muslimanih, daritvena
žrtev ob vseh priložnostih, zlasti za judovsko pasho, krščansko veliko noč, smrt in
vstajenje Kristusa božjega jagnjeta, in za ramazan. Podrobno proučevanje omenjenih treh
obredov pokaže, da se simbolični pomeni ponavljajo do najmanjših podrobnosti. Tako je
odrešeniško kri križanega Kristusa mogoče povezovati z odrešilno krvjo žrtvovanega
jagnjeta, s katero ljudje namažejo podboj na vratih in zgornjo stopnico, da bi odvrnili od
hiše sile zla.
Ko Janez Krstnik zagleda Jezusa in vzklikne Glejte, Jagnje božje, ki odjemlje greh
sveta! Se gotovo vsaj deloma povezuje s temo žrtvovanja. Velikonočni poudarek se
pojavi v ospredju v Prvem Petrovem pismu: tako kot se je nekoč Izrael osvobodil Egipta,
tako je kristjana rešila kri jagnjeta, Jezusa Kristusa. Vendar se prvotno krščanstvo takrat,
ko govori o Jezusu kot o jagnjetu, povezuje z neko drugo prerokbo iz Stare zaveze: s
skrivnostno stranjo, kjer Izaija napoveduje trpečega mesijo, ki ga simbolizira podoba
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jagnjeta na poti v klavnico: Mučili so ga, a uklonil se je in ni odprl svojih ust, kakor
jagnje, ki ga peljejo v zakol. (prim. Apostolska dela: kakor jagnje so ga gnali v zakol, in
kakor ovca ne dá glasu, kadar jo strižejo, tako tudi on ni odprl svojih ust.)
(Chevalier in Gheerbrant 1993: 186-187)
S Kristusovo žrtvijo je kar najtesneje povezano velikonočno oziroma pashalno
jagnje, ki ga je krščanstvo prevzelo po judovski pashi oz. veliki noči, pesahu.
Starozavezni motiv pesaškega jagnjeta so krščanski razlagalci Svetega pisma razumeli kot
predpodobo Zadnje večerje, jagnje pa kot simbol Kristusa. Globoka pomenljivost
velikonočnega jagnjeta izhaja iz osrednjega dejanja Zadnje večerje: »Medtem ko so jedli,
je Jezus vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil, dal učencem in rekel: »vzemite, jejte, to je
moje telo«. Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in rekel: »Pijte iz njega vsi. To je
namreč moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge v odpuščanje grehov«« (Mt 26,26-28;
prim. Mr 14,22-24 in Lk 22,14-20). Jezus je torej v simboličnem smislu resnično jagnje
velikonočne večerje. (Germ 2006: 61-62)
Jagnje v krščanski ikonografiji ne simbolizira samo Kristusa; lahko namreč
ponazarja tudi verne kristjane, ki so potrebni Božjega varstva, kakor jagenjčki, nad
katerimi bdi skrbni pastir. Motiv dobrega pastirja, ki je v Novi zavezi omenjen kar
nekajkrat, ima korenine v Izaijevi prispodobi o Bogu, ki varuje svoje ljudstvo: »kakor
pastir pase svojo čredo, jo zbira svojim laktom, jagnjeta nosi v svojem naročju, počasi
vodi doječe« (Iz 40,11). Dobri pastir z jagenjčkom na ramenih je eden najbolj
priljubljenih motivov zgodnjekrščanske umetnosti, a je tudi kasneje ohranil svojo veljavo.
Podobno ko ovce lahko jagenjčki simbolizirajo apostole, svetnike ali mučence. Med
svetniki, katerih atribut je jagnje, sta najpomembnejša dva: sv. Janez Krstnik in sv. Neža.
Prvi zato, ker je prepoznal Kristusa in ga pozdravil z besedami »Glejte Jagnje Božje«,
Neža pa zato, ker njeno ime v latinščini (Agnes) zveni podobno kot beseda za jagnje (lat.
Agnus). Jagnje je zaradi svoje ponižne narave, potrpežljivosti, miline, krotkosti, čistosti in
nedolžnosti atribut različnih krščanskih kreposti, najpogosteje pa spremlja Nedolžnost
(Innocentia), Ponižnost (Humilitas), Pohlevnost (Mansuetudo) in Potrpežljivost
(Patientia). Jagnje s križem je obenem eden izmed atributov dveh vélikih teoloških
kreposti – Vere (Fides) in Ljubezni (Caritas) (Germ 2006: 63-64)
Jagnje je kot simbol Kristusa najpogostejše upodobljen simbol vseh obdobij
krščanske umetnosti. Jagnje božje je v umetnosti pogosto prikazano z avreolo okoli glave
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ali s svetim oblakom (nimbusom). Stoji na hribu, pod katerim izvirajo potoki. Hrib
predstavlja Kristusovo cerkev, potoki pa predstavljajo štiri evangeliste, štiri Edenske reke,
ki neprestano tečejo in osvežujejo Cerkvene pašnike na zemlji.
(Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva 1979: 293)
Na koncilu v Konstantinoplu leta 692 so ukazali, da krščanska umetnost ne sme
več prikazovati Kristusa na križu s podobo jagnjeta ali obdanega s soncem ali luno,
marveč kot človeka: gotovo so tako sklenili zato, da bi v obredih in verovanjih preprečili
zablode, ki bi utegnile nastati zaradi podobnosti simbolov.
(Chevalier in Gheerbrant 1993: 187)

7.2 RIBA

Danes znamenje ribe predstavlja krščanstvo, vendar pa izvor tega simbola sega v
čas daleč pred Kristusom, torej v čas poganstva, ko so ga uporabljali predvsem kot ikono
plodnosti. (Forty 2003: 113)
Riba je seveda simbol prvine vode, v kateri živi. Ribe so klesali v podnožja
khmerskih spomenikov, s čimer so dali vedeti, da plavajo v spodnjih vodah, v
podzemnem svetu. Tako bi ribo lahko imeli za soudeleženko zmede v svojem elementu,
torej za nečisto. Tako pravi sveti Martin, ki opozarja tudi na nerazlikovanje med glavo in
telesom. Levitik sicer ne dovoli žrtvovanja rib, dopušča pa njih uživanje (vse v vodi, v
morju in rekah, kar ima plavuti in luskine, to smete jesti), medtem ko druge vodne živali
prepoveduje. (Chevalier in Gheerbrant 1993: 509)
Kristus je pogosto prikazan kot ribič, kristjani pa so ribe, kajti voda pri krstu je
njihov naravni element in instrument njihove regeneracije; riba simbolizira Kristusa. Taka
je na primer riba, ki vodi cerkveno barko, kot Mastya-avatâra vodi Manujevo barko. Riba
je tudi simbol življenja in plodnosti, ker se tako hitro množi in ker ima neskončno število
iker. Simbol se seveda lahko brž spremeni na duhovnem področju. V daljnovzhodnem
podobarstvu ribe plavajo v parih in so simbol (zakonske) zveze. Tudi Islam povezuje ribo
s predstavo plodnosti. (povzeto po: Chevalier in Gheerbrant 1993: 509)
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Riba se pojavlja tudi kot simbol krsta. Riba sama ne more živeti izven vode, prav
tako je lahko kristjan rešen samo preko krstne vode.
Podobno tudi pri Chevalierju in Gheerbrantu zasledimo, da glede na to, da riba
živi v vodi, se je simbolika včasih raztegnila v namig na krst:kristjan se rodi v krstilni
vodi, torej je primerljiv z ribico po Kristusovi podobi.
(povzeto po: Chevalier in Gheerbrant 1993: 510)
Simbolika ribe se je razširila na krščanstvo, pri čemer so nekatere razlage v
soglasju s to veroizpovedjo, nekatere pa je treba zavreči. Grško besedo ihtus (= riba) so
kristjani imeli za ideogram, v katerem so vsako črko imeli za začetnico besed, ki bi jih
prevedli kot Jezus Kristus, sin Boga, Odrešenik (Iesus Hristos Teu Uios Soter). Od tod
številne simbolične predstavitve ribe na starih krščanskih spomenikih (zlasti nagrobnih).
Toda v večini primerov je ta simbolika sicer strogo kristološka, vendar z nekoliko
drugačnim poudarkom: glede na to, da je riba tudi hrana in da jo je jedel tudi od mrtvih
vstali Kristus (Ponudili so mu kos pečene ribe. Vzel jo je in jo v pričo njih pojedel), je
postala simbol evharističnega obeda in pogosto nastopa skupaj s kruhom.
(Chevalier in Gheerbrant 1993: 510)
Sveti Peter, v evangelijih znan tudi kot »ribič ljudi« pomeni tudi tistega, ki bo rešil
ljudi pred pogubljenjem. Riba je v tem primeru simbol pridiganja in apostolata: ujeti ribo
pomeni spreobrniti človeka. To nima nič skupnega z ribo, ki ji pravijo Kristusov simbol
in ki je le njegov anagram.
Riba v umetnosti:
Med krščanskimi umetniki je riba pogosto upodobljena. Če na hrbtu nosi ladjo,
potem simbolizira Kristusa in njegovo Cerkev, če pa nosi koš kruha ali če je na krožniku,
potem predstavlja evharistijo.
Simbol ribe, reke in mlina najdemo tudi v grbu nekdanjega nadškofa Jožefa
Pogačnika. Škof, kot mlinarjev sin, nam hoče deliti zdravo moko božje besede in
posredovati ribo, tj. Kristusa. Ribi lahko povežemo tudi z Jezusovim čudežem, ko je
pomnožil pet hlebcev kruha in dve ribi. (Lavrič 2007: 180)
»Apostoli so rekli Jezusu: »Tukaj imamo samo pet hlebov in dve ribi.« Dejal jim
je: »prinesite mi jih sem!« In velel je ljudem, naj sedejo po travi, vzel tistih pet hlebov in
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dve ribi, se ozrl v nebo, blagoslovil, razlomil hlebe in jih dal učencem, učenci pa
množicam. Vsi so jedli in se nasitili ter pobrali koščke, ki so ostali, dvanajst polnih košar.
Teh pa, ki so jedli, je bilo okrog pet tisoč mož, brez žena in otrok« (Mt 14, 17-21)
Ribi sta simbol Kristusa, ki je kakor riba prišel na zemljo nam dati hrano v
zameno za svoje življenje.

7.3 LEV

Simbolika leva, ki ga že staroegipčanski zapisi imenujejo kralja živali, je prastara
in izhaja predvsem iz njegovega videza. Mačka z mogočno grivo, močnimi šapami, lepo
oblikovano glavo s sijočimi očmi in strah vzbujajočim zobovjem je dovolj močan opis, da
razumemo, da se je rodila predstava o kralju živali. Vse to ne preseneča, da je lev že v
starih visokih civilizacijah postal simbol moči, poguma, drznosti, plemenitosti in
vladarskega dostojanstva. Kakor tudi druge živali z bogato simboliko, ima tudi lev mnoge
nasprotujoče si pomene. Kralj živali simbolizira tudi divjost, krutost, neusmiljenost in
razdiralno slo divjine. Motiv boja z levom je v likovni umetnosti starih visokih civilizacij
zelo pogost: egipčanski faraoni, sumerski, babilonski in perzijski kralji so mnogokrat
upodobljeni v boju z levi ali pa lovu na njih. Leva srečamo tudi v številnih mitoloških
motivih, saj spremlja bogove ali pa je njihova jezdna žival. V starih visokih civilizacijah
je lev povezan s Soncem in prevzema del njegove simbolike. V povezavi s soncem je
Plutarh v knjigi O razumnosti živali podal zanimivo razlago. Pravi, da Egipčani leva
povezujejo s sončnim bogastvom. Zato, ker naj bi bili levji mladiči edine zveri, ki se
rojevajo z odprtimi očmi in zmorejo od prvega trenutka gledati v sonce. V stari Grčiji si
je položaj vladarske živali sicer pridobil orel, leva pa v grški umetnosti srečujemo
predvsem v vlogi divje zveri, s katero se mora spoprijeti junak. Najbolj znan primer je
gotovo Herakles, ki je pokončal dotlej nepremagljivega nemejskega leva in tako postal
največji grški heroj. Vendar pa lev v grški kulturi ni izgubil osnovne simbolike. Še vedno
nastopa v vlogi kralja živali, je simbol poguma, neustrašnosti in plemenite bojevitosti.
Homer v Iliadi primerja Ahilov pogum z neustrašnostjo leva, prav tako so poznejši
pesniki za najpogumnejše junake uporabljali izraz »levjesrčni«. Nesporni ugled leva je
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upadel šele v obdobju rimskega cesarstva, ko je njegovo mesto prevzel orel, ki ga je
rimsko cesarstvo izbralo za državni simbol. (povzeto po: Germ 2006: 113-114)
Z uveljavitvijo krščanstva je simbolika leva dobila novega poleta in v krščanski
ikonografiji levu pripada nadvse odlično mesto. Razlog tiči predvsem v svetopisemskih
prispodobah, v katerih je lev bodisi podoba starozaveznega Jahveja, bodisi simbol
Kristusa. V Janezovem Razodetju je Kristus imenovan lev iz Judovega rodu »Tedaj mi je
rekel eden od starešin: »ne jokaj! Glej, zmagal je lev iz Judovega rodu, Davidova
korenina, da bi odprl knjigo in njenih sedem pečatov«« (Raz 5,5). Pisec se s to oznako
neposredno navezuje na Jakobov blagoslov sinov, v katerem neustrašnega Juda primerja z
mladim levom (1Mz 49, 9). Krilatega leva kot eno od četverih bitij tetramorfa že stara
zaveza povezuje z videnjem Božjega veličastja, Nova zaveza pa njegov ugled zaradi
simbolične povezanosti s Kristusom samo še stopnjuje. Zgodnjekrščanski razlagalci
Svetega pisma so močno prispevali k razvoju kristološke simbolike leva, pri čemer so
spretno vključevali spoznanja antičnih piscev, zlasti navedb, ki jih prinaša Fiziolog.
Njihove razlage so v poljudni obliki povzeli srednjeveški bestiariji, ki poleg uveljavljenih
pomenov, kot so kraljevi značaj, plemenitost, pogum, drznost in neustrašnost, levu
pripisujejo tudi modrost, preudarnost, pravičnost, stanovitnost in usmiljenost.
(Germ 2006: 114)
Na podlagi naštetih lastnosti pa naj bi sledilo to, da naj bi lev ubijal samo takrat
kadar je lačen, redko naj bi napadal ženske in otroke, nemočne in preganjane. Obračunal
naj bi le s predrznimi napadalci in krutimi lovci, do tistih, ki ga prosijo milosti pa naj bi
bil usmiljen. Po besedah Germa, pa so take značajske lastnosti seveda iz trte izvite.
(Germ 2000: 22)
7.3.1

KRISTOLOŠKA SIMBOLIKA LEVA

»Po prepričanju srednjeveških piscev levinje rojevajo mrtve mladiče, ki jih šele po
treh dneh njihov oče obudi bodisi z rjovenjem, bodisi s svojo vročo sapo ali lizanjem.
Druga »splošno znana« značilnost leva je, da spi z odprtimi očmi, da je torej zmeraj
buden in na preži, zaradi česar ga je nemogoče zalotiti nepripravljenega. Leva pa je proti
njegovi volji še izslediti težko, saj naj bi se ta žival, kadar zavoha lovce v bližini,
umaknila v gore in z repom zabrisala sleherno sled za seboj. Vse tri značilnosti kralja
živali ali njegove »tri narave«, kakor jih imenujejo bestiariji, imajo alegorično razlago in
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v vseh je lev simbol Kristusa. Tako so trije dnevi mrtvorojenih mladičev podoba treh dni,
ki jih je Kristus preživel v grobu, rjovenje leva, ki jih po treh dneh obudi v življenje, pa je
prispodoba Vstajenja po volji Boga Očeta. Prav tako je lev, ki spi z odprtimi očmi, simbol
Kristusa, saj ta nenehno bdi nad svojim ljudstvom in ne pozna sna. Bestiariji v
podkrepitev navajajo še znameniti verz iz Visoke pesmi: »spala sem, a moje srce je
bedelo« (Vp 5,2), kakor tudi besede psalmista: »Glej, ne dremlje, ne spi, Izraelov varuh«
(Ps 121 oz. 120,4). Levji spanec z odprtimi očmi, ki ga v kristološkem duhu razlaga že
Fiziolog, je posredno povezan z zanimivim motivom iz bizantinske umetnosti, ki ga
poznamo pod imenom Nespeče Božje oko, po prepričanju nekaterih umetnostnih
zgodovinarjev pa je vplival tudi na motiv Jezusa, ki odprtih oči umira na križu, saj naj bi
bilo oko njegovega duha budno celo takrat, ko je njegovo telo »zaspalo«. Niti domnevno
zabrisovanje sledi z repom v krščanskem svetu ni ostalo brez simbolične razlage: »kakor
lev zabriše svoje sledi in zmede zasledovalca, tako naj bi Kristus s skromnostjo in
preudarnostjo zakril sledove svoje božanske narave in se izmaknil zasledovanju hudiča,
da bi lahko odrešil človeški rod.« (Germ 2006: 115-116)

7.3.2

NEGATIVNE LASTNOSTI LEVA

Ob vseh pozitivnih lastnostih naštetih v prejšnjem poglavju, pa ima lev v
krščanstvu tudi diametralno nasproten simbolni pomen in nemalokrat predstavlja
peklenske sile ali samega hudiča. »na dvojnost leva v krščanski ikonografiji je zelo
jedrnato opozoril že sv. Avguštin, ki v svojih Govorih pravi: »Našega gospoda Jezusa
Kristusa včasih imenujemo lev in drugič jagnje: lev zaradi njegove moči, jagnje zaradi
nedolžnosti; nepremagljiv je kot lev in mil kot jagnje … A tudi hudiča imenujemo lev,
zaradi njegove krutosti, ne zaradi njegovega poguma …« (Avguštin, Govori, Migne, PL,
46.col. 829). Divji lev, ki trga Davidove ovce, ali lev, ki ga premaga junaški Samson, je
seveda podoba zla. V Prvem Petrovem pismu je lev naravnost izenačen s hudičem, pred
katerim svari apostol: »Trezni bodite in budni! Vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor
rjoveč lev in išče, koga bi požrl« (1Pt 5,8). Lev je v krščanski ikonografiji tudi simbol
vladarske samopašnosti, napuha in lakomnosti. Marsikdaj je v srednjeveški umetnosti
skoraj nemogoče določiti simboliko upodobljenih levov. Levi, ki nosijo stebre cerkvenih
preddverij, včasih simbolizirajo premagane demone, na katerih zmagovito stoji Cerkev,
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drugič pa njihova dostojanstvena drža in budni pogled pričata, da nastopajo v vlogi
čuvarjev svetega prostora. Pri razlagi pomena levov v srednjeveški umetnosti nam
pomagajo bestiariji, saj v njih beremo, da imajo miroljubni, t.i. dobri levi kratko, lepo
zaobljeno telo in bogato nakodrano grivo, medtem ko imajo divji levi dolg trup in gladko
grivo. Celo oblika obrvi in drža repa lahko veliko povesta o značaju kralja živali, pravijo
avtorji zapisov o levu. V slednjem jim je treba priznati nekaj verodostojnosti, ki
najverjetneje temelji na stvarnih opažanjih, saj drži, da gibi repa in mrščenje obraznih
mišic v resnici izražajo razpoloženje teh velikih mačk. (Germ 2006: 116-117)

7.3.3

LEV – ATRIBUT

Evangelist Marko
Največkrat nastopa lev kot atribut oziroma simbol evangelista Marka.
Evangelista Marka upodabljajo s krilatim levom (simbol 2. evangelija), z odprto
knjigo oziroma s črnilnikom in peresom«. (Leto Svetnikov 2000: 210)
»Posebno češčenje so mu stoletja izkazovale Benetke, ki so se na višku
svoje moči in slave imenovale Republika sv. Marka in ga še danes častijo kot
svojega zavetnika. »Evviva San Marco« je bil bojni klic benečanskih čet in
znamenje za napad njihovih vojnih ladij. Mesto ima še danes v svojem grbu
krilatega leva, simbol tega evangelista. (Leto Svetnikov 2000: 209)
Lev je kralj živali oz. prva žival med zvermi in seveda zaradi svoje
»zverinskosti« je kraljeval med živalmi. Takšna je bila podoba leva v antiki. To
pomeni, da Kristus pri Mr ni predstavljen kot kralj (zmagoslaven), ampak kot
trpeči Sin človekov, ki je že od vsega začetka izročen zverem in seveda na koncu
pribit. Kristus je zmagovalec, vendar v prvi vrsti Mr opisuje Kristusa kot tistega,
ki je stopil v boj s silami zla (z zvermi). Mr predstavi Kristusa tudi kot ljubljenega
Sina in zaradi tega ljubečega odnosa je lahko Kristus stopil že od prvega dne v boj
s silami zla (demoni), zvermi. Mr je ves čas pozoren na to, kako se Kristus
spopada s silami zla. (Matjaž 2004: 9)
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»V puščavi je bil štirideset dni in satan ga je skušal. Bil je med zvermi in
angeli so mu stregli« (Mr 1,13)

Sveti Hieronim
Srednjeveška zbirka legend pripoveduje, kako je šepajoči lev pognal
menihe v beg, Hieronim pa mu je izdrl trn iz šape in rano oskrbel. Zaradi tega je
ozdravljeni lev ostal v hiši kot domača žival, in vsak dan je na pašo spremljal osla,
ki je menihom prinašal drva, in ga varoval pred tatovi in razbojniki. Legenda lepo
prikazuje značaj sv. Hieronima: s svojim pogumom se nobenega ni ustrašil in s
svojo milino je marsikomu izdrl trn in ozdravil njegovo rano. Omenjena legenda
je navdihovala slikarje, ki so sv. Hieronima upodobili v družbi z levom. (Bizjak v
Valenčič 2007: 9)

Slika 2: Niccolò Antonio Colantonio, 1440 – 1470: sv. Hieronim levu izdira trn
Capodimonte, Neapelj
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7.4 OREL

Vsako bitje, ki ima peruti je simbol spiritualnega in ptica nasploh je simbol duše.
Predstavlja zvezo med nebom in zemljo. Orel je kralj ptic v krščanstvu.
Orel, ki so ga v večini starih visokih civilizacij častili kot sveto ptico, je v antični
Grčiji veljal za kralja vseh ptic, saj so Grki verjeli, da ta mogočna ujeda leta više kot
ostali ptiči. Posvečen je bil Zevsu, gospodarju neba in vladarju vseh bogov grškega
panteona, zaradi česar je bil njegov ugled še toliko večji. Antični pisci z Aristotelom na
čelu trdijo, da lahko orel nemoteno zre naravnost v sonce – lastnost, ki jo pripisujejo tudi
levu kot kralju živali. Iskanje povezav med levom in orlom je bilo precej razširjeno in
njuna simbolika je v marsičem sorodna. Prav tako kakor lev je tudi orel simbol
kraljevskosti, dostojanstva, zmagovite moči, poguma, plemenitosti, pravičnosti in
kreposti. (Germ 2006: 148)
Grki so v orlovem letu poskušali razbrati sporočilo bogov in napovedovanje
dogodkov iz leta orlov je bilo med Heleni zelo razširjeno. Enako velja tudi za rimsko
cesarstvo, kjer so orlu izkazovali še večje spoštovanje kot v stari Grčiji. Rimljani so ga
izbrali za državni simbol – podobo nepremagljive moči rimskega cesarstva in njegove
zmage nad svetom. Po legendi naj bi bil orel tisti, ki je Romulu pokazal, kje naj ustanovi
mesto, ki bo postalo središče sveta. Tudi Napoleon Bonaparte, ki se je dal kronati za
cesarja, je za simbol svojega imperija izbral orla. (Germ 2006: 148)
Orel in lev sta najpomembnejši heraldični živali. Karel Veliki je ob prenovi
rimskega cesarstva leta 800 izbral orla kot simbol svetovnega vladarja. Kot heraldična
figura se je orel prvič pojavil leta 1140 v svetovni kroniki škofa Otona in Brižin (Otto von
Freising). (http://www.grboslovje.si/figureorel.php)
Ob tem je potrebno omeniti, da je kar nekaj držav, ki so si za državne simbole
izbrale orla. Tako je od 13. stoletja naprej glavni emblem Poljske beli orel. Zgodovinski
avstrijski orel je bil prvotno bolj cesarski simbol kot nacionalni. Njegov izvor sega prav
do rimskega imperija. Srp, kladivo in meščanska krona na orlu predstavljajo kmete,
delavce in srednji razred moderne republike Avstrije. Črni dvoglavi orel je pred stoletjem
predstavljal Avstro-ogrsko cesarstvo, Rusijo in preteklo slavo bizantinskega cesarstva,
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danes ga v svojem grbu nosi zastava Albanije. Tudi v državnem grbu Združenih držav
Amerike je beli gologlavi orel. (povzeto po: Smith 1980: 139, 165, 171, 180)
V starem Rimu so imeli orli nadvse pomembno vlogo v cesarskem kultu, še zlasti
v pogrebnih slovesnostih. Kadar so na slavnostni grmadi sežgali telo umrlega cesarja, so
svečeniki spustili orla, ki naj bi vodil dušo pokojnega v onostranstvo.
(Germ 2006: 148 – 149)
Bogata antična simbolika orla je zaznamovala tudi srednji vek, le da je v
krščanstvu orel prvenstveno simbol duhovne moči in oblasti. Orel se namreč (podobno
kot lev) povezuje s Kristusom in pravo vero. Krščanska ikonografija orla v veliki meri
izhaja iz Fiziologa, ki izčrpno poroča o naravi kraljevske ptice in k temu dodaja zanimiv
alegoričen komentar. V Fiziologu beremo, da orli živijo izredno dolgo in da se lahko
ostarel orel znova pomladi. Kadar začuti, da mu od starosti pešajo moči, poleti visoko k
soncu, ki sežge staro perje ter razblini meglico v njegovih očeh, in se nato trikrat potopi v
izvir bistre vode, iz katere vzleti popolnoma prerojen. Anonimni avtor je svoje
prepričanje podkrepil z besedami psalmista: »kakor orlu se obnavlja tvoja mladost« (Ps
103 oz. 102, 5). V pomlajevanju s pomočjo sonca in vode vidijo učeni razlagalci
prispodobo duhovnega preroda s krstom. Trikratno potapljanje je očitna vzporednica
zgodnjekrščanskega načina krščevanja s potapljanjem v krstilnem bazenu, sonce pa je
uveljavljen simbol Kristusa, ki kot sonce pravičnosti (sol iustitiae) podarja večno
življenje vsem verujočim. Fiziologov moralni komentar orlovega početja je povsem
nedvoumen: »kadar ti oblačila starega človeka postanejo težka in postanejo tvoje oči
motne, poišči izvir mladosti, živi vir, ki je Gospodova beseda…in poleti v višave proti
soncu pravice, Jezusu Kristusu, in se osvobodi starega človeka z vsemi njegovimi
dejanji.« (Germ 2006: 149-150)
Orel je v nekaterih alegoričnih razlagah celo izenačen s Kristusom. Tako
srednjeveški bestiariji orla, ki lovi ribe, primerjajo z utelešenjem Božjega Sina in
njegovim zemeljskim poslanstvom. Kakor namreč orel, katerega naravni element je zrak,
s spustom v vodo vstopi v povsem drug svet, da bi se z ribo v krempljih znova dvignil v
nebo, tako je Kristus z utelešenjem z nebeških višav sestopil v naš svet, da bi odrešil
človeški rod. Ostrooki ribič, ki se z višine spusti v morje, ter s plenom spet poleti kvišku,
predstavlja Kristusa, ki ponese človeško dušo v nebesa. Po mnenju Izidorja Seviljskega je
orel, ki z nepredstavljivo ostrim vidom z višine opazi tudi najmanjšo ribico v morju,
prispodoba Boga, ki vidi slehernega človeka in njegova dejanja. (Germ 2006: 150)
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Orel je postal splošen simbol Rima in najstarejši znak rimskih legij. Pri sežigu
kakega umrlega cesarja so spustili proti nebu orla – s tem so ljudje vidno dojeli vnebohod
novega božanstva. Ta simbolika pa se prenese na poveličanega Kristusa. Ker tudi
vstajenje in vnebohod pomenita povišanje k Bogu in začetek oblasti in moči, je lahko orel
v zgodnji krščanski umetnosti znak moči in zmagoslavja povišanega Kristusa ter
opozorilo na njegovo vstajenje in vnebohod. (Kemperl 1996: 11)
Kraljevska ptica, ki v svojih krempljih nosi drobno človeško figuro, je v
srednjeveški umetnosti uveljavljena podoba Kristusa, ki nosi dušo umrlega v nebo,
vendar pa moramo biti tu previdni. Po navadi sicer predstavlja Kristusa, vendar pa lahko
pomeni tudi hudiča, ki ugrablja duše vernikov. Če pa se naslonimo na Matejev evangelij:
»kjer je truplo, tam se bodo zbrali jastrebi« (Mt 24,28) (jastrebi ali orli), ki izpostavlja
plenilsko naravo te velike ujede, je namreč v orlu moč videti tudi zlohotno roparico.
Raban Maver v spisu De universo naravnost zapiše, da je orel podoba hudiča ali
antikrista, vendar je potrebno omeniti, da je negativna simbolika orla v krščanski
umetnosti prej izjema kot pravilo. (povzeto po: Germ 2000: 43 in Germ 2006: 150)
V krščanski ikonografiji orel ni le uveljavljen simbol Kristusa, temveč nemalokrat
zaznamuje samega Boga Očeta. Orli naj bi bili tudi skrbni starši. Germ povzema besede
Fiziologa in pravi: »orli prisilijo svoje mladiče, da nepremično zrejo v sonce, in tiste, ki
tega ne zmorejo, vržejo iz gnezda. O skušnji mladih orličev govori že Aristotel in tema se
ponavlja tako pri antičnih kot srednjeveških piscih, le da slednji dodajo še alegorično
razlago: Bog kakor orel skrbi za prave vernike, medtem ko se za hipokrite in tiste, ki
nočejo spoznati prave vere, ne meni.« (Germ 2000: 42)
Orli kot skrbni starši tudi neutrudno bdijo nad svojim zarodom. V Mojzesovi
pesmi Izraelovi skali je orel podoba starozaveznega Jahveja, ki skrbi za svoje ljudstvo:
»…obdal ga je in zanj skrbel (Bog, op.p.), ga varoval kot punčico svojega očesa. Kakor
orel, ki spodbuja k letu svoje gnezdo, kroži nad svojimi mladiči, širi svoje peruti, jih
prestreza, jih nosi na svojih krilih« (5Mz 32, 10 – 11) (Germ 2006: 150)
7.4.1

EVANGELIST JANEZ

Simbol evangelista Janeza je orel; že od nekdaj so tega Jezusovega učenca
primerjali s kraljevsko ptico. Orel je kralj višav in zmore najvišje poleteti. Po
Salomonovih pregovorih je »pot orla pod nebom prečudna, da bi jo človek mogel
razumeti« (30,18-19). Po pripovedki orel s svojimi očmi lahko gleda naravnost v sonce,
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ne da bi oslepel. Lastnosti sončne ptice pripisujejo tudi Janezu: orlovski let v višave in
orlovske oči. S svojim evangelijem je poletel v nepopisne višave. Sv. Avguštin pravi v
razlagi Janezovega evangelija: »prestopil je vse vrhove zemlje, se povzpel nad vse
prostore v ozračju, nad vse višave ozvezdij, presegel je vse zbore in legije angelov. Zakaj
če bi vsega tega ne presegel, kar je ustvarjeno, bi ne prišel k tistemu, po katerem je vse to
narejeno.« (Leto svetnikov 2000: 656–657)

7.5 JELEN

Jelen je žival z zelo bogato simboliko, grški in rimski pisci pa ga povezujejo z
motivom ljubezni. Antični naravoslovci pišejo, da ta sicer po naravi mirna in plašna žival
med parjenjem popolnoma spremeni svoj značaj in da jo ljubezen naravnost zaslepi. Kot
simbol ljubezenske vročice je jelen v klasični mitologiji spremljevalec Afrodite, zlasti v
motivu, ko se boginja ljubezni poigrava s prelepim lovcem Adonisom. Jelena sicer
pogosteje srečujemo v družbi boginje lova Artemide, saj je veljal za njeno sveto žival. V
antični umetnosti so jeleni pogosto upodobljeni ob mitskem pevcu Orfeju, ki igra na liro,
živali pa ga zavzeto poslušajo. Orfejevo petje in igranje na liro naj bi očaralo tudi najbolj
divje zveri, vendar pa naj bi bil jelen najbolj dovzeten za glasbo. Celo Aristotel piše o
tem, kako dovzetni za glasbo so jeleni. V antiki so krožile legende, da naj bi imel jelen
zelo izostren sluh, tako da je postal simbol sluha. Simbol hitrosti pa si je jelen pridobil
zaradi njegovih urnih nog. (povzeto po: Germ 2006: 65–66)
V krščanski ikonografiji, ki so ji antični pomeni jelena dobro znani, sta posebej
izpostavljeni dve vsebini. Obe izvirata iz Svetega pisma, vendar ju je opazno
zaznamovala tudi klasična tradicija. Jelen je podoba zaljubljenca, o katerem govori
nevesta v Visoki pesmi: »Glas mojega ljubega! Glej ga, prihaja: skače čez gore,
preskakuje griče. Moj ljubi je podoben gazeli ali mlademu jelenu. Glej, že stoji za našim
zidom, pogleduje skozi okna, oprezuje skozi mrežo.« (Vp 2, 8-9) Ker so biblijski eksegeti
Visoko pesem razlagali kot prispodobo ljubezni Kristusa in človeške duše, je jelen v
krščanski ikonografiji simbol Kristusa ženina, po katerem hrepeni duša dobrega kristjana.
Takšno razlago ponuja tudi druga, za ikonografijo jelena izredno pomembna
svetopisemska prispodoba: »kakor hrepeni jelen po potokih vodá, tako hrepeni moja duša
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po tebi, o Bog« (Ps 42 oz. 41,2). Slovita psalmistova primera, ki jelena enači z dušo, je
botrovala razvoju motiva vodnjaka življenja (fons vitae), kjer vidimo jelena ali par
jelenov, kako pije vodo iz studenca oziroma tolmuna. Motiv so vse od Avguština (354430) povezovali s krstom, zato jelen ob studencu simbolizira vročo željo še ne
posvečenih, da s krstom prejmejo pravo vero in odrešenje. Zaradi prepričanja, da preganja
in pobije kače, je jelen v krščanski ikonografiji podoba Kristusa, ki zmaguje nad hudičem,
ali dobrega vernika, ki se bojuje s hudičevimi skušnjavami. (Germ 2006: 66)
V bestiarijih najdemo še eno zanimivo lastnost jelenov, povzeto po Pliniju. Kadar
jeleni iščejo pašnike, morajo pogosto prečkati reke in morja. Preplavajo pa jih tako, da v
nepretrgani verigi vsak jelen nasloni svojo glavo na zadnji del živali pred seboj. Na ta
način lahko varno prečkajo najbolj deroče reke in najgloblja morja. Alegorična razlaga pa
pravi, da je veriga jelenov podoba dobrih vernikov, ki si med seboj pomagajo na poti v
nebesa. Kadar se namreč odpravljajo v onostranstvo, dovoli tisti, ki je prvi v vrsti in
najbližje odrešitvi, naslednjemu, da se opre nanj in mu tako pomaga na poti k zveličanju.
(povzeto po: Germ 2006: 66–68)

Jelena srečamo tudi v vlogi atributa sv. Evstahija in sv. Huberta.
Sv. Evstahija upodabljajo z jelenom, ki ima sredi rogov lesketajoče se razpelo.
Pred krstom se je imenoval Placidus, ko pa se je njemu in njegovi družini prikazal križani
Odrešenik med rogovjem jelena, se je spreobrnil. Poleg lovcev so ga za svojega zavetnika
izbrali tudi gozdarji, kramarji, pletilci nogavic in suknjarji. (Leto Svetnikov 2000: 698)
Sv. škof Hubert je znan predvsem kot zavetnik lovcev, čeprav je osnova za to
samo legenda, po kateri naj bi na lovu na veliki petek med rogovjem divje živali zagledal
križ in se nato spreobrnil. (Leto svetnikov 2000: 517)
Jelenovo rogovje, ki spominja na razvejano krošnjo drevesa, je zaradi razpela
povezano z motivom drevesa življenja (arbor vitae). Simbolna razlaga je večplastna:
jelenovi rogovi, ki se vsako leto obnavljajo, so že sami podoba prerojenja in nesmrtnosti,
drevo življenja pa pomeni nebeško zveličanje, ki je s Kristusovo žrtvijo na križu postalo
dostopno vsem dobrim kristjanom. (Germ 2006: 68)
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7.6 PELIKAN

Ptič, ki v krščanski ikonografiji najpogosteje predstavlja Kristusa je nedvomno
pelikan.
Nekoč je bil pelikan simbol očetovske ljubezni, kajti verovali so, da ta vodna ptica
hrani mladiče s svojim mesom in krvjo. Zato je bil v krščanski ikonografiji simbol
Kristusa. (Chevalier in Gheerbrant 1993: 440)
Veliki prerod simbolike pelikana nastopi s Fiziologom, ki pripoveduje zgodbo o
smrti pelikanovih mladičev in njihovi ponovni obuditvi v življenje. Najpogostejša
različica pravi, da je pelikan vseskozi vdan svojim mladičem, ter jih naravnost obsipa s
pozornostjo in ljubeznijo. Vendar so mladi pelikani tako nehvaležni in puntarski, da
brezobzirno napadajo svoje starše, jih kljuvajo in s perutnicami tolčejo po glavi. V navalu
svete jeze jih pelikan pobije, vendar ga že v naslednjem trenutku obide kes in tri dni
žaluje nad mrtvim zarodom, dokler si v bridki žalosti ne razpara prsi in mladiče obudi s
toplo krvjo, ki škropi po njih. Pelikan je s svojim dejanjem, beremo v Fiziologu,
prispodoba Kristusove ljubezni in njegove žrtve za odrešitev človeštva. V bestiraijih je
pelikan imenovan »naš Gospod, stvarnik vsega, ki nam je podaril življenje in skrbel za
nas«, med tem ko so ljudje nehvaležni otroci, ki so ga udarili v obraz. Takšno razlago
ponuja že Fiziolog, ki se sklicuje na preroka Izaijo: »Otroke sem vzredil in povzdignil, oni
pa so se mi uprli« (Iz 1,2) Vendar je Božja ljubezen brezmejna, zato je Jezus sprejel žrtev
na križu, in iz njegove rane je brizgnila kri, ki bo človeški rod obudila v večno življenje.
(Germ 2006: 172)
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8. ŽIVALSKI SIMBOLI,

KI PREDSTAVLJAJO ZLE

SILE

Splošni religijski leksikon definira zlo, kot nasprotje dobremu, kreposti in morali.
Klasična teodiceja razlikuje tri vrste zla: metafizično zlo, ki izhaja iz nepopolnosti sveta,
stvari in bitij, fizično zlo predstavlja trpljenje in moralno zlo, ki pa je greh.
(SRL, 2007: 1369)
Z vprašanjem zla se ukvarja tudi Avguštin, ki se sprašuje kako je mogoče povezati
zlo, svobodno voljo in dejstvo, da je Bog dober. Sprašuje se o vlogi Boga v etičnih
procesih. Avguštin ugotavlja: Če je Bog vsemogočen in zlo resnično, potem zlo povzroča
Bog. Torej Bog ni dober, to pa je nemogoče. Če pa je Bog dober in zlo resnično, potem
Bog ni vsemogočen, kar je tudi nemogoče. Mogoča pa je še ena varianta: Če je Bog tako
vsemogočen kakor tudi dober, potem zlo ne more biti resnično, zato Avguštin sklene, da
je zlo pomanjkanje dobrega. (povzeto po: Juhant 2009: 196–197)

8.1 KAČA

Med vsemi živalmi tega sveta pripada kači prav posebno mesto. Naj bo od Boga
prekleta in osovražena ali spoštovana in čaščena kot božansko bitje – vsekakor ima v vseh
svetovnih kulturah izjemno bogato in raznoliko simboliko. Kača je sveta žival, ki
simbolizira prerod, večno življenje, plodnost, modrost, ostroumnost itd. ali pa predstavlja
sile zla, prekletstvo, greh, smrt in pogubo. Diametralno nasprotujoči si pomeni so redko
kje tako izraziti kot pri kači, živali, ki od pradavnine zbuja v človeku strahospoštovanje.
(Germ 2006: 72)
V Stari zavezi je poenačena s satanom, zapelje prva človeka in ju pošlje v smrt.
(1Mz 3). V Novi zavezi je kača enkrat samkrat za zgled, ki ga Jezus postavi apostolom:
»Bodite torej preudarni kot kače,« torej iznajdljivi, premeteni (Mt 10,16); večinoma pa je
»stara kača, ki se imenuje hudič in satan in ki zapeljuje vesoljni svet« (Raz 12,9)
(SRL 2007: 528)
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V krščanski ikonografiji krepko prevladujejo negativne simbolne vsebine, ki so se
zaradi biblijskih predstav o kači, po kateri je bil človek zapeljan v izvirni greh, ali Stari
kači (o kateri je v Razodetju rečeno, da je le drugo ime za Satana: »Ugnal je zmaja, staro
kačo, to je hudiča in satana, in ga zvezal za tisoč let« (Raz 20, 2)), tako zakoreninile v
naši zavesti, da so pozitivni vidiki njene simbolike kar nekako odrinjeni na rob. Zato
mogoče ni odveč spomniti, da tudi v krščanstvu kača simbolizira modrost in razumnost,
da se pojavlja kot atribut Preudarnosti (Prudenita) in Ostroumnega razgovora
(Dialectica). Čeprav se mogoče zdi nenavadno, je kača celo eden od simbolov Kristusa in
nebeškega zveličanja. (Germ 2006: 72)
V 4. Mojzesovi knjigi bermo, da je sicer Gospod poslal med ljudstvo strupene
kače, pikale so ljudi, tako da je mnogo ljudstva iz Izraela umrlo, vendar je izvoljeno
ljudstvo spet našlo življenje s kačo in po navodilih, ki jih je Večni dal Mojzesu: Tedaj je
ljudstvo prišlo k Mojzesu in reklo: »Grešili smo, ker smo govorili zoper Gospoda in zoper
tebe. Prosi torej Gospoda, da od nas vzame kače!« Mojzes je prosil za ljudstvo. Nato je
Gospod rekel Mojzesu: »Naredi si strupeno kačo in jo obesi na drog! Kdor koli je pičen
in jo pogleda, bo živel.« Mojzes je napravil bronasto kačo in jo obesil na drog. Če je koga
pičila in se je ozrl na bronasto kačo, je ostal živ. V krščanski dobi je bil Kristus, ki
obnavlja človeštvo, včasih prikazan kot Bronasta kača na križu, in tak je še v 12. ali 13.
stoletju v

mistični pesnitvi. Toda kača, ki se najpogosteje omenja v srednjeveški

miselnosti, ni ta, marveč Evina, tista, ki ji je usojeno se plaziti po trebuhu, in kača ali
kozmični zmaj, ki ji sveti Janez v Razodetju ne spodbija prvenstva po času in katere poraz
razglaša: Veliki zmaj, stara kača, ki se imenuje hudič in satan in ki zapeljuje vesoljni svet,
je bil vržen na zemljo, z njim vred pa so bili vrženi tudi njegovi angeli.
(Chevalier in Gheerbrant 1993: 212)
Pozitivno vrednotenje kače najdemo tudi v Fiziologu, kjer avtor uvodoma
izpostavi njeno preudarnost, pri čemer se sklicuje na besede evangelista Mateja: »Bodite
torej preudarni kakor kače in nepokvarjeni kakor golobje« (Mt 10,16). Nato omeni kačjo
levitev, ki jo poveže z motivom prerojenja v večno življenje. Kača, ki ji stara koža
postane pretesna, se posti štirideset dni in nato zleze skozi ozko špranjo med dvema
skalama, da se mrtva koža ujame ob ostre robove, sama pa v sijoči novi obleki prileze na
drugo stran. »Na enak način, tudi ti, o človek, kadar želiš odvreči staro kožo posvetnega
življenja, prepusti svoje telo postu, kajti ozka so vrata in tesna je pot, ki vodi v večno
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življenje,« dodaja anonimni pisec, ki spretno vključi znamenito biblijsko prispodobo o
ozkih vratih. (Germ 2006: 72-73)
»Kako ozka so vrata in kako tesna je pot, ki vodi v življenje, in malo jih je, ki jo
najdejo.« (Mt 7, 14)
znamenito prispodobo »dveh poti« tj. dveh v temelju različnih načinov življenja,
med katerima se mora odločiti vsak človek, srečamo tako v grštvu (Herakles na razpotju)
kot judovstvu (starozavezni modrostni spisi, kumranski rokopisi, rabinsko slovstvo).
(SP 1997: 1487)
Druga značilnost kače je, da v nevarnosti pazi predvsem na glavo – kadar jo hoče
človek ubiti, bo raje dopustila, da ji zmrcvari celo telo, kakor da ji zdrobi lobanjo. Tako bi
moral tudi pravi kristjan, pravi Fiziolog, v hudi skušnjavi telo prepustiti smrti in rešiti
glavo, kar pomeni ohraniti vero v Kristusa, kajti »vsakemu moškemu je glava Kristus«.
(1Kor 11,4) (Germ 2006: 73)
Kačo kot simbol preudarnosti je krščanstvo prevzelo iz antike, kjer je bila sveta
žival Atene, boginje modrosti in razumnosti. V klasični mitologiji je kača posvečena tudi
Apolonu, ki je med drugim bog zdravilstva, in njegovemu sinu Asklepiju, mitskemu
predniku zdravnikov. Asklepijeva palica, okrog katere se ovija kača, je še danes simbol
medicine in lekarništva. Kača se je uveljavila kot atribut zdravilstva iz dveh razlogov:
prvič zaradi svoje sposobnosti, da se »pomaljuje« in si tako podaljšuje življenje, drugič pa
zato, ker so iz kačjega strupa v antiki izdelovali zdravila za protistrupe. V nekaterih
Asklepijevih svetiščih so imeli celo posebne svete kače, katerih ugriz naj bi bil zdravilen.
(Germ 2006: 73)
Bazilisk je v srednjem veku veljal za kralja vseh kač in eno najnevarnejših bitij
nasploh, saj naj bi bil že njegov pogled smrtonosen. Bazilisk je večkrat omenjen tudi v
Bibliji, vendar ni natančneje opisan in zdi se, da v svetopisemskih predstavah živi kot
neopredeljena vrsta zelo strupene kače. Le prerok Izaija daje vedeti, da gre za letečo kačo
oziroma zmaja (Iz 30,6) sicer pa se biblijski eksegeti z videzom niso podrobneje ukvarjali
in so več pozornosti posvetili simbolnemu pomenu te pošasti. Glede slednjega so si bili
edini, da je bazilisk podoba zla in da simbolizira samega satana. Ne samo zaradi svoje
pogubne moči in zlobe, temveč tudi zaradi satanskega napuha. Najpogostejši motiv
srednjeveške umetnosti v katerem srečamo baziliska je Zmagovit Kristus, ki tepta štiri
peklenske živali: baziliska, gada, leva in zmaja. Christus Triumphans je dobesedna
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likovna realizacija verzov iz devetdesetega psalma, kjer starozavezni pesnik o bodočem
mesiji izreče preroške besede: »stopal boš čez gada in baziliska, poteptal boš leva in
zmaja« (Ps 90 oz. 91,13 Slovenski standardni prevod Svetega pisma verz nekoliko
drugače tolmači, vendar sv. Hieronim v Vulgati izrecno omenja baziliska: Super aspidem
et basiliscum ambulabis, et conculabis leonem et dragonem.«) (Germ 2000: 60)

8.2 OPICA

V antiki opica ni uživala posebne naklonjenosti. Take popotnice se v srednjem
veku ni znebila. Nasprotno, v krščanstvu je postala celo simbol grešnikov in pregrehe ter
samega hudiča.
Zaradi podobnosti s človeškim rodom in njenega karikiranega posnemanja
človeka, so krščanski pisci v njej videli hudičev stvor, ki zasmehuje božjo stvaritev. Njen
značaj naj bi bil sprijen in njena brezsramnost naravnost bogoskrunska. Opičje grimase so
jim bile pravo satansko spakovanje, zato ni čudno, da so preštevilni peklenščki v
srednjeveški umetnosti na las podobni opicam. (Germ 2000: 68)
Za opico pravijo, da je slaba mati, saj za enega mladiča skrbi v popolnosti,
drugega pa povsem zanemarja.
Pisec bestiarija iz Vauda pravi: »opica je prispodoba človeka, ki ima dva otroka –
dušo in telo. Drugega ljubi bolj kot prvega, razvaja ga in mu nudi številne užitke, medtem
ko duši le redko privošči hrano. Lovec je hudič, ki preganja človeka od rojstva do smrti in
mu je za petami zaradi njegove pristranske ljubezni do telesnih užitkov. Ne glede na to,
kako zelo se oklepamo telesa, ga bomo na koncu vendarle izgubili, saj se lahko pred
skušnjavcem rešimo le tako, da mu prepustimo telo, svojo ljubezen pa prepustimo duši.«
V likovni umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka so opice razmeroma
redke. Včasih jih srečamo v prizorih iz pekla, kjer prevzamejo vlogo peklenščkov, ki
mučijo duše pogubljenih, ali v motivu izvirnega greh, kjer je opica ena od podob
skušnjavca. Pogosteje nastopajo v ikonografskih motivih boja kreposti in pregreh, kjer
največkrat poosebljajo Nečistost (Luxuria) ali Nečimrnost (Vanitas). (Germ 2006: 145)
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9. ŽIVALSKI

SIMBOLI,

KI

PREDSTAVLJAJO

KRŠČANSKE KREPOSTI IN PREGREHE

Katekizem katoliške Cerkve deli kreposti na človeške in božje kreposti. Človeške
kreposti so trdne drže, stalna razpoloženja, trajne popolnosti uma in volje, ki uravnavajo
naša dejanja, urejajo naše strasti in vodijo naše vedenje v skladu z razumom in vero.
Kreposti dajejo lahkoto, obvladovanje in veselje za nravno lepo življenje. Kreposten
človek je tisti, ki svobodno udejanja dobro. Nravne kreposti so človeško pridobljene.
Glavne (kardinalne) kreposti so štiri, vse druge se zvrščajo okrog njih. To so: razumnost,
pravičnost, srčnost in zmernost. Božje kreposti se nanašajo neposredno na Boga.
Pripravijo kristjane za življenje v povezanosti s sveto Trojico. Za svoj izvir, nagib in
predmet imajo troedinega Boga, so temelj, duša in značilnost kristjanovega nravnega
delovanja. Oblikujejo in oživljajo vse nravne kreposti. Božje kreposti so tri: Vera, upanje
in ljubezen. (KKC 1993: 467–573)
Greh pa je po Katekizmu katoliške Cerkve pregrešitev zoper razum, resnico in
pravilno vest. Je pomanjkanje resnične ljubezni do Boga in do bližnjega, in to zaradi
napačne navezanosti na določene dobrine. Greh rani človekovo naravo in prizadene škodo
človeški solidarnosti. Grehe je mogoče razlikovati po njihovem predmetu, kakor za vsako
človeško dejanje, ali po krepostih, katerim nasprotujejo bodisi s čezmernostjo bodisi s
pomanjkljivostjo, ali po zapovedih, ki jim nasprotujejo. Mogoče jih je razvrstiti tudi po
tem, ali se tičejo Boga, bližnjega ali nas samih; deliti jih je mogoče na duhovne ali mesne
grehe, ali tudi na grehe z mislijo, besedo, dejanjem ali opustitvijo. Korenina greha je v
človekovem srcu, v njegovi svobodni volji. (KKC 1993: 475–477)

9.1 GOLOB

V zgodovini judovsko – krščanske simbolike je golob (ali golobica) - ki je v Novi
zavezi postal podoba svetega Duha – temeljni simbol čistosti in preprostosti in tedaj, ko
prinese oljčno vejico na Noetovo barko, simbol miru, harmonije, upanja, zopet najdene
sreče. (Chevalier in Gheerbrant 1993: 154)
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Med ptiči, ki jih naštevajo bestiariji, pripada pomembna vloga golobu, saj so
krščanski pisci v njem videli cel niz vrlin in kreposti. Slovel je po nežnosti in ljubeznivem
značaju, kar se kaže tudi v tem, kako pogosto si golobji par izmenjuje ljubkujoče
pozornosti in »poljube« s kljunčki. (Germ 2000: 62)
Zanimiva je golobja zvestoba, saj naj bi si bil golobji par zvest celo življenje.
Tudi ko eden izmed njiju umre, si drugi ne poišče novega, temveč ostane sam celo
življenje ali celo umre od žalosti. Germ poudarja, da je »golob hkrati simbol čistosti,
zvestobe, skromnosti, ponižnosti, preudarnosti in zmernosti – lastnosti, ki naj bi jih te
ptice razkrivale s svojim videzom ali obnašanjem. Motiv čistosti so v srednjem veku
izpeljevali iz dejstva, da se golobi radi kopajo. Še pomembnejša v tem oziru je bila belina
njihovega perja, ki je pri belih golobih brezmadežna in sijoča, ključnega pomena pa je
mila moralistična nota, ki čistost povezuje z domnevno nravno vzdržnostjo in zvestobo
golobov.« (Germ 2006: 49-50)
Golob je v krščanstvu in tudi v nekaterih poganskih religijah predstavljen kot eden
najbolj močnih simbolov ljubezni. »V visoki pesmi zaročenca drug drugega primerjata z
golobom in golobico. »odpri mi, moja sestra, moja draga, golobica moja, moja
krasotica…« pravi zaročenec svoji ljubi (Vs 5,2). Na drugem mestu njene oči primerja z
golobi in ona mu vrača primerno: »njegove oči so kot golobi ob potokih vodá…« (Vs
5,12). Biblijski eksegeti so Visoko pesem razlagali v alegoričnem duhu, ki v zaročenki
vidi krščansko dušo (ali Cerkev) in v zaročencu Jezusa Kristusa, zato ne preseneča, da je
golob v takšni razlagi simbol duhovne ljubezni. To je eden temeljnih pomenov goloba v
krščanski ikonografiji, kjer so ob tem posebej izpostavljene vsebine ljubezenske
predanosti, nedolžnosti in neomadeževanosti.« (Germ 2006: 48)
Ob vseh simbolnih pomenih, ki jih ima golob, pa je seveda treba poudariti, da bel
golob v krščanstvu najpogosteje simbolizira Svetega duha.
V tej podobi se pojavlja v najrazličnejših motivih, od Marijinega oznanjenja,
Krsta v Jordanu do Binkošti in prizorov nebeške slave, če niti ne omenjamo motiva Svete
trojice, kjer golob poleg Boga Očeta in Jezusa Kristusa predstavlja Svetega Duha kot
tretjo Božjo osebo. V povezavi s Svetim duhom velikokrat zasledimo motiv sedmih
golobov, ki pomenijo sedem darov Svetega duha. Golob kot simbol Svetega Duha ali
Božjega navdiha je v srednjeveški umetnosti postal atribut nekaterih svetnikov, med
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drugim Katarine Aleksandrijske, Gregorja Velikega, Vasilija Velikega, Janeza
Zlatoustega, Benedikta iz Nursije in Tomaža Akvinskega. (Germ 2006: 50)
V Matejevem evangeliju (Mt 3,16) Janez Krstnik v trenutku Jezusovega krsta vidi
kako so se odprla nebesa in kako se je Božji duh spuščal »kakor golob«, v Markovem
evangeliju (Mr 1,10) je sam Jezus priča pojavu te skrivnostne ptice. Pri Luku (Lk 3,22)
gre za goloba, telesno obliko Svetega duha, pri Janezu (Jn 1,32) pa se Duh spušča nadenj
iz neba kot golob in ostane nad njim. (Cocagnac 2002: 149)

Slika3 : Andrea del Verrocchio in Leonardo da Vinci 1475 – 1478: Jezusov krst,
Galleria degli Uffizi, Firence
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Sveta trojica je eden od osrednjih ikonografskih motivov krščanske umetnosti, saj
predstavlja likovno udejanjenje temeljne krščanske dogme o troedinosti Boga Očeta,
Boga Sina in Svetega Duha. Sveta Trojica se je kot samostojen motiv v krščanski
umetnosti pojavila v 4. stoletju, v likovni predstavitvi pa jo delimo na tri načine:
1. Simbolične predstavitve
So raznolike in predvsem v poznosrednjeveški umetnosti imajo
velikokrat opravka s prikrito simboliko. Največkrat se povezuje s številko tri.
(tri jabolka na mizi, tri prižgane sveče, tri okna itd.) v povezavi z vrsto
simboličnih predstavitev, ki temeljijo na trojiški simboliki, je v krščanski
umetnosti priljubljena uporaba grafičnih, fitomorfnih in zoomorfnih simbolov.
Grafični simboli Svete Trojice so: enakostranični trikotnik, trije koncentrični
krogi, enakostranični trikotnik zarisan v krog. Med fitomorfnimi simboli, ki
so se najbolj bogato razvili v poznosrednjeveški umetnosti lahko omenimo
trilistno deteljico, vinsko trto s tremi grozdi in posamezne rastline, ki imajo
trikrpe liste (divja jagoda). Med zoomorfnimi simboli Svete Trojice je pogost
motiv treh rib, treh zajcev ali treh levov, ki stikajo glave v obliki črke Y in
največkrat oblikujejo ornament v krogovičevju gotskih katedral, krasijo
kapitele cerkva, iniciale iluminiranih rokopisov ipd. v likovni umetnosti je vse
od 4. stoletja posebno pogosta kombinacija dveh zoomorfnih simbolov –
jagnjeta (Jezus Kristus) in goloba (Sveti Duh) – dopolnjena z motivom Božje
roke, ki simbolizira Boga Očeta. Omeniti je potrebno še motiv Etimasije, to je
praznega prestola, ki čaka na Kristusa. Namreč, kadar je na prestolu ob
kodeksu in/ali križu upodobljen tudi golob, moramo motiv razumeti kot
simbolično podobo Svete Trojice, pri čemer golob tradicionalno simbolizira
Svetega Duha, kodek (t.j. evangelij) ali križ simbolizira Kristusa, prestol pa
predstavlja Boga Očeta.
2. Alegorične predstavitve
Temeljijo na prispodobni razlagi izbranih svetopisemskih prizorov, v
katerih so razlagalci Svetega pisma razbirali namig na Sveto Trojico. Biblijska
eksegeza je že v prvih stoletjih krščanstva videla napoved Svete Trojice –
poročilo o treh junakih kralja Davida (2Sam 23,8 – 13), v zgodbi o treh
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mladeničih v ognjeni peči (Dan 3, 13 – 27) ali v pripovedi o treh možeh, ki so
obiskali Abrahama pri Mamrejevih hrastih (1Mz 18, 1-12)
3. Antropomorfne predstavitve
Predstavljajo posebno ikonografsko zanimivost, saj so bili umetniki
pred zahtevno nalogo, kako v antropomorfni obliki rešiti problem nauka o treh
osebah enega Boga. Izmed različic omenimo najznačilnejše:
 Upodobitev Svete trojice kot skupine treh identičnih oseb
 Upodobitev Svete Trojice kot skupine treh podobnih oseb, opredeljenih s
tremi starostnimi dobami
 Upodobitev Svete Trojice kot skupine dveh antropomorfnih oseb (Bog
Oče in Kristus) in goloba (Sveti Duh) - Tovrstna upodobitev Svete Trojice
predstavlja najpogostejši, lahko bi rekli kar klasični ikonografski tip, ki je
v poznem srednjem veku začel izpodrinjati prejšnje dva, in je v umetnosti
novega veka skoraj povsem prevladal. Praviloma sta Bog Oče in Kristus
zaznamovana z različnima starostnima obdobjema, čeprav tudi različica, ki
kaže Kristusa in Boga Očeta kot povsem identični osebi, ni tako redka.
 Upodobitev triglave ali triobrazne Svete Trojice
 Prestol milosti – je poseben način predstavitve, ki se je pojavil v 12.
stoletju in ostal v poznejših stoletjih ena najbolj priljubljenih podob Svete
Trojice. V klasični varianti Bog Oče drži razpelo s Križanim pred seboj,
nad njim pa plava golob Svetega Duha. V umetnosti od pozne gotike
naprej lahko po analogiji z motivom Pietà Bog Oče drži v naročju samo
telo s križa snetega Kristusa, na njegovih prsih pa je upodobljena bela
golobica.
 Sveta Trojica v slavi – je ikonografski motiv, ki ga je razvila renesančna
umetnost in je največji razcvet doživel v obdobju baroka. Prvi znani
primer je Tizianova slika Svete Trojice, ki so jo sodobniki imenovali
»Gloria«. Sveta Trojica (Bog Oče in Kristus z golobom Svetega Duha) je
postavljena na nebeški prestol med oblaki in obdana s kori angelov,
svetnikov in blaženih. V baroku je motiv postal izredno priljubljen,
vključevali so ga v obsežnejše ikonografske programe kot so svetniške
apoteoze (pred svetnikom se odprejo nebesa s Sveto Trojico v gloriji), v
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ikonografijo kužnih znamenj (Sveta Trojica v gloriji na vrhu kužnega
znamenja) ali v prizor Marijinega kronanja (Kristus in Bog Oče ob
navzočnosti Sveta Duha, angelov in svetnikov kronata Marijo) (povzeto
po: Germ 2008: 128 – 132)

Slika 4: Vecellio Tizian, 1551 – 1554: Glorija, češčenje svetnikov, Madrid:
Prado

Po ljudskem izročilu pa naj bi se beli golob v grbu Izole znašel takole: »Ko so
Genovežani četa 1830 opustošili Koper, so se takoj podali novim plenom naproti.
Najbližja jim je bila Izola, ki je takrat ležala še na otoku, nedaleč od morske obale.
Genovežani so obrnili svoje ladjevje proti Izoli v prepričanju, da bodo mesto hitro
zavzeli, a ni bilo tako. Pripluli so pred Izolo, zasidrali ladje in se pripravili na napad. V
tistem trenutku pa se je z zvonika izolske župnijske cerkve sv. Mavra spustil bleščeče bel
golob in s svojim sijem tako zaslepil Genovežane, da niso več videli pred seboj mesta, ki
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bi ga morali porušiti. Odpluli so nazaj, ne da bi se dotaknili mesta. V zahvalo in spomin
na ta dogodek so Izolani v svojem grbu upodobili belega goloba z oljčno vejico v kljunu«
(Alberto Pucer). (Kunaver 1999: 56–57)

9.2 PETELIN

Petelina po navadi povezujemo z jutrom, je znan kot sončen simbol, saj s svojim
petjem napoveduje začetek dneva in sončni vzhod.
Kot znanilec jutranje zore je petelin v krščanski ikonografiji simbol Kristusa, ki
naznanja svit prave vere in obljubo večnega življenja. Njegov klic so cerkveni očetje radi
primerjali s pozivom k prvi molitvi. Petelin prebuja speče, kliče vernike k molitvi,
prepodi tatove in pomiri trudne popotnike, prebuja novo upanje in krepi vero. Krščanski
pisci petelinovo petje primerjajo s petjem zvonov, ki kličejo v cerkev. Petelin je zato
našel svoje mesto na cerkvenih zvonikih, kjer je postal značilen okras srednjeveških
cerkva. V krščanski ikonografiji je petelin hkrati simbol opomina in kesanja, kar izvira iz
evangeljskega motiva Petrove zatajitve. »Jezus mu je rekel: »Resnično, povem ti: To noč,
preden bo petelin zapel, me boš trikrat zatajil.« Peter mu je dejal: »tudi, če bi bilo treba
umreti s teboj, te nikakor ne bom zatajil.« Tako so rekli tudi vsi drugi učenci.« (Mt 26,
34-35) Motiv Petrove zatajitve je bil posebno pogost v starokrščanski umetnosti, saj je
služil kot živ opomin k trdni veri in zaupanju v Kristusove besede. Petelin je bil v
srednjem veku tudi simbol razumnosti, radodarnosti in skrbnosti, saj budno čuva kokoši,
brska po zemlji za hrano in z glasnimi klici pokliče svojo jato, kadar najde zrnje ali črve.
Takšno obnašanje so srednjeveški pisci v alegoričnih razlagah primerjali z delom
duhovnikov in pridigarjev, ki v svetih spisih iščejo hrano za duše vernikov in kličejo k
sebi ljudi, da bi jih opozorili na zlata zrna Božje modrosti, ki jih skriva Sveto pismo.
(Germ 2006: 180–181)
Tudi v novem veku je petelin ohranil simbolne pomene razumnosti in inteligence
in Cesare Ripa ga v vlogi atributa dosodi personifikaciji Razuma. (Germ 2006: 181)
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9.3 PES

Plinij našteje številne hvalevredne lastnosti, zaradi katerih je pes človekov
najboljši prijatelj. Med njimi prav posebej izpostavi bistrost in zvestobo, s čimer se
naveže na staro tradicijo, v kateri je pes simbol razumnosti, bistrosti in zvestobe. Tri
najpomembnejše naloge, ki jih je nekoč v službi človeka opravljal pes so: čuvanje
domačega ognjišča pred tujci, varovanje čred pred volkovi in pomoč pri lovu. Te vloge so
ključno zaznamovale simboliko psa, kakor tudi njegovo pojavljanje v likovni umetnosti.
V antičnem slikarstvu in kiparstvu je spremljevalec pastirjev, še pogosteje pa ga najdemo
v družbi mitskih lovcev in bogov, ki so ljubili lov. (Germ 2006: 174)
Črn pes, ki že v antiki simbolizira peklenske sile, je v krščanski ikonografiji
simbol zlodja ali samega Satana. Še pogosteje predstavlja grešnike, zlasti tiste, najbolj
trdovratne, ki se vedno znova prepuščajo pregrehi, kakor se pes vrača k svojim
izbljuvkom in jih ponovno jé. Primera temelji na Drugem Petrovem pismu, kjer apostol o
vseh, ki ponovno zabredejo v greh, pravi: »Take doleti, kar pove resnični pregovor: Pes
se vrne k lastnem izbljuvku« (2 Pt 2, 22) Pes je lahko v srednjeveški moralistični
ikonografiji simbol Nevoščljivosti (Invidia) ali Požrešnosti (Gula). Obe pregrehi izvirata
iz obnašanja psov, ki se včasih tako nabašejo, da potem bruhajo, hkrati pa drug drugemu
zavidajo dober grižljaj in so se pripravljeni stepsti zanj. V naboru krščanskih pregreh pes
predstavlja tudi lenobo (accedia), saj rad poležava in drema na soncu, ali naglo jezo (Ira),
ker je pri hranjenju zelo popadljiv. Naštevanje negativnih pomenov, ki jih ima pes v
krščanski ikonografiji, nas ne sme navesti k prehitrim sklepom. Pes je bil namreč v
srednjem veku izredno priljubljen in pozitivni pomeni krepko prevladujejo nad
negativnimi. Podobno kot v Antiki je bil kosmatinec simbol zvestobe in vdanosti
gospodarju. (Germ 2006: 175)
V krščanski ikonografiji je pes atribut različnih svetnikov, med njimi sv. Hubert,
sv. Evstahij, sv. Bernard in sv. Rok, nastopa pa tudi v motivih Oznanjenja pastirjem,
Jezusovega rojstva, Izgona iz raja, Dela prvih staršev itd.. Včasih ga vidimo ob nogah
Judeža v upodobitvah zadnje večerje, kjer (podobno kot mačka) simbolizira zlo. Če sta v
prizor vključeni pes in mačka, ima prav nasproten pomen: predstavlja krepost, ki preganja
pregreho. (Germ 2006: 176)
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Slika 5: Peter Paul Rubens, 1630 – 1631. Zadnja večerja. Pes ob nogah Judeža
(zlo) Brera, Milan

9.4 ZAJEC

Poleg pregovorne zajčje strahopetnosti, iz katere se norčuje že Ezop v svojih
basnih, so v antiki največ pozornosti posvečali hitremu razmnoževanju in nenavadni
plodnosti zajcev oziroma kuncev. (V svetu simbolike sta se zajec in kunec zbližala do te
mere, da večina piscev med njima ne dela razlike in ju obravnava kot istovrstno žival.)
Za razliko od goloba, ki ostaja zvest golobici, zajci zvestobe družici ne poznajo. Zajci so
v antiki veljali za simbol budnosti, opreznosti in previdnosti, kar je razumljivo, če
pomislimo, da morajo biti zaradi številnih sovražnikov ves čas na preži. Med Grki in
Rimljani je bilo razširjeno prepričanje, da zajec nikoli ne zatisne oči in da še v spanju
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pozorno opreza, ali se od kod približuje nevarnost. Z motivom zajčje opreznosti se
povezuje tudi odličen sluh, zaradi česar je zajec v antiki postal simbol ostrega sluha.
Zajec je v starem veku veljal tudi za utelešenje lahkomiselnosti in bahaštva. Ezop v svoji
basni opisuje tekmovanje v hitrosti želve in zajca, kjer želva sicer počasi, a vztrajno hodi
proti cilju, zajec pa se ob tem zabava in počiva. Na koncu zaspi in zmaga želva.
Srednjeveški učenjaki so dobro poznali antično simboliko zajca, le da so jo prikrojili
novim zahtevam. Nagnjenost k pogostemu parjenju je pripeljala do prezirljivega odnosa
do zajca, ki so ga obdolžili pohote in ga dodelili poosebljanju Nečistosti (Luxuria).
Spopad kreposti s poželjivostjo v svetu krščanske simbolike velikokrat predstavlja sokol
ali orel, ki v krempljih drži zajca. (povzeto po: Germ 2006: 221–223)
Zmago nad pregreho prav tako kakor orel, ki v krempljih drži zajca, simbolizira
tudi beli zajec ob nogah Device Marije.
(Leksikon ikonografije liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva 1979: 590)

Slika 6: Tizian: Madona z zajcem 1530, Louvre, Pariz
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Zaradi svoje bojazljivosti je zajec v krščanski ikonografiji tradicionalni atribut
Strahopetnosti (Ignavia). Srednjeveški umetniki so strahopetnost radi ponazarjali z
vitezom, ki se ustraši zajca. Zajce, izpostavljene številnim sovražnikom, so krščanski
pisci primerjali s kristjani, na katere preži hudič v različnih podobah. Zajec, ki beži pred
psom, lisico ali volkom, je prispodoba verne duše, ki poskuša ubežati hudiču. Zajec je v
krščanski ikonografiji simbol vstajenja in večnega življenja obenem. Kot simbol vstajenja
ga omenjajo že cerkveni očetje od sv. Ambroža naprej, v likovni umetnosti pa ga občasno
zasledimo na sarkofagih krščanskih odličnikov in na freskah v katakombah. Zajec, ki
grizlja vitico vinske trte, je ena od priljubljenih prispodob večnega življenja, ki ga podarja
vera v Kristusa. Skoraj istočasno se zajci pojavijo v okrasju baptisterijev, krstilnih
bazenov, prižnic in liturgičnih predmetov, povezanih s krstom, pri čemer se njihov
simbolni pomen tesneje navezuje na motiv duhovnega prerojenja krščencev. V umetnosti
poznega srednjega veka se je izoblikoval zanimiv dekorativni motiv treh zajcev, ki krasijo
vrhnje rozete slikanih oken gotskih katedral. Postavljeni so tako, da se stikajo z ušesi, s
svojimi telesi pa delijo krog na tri enake dele. Poznavalci jih razlagajo kot simbol Svete
trojice, čeprav je zelo verjetno, da je v tem primeru navzoča tudi vsebina večnega
življenja, izhajajoča iz motiva svetlobe, ki se rojeva v nepretrganem krogotoku luninih
men. V slikarstvu renesanse in baroka so zajčki razmeroma pogosti tako v krščanskih
kakor v posvetnih motivih. Pri krščanskih motivih je na prvem mestu Marija z Detetom,
ki ima ob nogah belega zajčka. Zajca najdemo tudi v prizorih Oznanjenja in Jezusovega
rojstva, kjer pomeni blagoslov čudežnega spočetja. Včasih ga opazimo v motivu v motivu
Molitve v vrtu Getsemani, ker umetnik s tem dodatno opozarja na budnost Jezusa, ki
moli, medtem ko so apostoli pospali. (Germ 2006: 223-224)

9.5 ŠTORKLJA

Štorklja je postala podoba starševske ljubezni in otroške hvaležnosti. Že antični
pisci poročajo, da štorklje požrtvovalno hranijo svoje mlade tudi v času lakote, kadar
pritisne vročina, pa štorklje s krili ščitijo mladiče pred močnim soncem, jih pahljajo ali jih
hladijo z vodo, ki jo v kljunu prinesejo v gnezdo. Mladiči jim ljubezen vračajo – ko starši
ostarijo ter postanejo onemogli, pozorno skrbijo zanje in jim lajšajo stare dni. Tudi
srednjeveški pridigarji štorkljo radi postavljajo za zgled spoštljivega odnosa do staršev. V
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nekaterih bestiarijih je opisu štorklje dodana še alegorična razlaga, ki jo primerja s
Cerkvijo in njeno požrtvovalnost do mladičev s skrbnostjo Cerkve do vernikov, pri čemer
ne pozabijo dodati, da morajo verniki Cerkvi vračati ljubezen in s sinovsko ljubeznijo
skrbeti zanjo. Štorklje simbolizirajo tudi zvestobo in vzajemno ljubezen, saj si par
pogosto izmenjuje nežnost, partnerja pa naj bi ostala zvesta drug drugemu tudi po smrti
enega od njiju (enako velja za golobe in nasprotno za zajce). Ker štorklja pobija kače, je
v krščanski ikonografiji eden od simbolov Kristusa ali Marije, kot zmagovalec nad kačo –
hudičem. V srednjem veku so kačo povezovali s Kristusom tudi zaradi barve perja. Črna
in bela barva naj bi simbolizirali dvojno Kristusovo naravo – bela predstavlja božansko,
črna pa človeško naravo Božjega Sina. Štorklja, ki je znanilka pomladi, simbolično
napoveduje preporod ali rojevanje nove dobe, kar se v krščanstvu nanaša na Jezusovo
rojstvo, kakor tudi na njegovo vstajenje, zato včasih v upodobitvah Oznanjenja, Rojstva
ali Vstajenja ob strani vidimo tudi štorkljo. (Germ 2006: 207–208)

9.6 MAČKA

Simbolika mačke je precej heterogena in niha med ugodnimi in neugodnimi
tendencami. Lahko govorimo o prijaznem in potuhnjenim vedenjem živali. Na Japonskem
mačka ne napoveduje nič dobrega, pravijo da lahko ubije žensko in prevzame njeno
obliko, v budističnem svetu očitajo mački, da je bila poleg kače edina žival, ki je ni ganila
Budova smrt, kar lahko iz nekega zornega kota pomeni tudi modrost. V stari Kitajski je
mačka veljala za dobrodejno žival in v poljedelskih plesih so oponašali njeno vedenje. V
Kambodži še danes nosijo mačko v kletki od hiše do hiše in med tem prepevajo, saj
upajo, da bodo tako deležni dežja. Stari Egipt je častil boginjo Bastet v mačji podobi,
veljala je za dobrodelko in zaščitnico ljudi. V keltskem izročilu so na mačko gledali z
nezaupanjem, v muslimanskem izročilu pa je mačka ugodna žival – razen črne. V
marsikaterem izročilu je črna mačka simbol teme in smrti. Pri severnoameriških
Indijancih Pawnee je divja mačka simbol spretnosti, premišljenosti in domiselnosti, zato
je veljala za sveto žival. (povzeto po: Chevalier in Gheerbrant 1993: 334-335)
Mačke so v srednjem veku (in pozneje) veljale za simbol nravne sprijenosti tudi
zato, ker se bojda z veseljem parijo in v tem početju brezsramno uživajo. V krščanski
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ikonografiji so zato eden od atributov Nečistosti (Luxuria). Mačko kot simbol ljubeče
matere včasih najdemo v renesančnih in baročnih upodobitvah Jezusovega rojstva.
Slikarji so mačko z mladiči vključili predvsem zato, ker naj bi po legendi v času
Marijinega poroda v jaslih povrgla tudi mačka - takšna mačka se upodablja s križem
preko hrbta (Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva 1979: 389)
Mačka, ki lovi miši, v krščanski umetnosti ne pomeni nič dobrega in največkrat
predstavlja hudiča, ki preganja poštene krščanske duše. Spopad psa in mačke je prav tako
pogosta alegorija boja med dobrim in zlom, med dobrim vernikom in skušnjavcem.
(Germ 2006: 123)
Pri Chevalierju in Gheerbrantu beremo, o legendi, ki

pravi, da so podgane

nadlegovale potnike na Noetovi barki. Noe je šel z roko čez čelo leva, ta je kihnil in
izvrgel mačji par. Zato je mačka podobna levu. (Chevalier in Gheerbrant 1993: 334)

9.7 PAV

V grško-rimski mitologiji je pav nebeška ptica, posvečena kraljici neba, grški Heri
oziroma rimski Junoni, v antiki je bil kot spremljevalec gospodarice Olimpa vladarska
ptica, simbol dostojanstva in odličnosti. V cesarskem kultu ima podobno vlogo orel. Tudi
v krščanski ikonografiji je pav nebeška ptica, podoba rajske blaženosti in večnega
življenja. V zgodnjekrščanski umetnosti je posebno priljubljen motiv pava, ki pije iz lepo
oblikovanega keliha ali vrča, kar simbolizira dušo, ki se napaja pri izviru žive vode.
Simbol večnega življenja, nesmrtnosti in prerajanja je pav tudi zato, ker vsako jesen
odvrže svoj pernati okras, vendar mu že okrog božiča začnejo dolga repna peresa znova
poganjati in do pomladi spet zasije v svoji lepoti. Zaradi tako očitne zmožnosti prenove
pav nakazuje Kristusovo vstajenje in v tej luči moramo razumeti pave, ki jih srečamo na
upodobitvah Jezusovega rojstva ali Poklona Sv. treh kraljev. (Germ 2006: 169-170)
Pav je obenem priljubljen simbol globoke vere in čuječnosti. Bestiarij pravi, da
pav, ki vozi kočijo simbolizira previdnost in čuječnost zaradi stoterih oči, ki so posute po
njegovem repu. Ta motiv pa ima v Fiziologu nadvse zanimivo razlago: pav se rad
razkazuje, ponosno stopa naokoli in si z občudovanjem ogleduje svoje prečudovito perje.
Kadar pa pogleda svoji nogi, ki niso nič kaj lepe in črne, zavrešči od groze. Alegoričen
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komentar nato svetuje, naj dober kristjan posnema pava. Naj si z veseljem in ponosom
ogleduje svoja dobra dela, ki se bleščijo kot pavja peresa, in naj se, kakor pav, ki se
sramuje svojih nog, sramuje svojih grehov in se ob tem glasno kesa.
(povzeto po: Germ 2006: 170)
Pav je nato dobival vedno bolj negativen prizvok. V visokem srednjem veku je bil
pav eden od atributov Napuha. V renesansi pa je tak pomen skoraj povsem prevladal.
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10. ŽIVALI OB JASLICAH

Pastirji so rekli: »Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar
se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod!« Hitro so odšli tja in našli
Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o
besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se
začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede
shranila in jih premišljevala v svojem srcu. (Lk 2,15 – 19)

Ob jaslih z otrokom stojita Jožef in Marija. Božja mati je navadno v belem (čistost
duše), rdečem (ljubezen) in modrem (zvestoba Kristusu). Nobene jaslice ne smejo biti
brez vola in osla. Ponazarjata prerokbo Stare zaveze v Izaijevi knjigi: »vol pozna svojega
lastnika in osel jasli svojega gospodarja.« (Iz 1,3). Gregor iz Nise (+394) pravi, da vol
predstavlja na postavo vezano ljudstvo. V Oslu Izidor Seviljski (560-636) vidi poganstvo,
ki nosi breme malikovalstva. Med živalma leži dete Jezus, ki oba osvobaja njunih vezi.
Že v judovstvu imajo pastirji simboličen pomen. Bog ni samo Izraelov pastir, ampak
pastir vsega človeštva. Dobri pastir, ki v jaslicah nese jagnje nazaj k čredi, ponazarja
Kristusa. Jagnje samo sodi med najpomembnejše prispodobe krščanske upodabljajoče
umetnosti. Iz svetopisemskega poročila o velikonočnem jagnjetu se je razvila primerjava
trpečega in na križu umirajočega Jezusa z jagnjetom, ki ga vodijo v zakol in bo darovano.
(Albani idr. 2005: 30)
Zgodovina je že pred časom ovrgla pobožno mnenje, da je bil »začetnik« jaslic sv.
Frančišek Asiški. Res beremo v njegovem življenjepisu, da je leta 1223 s svojimi sobrati
na poseben način obhajal polnočnico v votlini sredi gozda pri Grecciu. K oltarju je dal
postaviti s slamo napolnjene jasli in zraven prignati osla in vola. A vendar ne sv.
Frančišek, ne frančiškanski red pri nastajanju jaslic nista imela vidne vloge.
(Kuret 1989: 297)
Jaslice so prišle k nam in na slovensko domačijo šele v 19. stoletju, pred tem so
bile le v cerkvah in še tam šele od 17. stoletja dalje. (Kunaver, Lipovšek 2005: 36)
Sveto pismo ne govori o prisotnosti živali v hlevu ob Jezusovem rojstvu. Toda
ravno poročilo o hlevu, jaslih, o pastirjih, ki bedijo ob svojih čredah, predpostavlja
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prisotnost živali. Ljudska domišljija pa si ni dala miru ter je začela upodabljati zlasti tiste
živali, ki so bile človeku blizu v vsakdanjem življenju. Ker jaslice izražajo začetek
odrešenja, ne samo človeka, ampak z njim, ob njem in v njem tudi odrešenje vsega
stvarstva, potem je razumljivo, da v jaslicah najdemo tudi odsev vsega ustvarjenega – nad
čimer naj bi človek po Božjem načrtu gospodoval.

10.1 VOL IN OSEL

Vol in osel spadata k jaslicam tako kot pastirska votlina ali hlevček. Brez njiju si
ne moremo predstavljati jaslic. Najzgodnejše upodobitve obeh živali najdemo že leta 343.
O pristnosti obeh živali so se ukvarjali mnogi. Od Origena do Carla Gustava Junga.
(Grčar 1997: 11)
Obe živali ob jaslih nas spominjata na to, da krščanska ikonografija prikazuje
marsikatere prizore, ki niso zapisani v štirih kanoničnih evangelijih, ampak so vzeti iz
pisane domišljije apokrifov. Pomembno je, da je tukaj v sliki izrečeno tisto, kar
izpoveduje vera: da je to dete »Gospodar nebes in zemlje«. Angeli, ljudje in celo živali:
celotno stvarstvo se v molitvi sklanja nad Stvarnikom, ki je sam postal stvar. Začenja se
»kozmična liturgija«, ki bo dosegla svoj vrhunec v evharistiji. (Štrukelj 2004: 149–150)
Če primerjamo bika in vola, je bilo v splošnem krščanstvo veliko bolj naklonjeno
volu – skopljenemu biku, ki je čisto drugačne nravi. Vol je za razliko od bika simbol
pohlevnosti, delavnosti, umirjene moči, vzdržljivosti in potrpežljivosti. Zaradi vloge, ki jo
ima v Svetem pismu, je vol pogost tudi v likovni umetnosti, iz katere je za več stoletij
bika skoraj povsem izpodrinil. Najznačilnejši je motiv Jezusovega rojstva, kjer sta ob
jaslih redno upodobljena osliček in vol. (Germ 2006: 29)
Grčar tudi pravi, da lahko v obeh živalih vidimo simbol poganskih božanstev, ki
sta se krotki prišli poklonit novemu Logosu, pač zastopnika živalskih božanstev, ki sedaj
odstopajo. Tako so Egipčani in z njimi Sredozemlje poklanjajo novorojenemu
Odrešeniku.
Osliček, ki se skupaj z volom pojavi v motivu Jezusovega rojstva simbolizira
modrost. Kajti živali sta se po prepričanju kristjanov izkazali za razumnejši od Judov, saj
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sta s svojo živalsko pametjo prepoznali Odrešenika, medtem pa Judom ni pomagala tudi
njihova učenost, da bi uvideli vzvišeno poslanstvo Deteta. Cerkveni pisci so se sklicevali
na preroka Izaijo, ki pravi:
»vol pozna svojega gospodarja
In osel jasli svojega lastnika,
Izrael ne pozna,
Moje ljudstvo ne razume«
(Iz 1,3)

Razlaga vola in osla ob jaslicah pa je lahko tudi nekoliko drugačna. Nekateri
poznavalci Svetega Pisma so predvidevali, da samo vol resnično prepozna Jezusa
Kristusa – svojega gospodarja, osel pa pozna samo »jasli svojega lastnika«. Iz tega
sklepajo, da vol simbolizira Novo zavezo, osel pa Staro zavezo.
(povzeto po: Germ 2006: 155)
Vol kot atribut

– Že pri Ireneju je Luka dobil simbol Bika. Zakaj je tako

izobražen mož dobil to znamenje in so ga zato razglasili za zavetnika mesarjev? Osnova
temu simbolu je misel na daritev. Lukov evangelij je liturgični spev na daritev, ki jo je
Jezus opravil za vse človeštvo: »to je moje telo, ki se daje za vas« (Lk 22,19); te
Kristusove besede pri zadnji večerji nam razložijo simbol bika, daritvene živali v Stari
zavezi. Vse kar je za Lukov evangelij značilno: usmiljenost, veselje, slikovito
prikazovanje dogodkov, lahko strnemo v daritveni simbol bika: Kristus se je na križu
daroval za ljudi. Simbol bika ne kaže samo na Kristusa, ki se je daroval za ljudi, njegov
skriti pomen meri tudi na to, da mora vsak kristjan iti po poti žrtve in da od te poti ni
nihče izvzet. (Leto svetnikov 2000: 154)
Pozitivne simbolne pomene osla najdemo tudi v njegovi ponižnosti, poslušnosti,
potrpežljivosti in skromnosti. Ti pomeni so veliko priljubljenost dosegli zlasti zaradi
evangeljskega motiva Kristusovega slavnostnega vhoda v Jeruzalem, ki je v likovni
umetnosti srednjega veka zelo pogost. Jezus je na cvetno nedeljo pred jeruzalemska vrata
prijezdil na belem osličku, natančneje oslici, ter s tem pokazal svojo ponižnost in
pripravljenost, da sprejme nase težko breme trpljenja. (Germ 2006: 154–155)
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10.2 OVCE

Ovce so najbolj priljubljene živali pri jaslicah. Težko bi si brez njih predstavljali
obisk in poklonitev pastirjev ter njihove darove, če bi morali odmisliti jagnje, ki ga bo
pozneje Gospod sam privzel kot podobo in simbol svoje daritve za odrešenje človeka in
po njem vsega stvarstva. Evangelij poroča: »v istem kraju so pastirji prenočevali na
prostem in čez noč stražili pri svoji čredi« (Lk 2,8). Posebna pozornost je bila izkazana
upodobitvi ovčke pri jaslicah. Najdemo jo kot posamezno in kot čredo. Lahko je položena
kot prvi dar z zvezanimi nogami pred jaslice, vidimo jo v naročju pastirja, ki teče proti
hlevu. Še pogosteje pa si jo pastir naloži na ramena, da jo prinese in podari sveti družini.
Odkrijemo jo pa tudi, kako sama ali v tropu strmi v svetlobo angela in je tako nova priča
nevsakdanjega dogajanja. (Grčar 1997: 119)

10.3 KAMELE

Kamelo običajno povezujemo s prihodom treh modrecev, ki so pripotovali z
vzhoda.
Kamele pridejo na jaslično prizorišče šele na vigilijo praznika Sv. treh kraljev ali
Gospodovega razglašenja (6. januar). Bogata domišljija umetnikov in jasličarjev si je
predstavljala, da so modri prišli v Jeruzalem in od tam v Betlehem od daleč. Kamela je
bila takratno »prevozno sredstvo«, zato so modri morali porabiti živali, ki so jim bile na
voljo. Jasličarji so sv. tri kralje upodabljali na kamelah ali z bogato natovorjenimi
velblodi (Kamela ali velblod – ikonografija živali praviloma ne ločuje med njima).
Spodbuda k tej veličastni predstavi prihaja iz Izaijeve prerokbe: »Množica velblodov te bo
zagrnila; dromedarji iz Midjána in Efe, prišli bodo vsi iz Sabe. Zlata in kadila bodo
prinesli, Gospodovo hvalo bodo oznanjali« (Iz 60,6) (Grčar 1997: 119)
Pri Chevalierju in Gheerbrantu beremo, da so trije modri prikazani, kako na
kamelah prijezdijo do jasli. Zato razni stari teksti – zlasti tisti iz pod peresa Honorija iz
Autuna postavljajo fonetično zvezo med kamelo in kamili, služabniki kraljev in oltarjev,
pa tudi posredniki hermetične filozofije. (Chevalier in Gheerbrant 1993: 219)
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Ponekod je ohranjena navada, tako npr. tudi po naših samostanih, da že ob
božičnih praznikih postavijo sv. tri kralje z vsem njihovim spremstvom k jaslicam, toda
čisto na rob ali pa jih skrijejo v ozadje. Bolj ko se bliža praznik Gospodovega razglašenja,
bliže jih postavijo k hlevu ali votlini. (Grčar 1997: 119-120)
Kamela je tako v evropski kulturi kot v simbolnih izročilih dežel, v katerih živi,
najpogosteje utelešenje potrpežljivosti, vzdržnosti, ponižnosti, ubogljivosti in skromnosti.
Takšni pomeni izhajajo iz njene narave, saj je kot tovorna žival izredno nezahtevna in
trpežna. V srednjeveški živalski alegoriki ima kamela pretežno pozitivno simboliko.
Zlasti krščanski moralisti so ji bili naklonjeni, zaradi že omenjenih kreposti. Svojo
ponižnost kaže v tem, ko sama mirno poklekne, da ji naložijo težko breme. Zaradi tega je
kamela primerna prispodoba Kristusa, ki prostovoljno sprejema na svoja pleča breme
človeških grehov. (Germ 2006: 78)

10.4 DRUGE ŽIVALI

V naših slovenskih jaslicah so ljudje posvetili veliko pozornosti upodabljanju
najrazličnejših živali: čebel, ptic, kokoši, gosi in rac, zajca, koze, srne, gamsa, ovce, psa,
osla, goveda, konja, medveda, kamel in slona. Maksim Gaspari je v svoje jaslice postavil
še tri gosi, tri zajce in dva psa, upodobil pa je ovco, kako ob njej kleči majhen pastir in jo
vabi, da bi skupaj šla k Detetu. Posebnost slovenskih jaslic so tudi konji, ki jih najdemo
ponekod namesto kamel. Slovenskim jasličarjem so se zdeli primernejši kot pa velblodi.
Kamnogoriške jaslice so tak izrazit primer: na mišičastih konjih so bili kralji bolj ugledni
in junaški. Tudi Maksim Gaspari je potem, ko je modre upodobil na konjih, te plemenite
živali vpregel celo v bogato kočijo. Anton Šuštar – p.d. Gregčev Tone (1893 – 1977) je iz
pastirskega in planšarskega življenja na Veliki planini upodobil pastirico, kako molze
kravo in veselo kramlja s sosedo, ki je prišla po malo soli. Janez Frfila (1937 – 1908) je
upodobil pastirico, ki nese na glavi celo majhen kurnik s tremi putkami. V jaslicah na
slovenskem so navzoče skoraj vse domače in prav tako nekatere gozdne živali, saj so tudi
te Stvarnikov dar, sedaj pa prihajajo, da ga počastijo. (Grčar 1997: 120)
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Slovenske jaslice so kljub vpetosti v evropski prostor tudi odsev avtohtonega
religioznega doživljanja slovenskega človeka in Kristjana, ki je doživljal vero kot vedno
inkarnirano razodevanje Boga in si na svoj način to inkarnacijo tudi ponazarjal.
(Grčar 1997: 173)
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11. ŽIVALSKA SIMBOLIKA DANES

Ni naključje, da 4. oktober velja za svetovni dan živali, saj na ta dan goduje tudi
Frančišek Asiški, ki je bil zavetnik živali, narave, čistega okolja, varstva okolja, ptic, rib,
rastlin, trave, cvetja in trgovcev. Legende pravijo, da se je Frančišek z živalmi tudi
pogovarjal in z njimi tkal prijateljske vezi. 4. oktober velja za svetovni dan živali že od
leta 1931, ko so ga za takega določili na svetovnem kongresu ekologov v Italiji. Namen
dneva živali je osveščanje svetovnega prebivalstva o problematiki živali in sobivanja z
njimi.

11.1 JAGNJE

Krščanska simbolika jagnjeta je v evropski

civilizaciji

tako globoko

zakoreninjena, da je jagnje tudi v posvetnih motivih ohranilo neštete pomene, ki so se
ohranili vse do danes. Edine opaznejše vsebine, ki ne izhajajo iz krščanske tradicije,
ampak so povezane z obnašanjem jagenjčkov so radovednost, igrivost, nagajivost. Take
srečujemo tudi v ljudskih pravljicah, pesmih in pripovedkah, kjer so backi prisrčni volnati
nabriteži, ki se jim je vsaj v otroškem svetu uspelo znebiti bremena simbolnih pomenov.
(povzeto po: Germ 2006: 64)

11.2 GOLOB

Danes je simbolična pomenljivost goloba enako samoumevna kot nekoč, toda iz
bogate zakladnice simbolnih pomenov sta v vsakdanjem življenju najpogosteje izbrana
dva: golob kot simbol miru in upanja ter golobica kot ptica ljubezni ali prispodoba za
ljubljeno osebo. (Germ 2006: 51)
Olimpijske igre – ko je olimpijski ogenj prižgan, se kot simbol miru v zrak spusti
golobe. To so prvič naredili na Olimpijskih igrah leta 1896, nato še leta 1920 (prve
olimpijske igre po drugi svetovni vojni). Od takrat naprej je to uraden del otvoritve
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poletnih olimpijskih iger. Na zimskih olimpijskih igrah, zaradi nizkih temperatur ne
spuščajo golobov, temveč jih nadomestijo z belimi baloni. Od

leta

2000

naprej

ne

spuščajo več pravih golobov, temveč jih nadomestijo razne projekcije v obliki golobov,
ognjemeti, luči itd.
Tudi v Vatikanu so se po neljubem dogodku, ko sta plenilska ptiča napadla belega
goloba odločili, da namesto živih golobov v zrak spustijo balone. S tem so zadovoljni tudi
zaščitniki živali. Tradicija Janeza Pavla II. s katero je želel javnost opozoriti, da je
potrebno graditi mir v svetu, je tako končana. Končana le v smislu spuščanja živih
golobov.

11.3 KAČA

Asklepij – v grški mitologiji znameniti zdravnik, sin Apolona in Koronide,
pozneje je postal bog zdravilstva. V njegovih številnih svetiščih, ob katerih so
najpogosteje stala tudi zdravilišča, so žrtvovali koze in peteline; v svetišču v argolidskem
Epidavru so se bolniki zdravili s spanjem v templju. Ikonografsko ga prikazujejo s pateno
in grčasto palico, ki jo ovija kača; ti atributi so še danes simbol zdravnikov.
(SRL 2007: 77)

11.4 PETELIN

V današnjem času se je ohranil običaj umeščanja petelina na sleme domačih hiš.
Poleg pogledov in občudovanja mimoidočih pa ima petelin na strehi tudi globlji pomen.
Strešno okrasje ni izum današnjega časa, ampak izvira iz okraševanja srednjeveških
cerkva in varuje pred nesrečo. Običaj se je ohranil tako po Sloveniji kot v nekaterih
evropskih deželah.
Petelin je znan tudi kot simbol Francije, predvsem v besedni zvezi »Galski
petelini«.
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Petelin, kot podoba bojevitosti in tekmovalnosti se pojavlja predvsem v renesančni
heraldiki in emblematiki. Albrecht Dürer je na slovitem hieroglifu Slavolok cesarja
Maksimiljana I. leta 1505 upodobil tudi petelina, ki predstavlja francoskega kralja Franca
I. Povezava petelina s Francozi ima v prvi vrsti etimološke korenine, kajti latinska beseda
galli označuje hkrati peteline in Galce kot prednike Francozov. Zanimivo je, da Francozi
petelina niso sprejeli za nacionalni simbol vse do revolucije leta 1789 in da je galski
petelin šele z revolucionarno umetnostjo postal simbolični emblem Francije.

11.5 PES

Danes pes simbolizira absolutno zvestobo, prijateljstvo, brezpogojno ljubezen in
zaščito doma in prijateljev. Zato zanj danes tudi pogosto uporabljamo izraz »človekov
najboljši prijatelj«

11.6 ZAJEC

V splošnem opažamo, da stare simbolne vsebine v tem času tonejo v pozabo in da
so se nekatere povsem izgubile. Zdi se, da so se porazgubili tudi zajci in da svobodno
živijo le še v svetu otroške literature, ilustracij, risank in igrač. Toda enkrat na leto
dolgouhci v nepreglednih množicah pridrejo na plano in slavijo svoj praznik: velikonočni
zajčki so očitno edina zajčja vrsta, ki je še ohranila pregovorno plodnost. Za veliko noč
preplavijo police trgovin, ulične stojnice in naše domove. Otroci so jih veseli in se ne
sprašujejo, ali imajo razen veselja še kak simboličen pomen. Za tiste najbolj zvedave pa
spomnimo, da niso po naključju povezani s praznikom Kristusovega vstajenja, saj
simbolizirajo prerojenje, ponovno rojstvo pomladi in prekipevajočo življenjsko radost.
(Germ 2006: 224)
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ZAKLJUČEK

Prišli smo do konca dolgega obdobja zgodovine živalskih simbolov. Izbrani opisi
živali in njih simbolika je avtorjeva osebna izbira, zato ostaja še veliko odprtih vprašanj
glede simbolike na tem področju. V vseh kulturah in religijah nosi simbolika pomembno
vlogo. Vse dokler bo v svetu živela ljubezen do živali, bodo živalski značaji burili
zanimanje in vse dokler bo zanimanje za živalske značaje, bodo umetniki lahko našli
navdih za ustvarjanje in znanstveniki radovednost za raziskovanje.
Vse skupaj bi rada zaključila s pozivom Franza Feinerja, ki je na mednarodnem
simpoziju leta 2013 v Ljubljani govoril o odstranitvi krščanskih simbolov iz javnih
prostorov in pozval ljudi z besedami: »ukinitev verskih simbolov nas ne bo pripeljala
dalje v našem multireligijskem položaju, raznolikost pa bo. Vsi, vključno z manjšinami,
bi morali imeti možnost, da predstavijo svoje simbole v javnih prostorih. Tako bi se lahko
vprašali: v čem je smisel tvojega simbola? Kakšna je tvoja vera? Kako gledaš na smisel
življenja? Simboli nudijo priložnost za razpravo in komunikacijo.« (Feiner 2013: 12–13)
Naj nas smisel naših simbolov spremlja na vsakem koraku in naj naša vera ostaja
močna in iskrena. Smisel življenja pa naj bo vsak nov dan.
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POVZETEK

Diplomska naloga z naslovom Simbolika živali v krščanstvu je teoretično
diplomsko delo, ki ima za svoj primarni cilj poiskati najpomembnejše živalske simbole,
ki se pojavljajo v krščanstvu, ob tem pa jih karseda podrobno opisati, predstaviti ter
njihovo simboliko primerjati z drugimi verami in kulturami. Diplomsko delo vsebuje tri
večje sklope, ki se ukvarjajo s simboliko živali. V prvem sklopu so opisane živali, ki so
povezane z osrednjim likom krščanske vere – Jezusom Kristusom, to so jagnje, riba, lev,
orel in jelen. V drugem sklopu so živali, ki predstavljajo negativne živalske simbole
oziroma zle sile, ki se pojavljajo v krščanstvu. To sta kača in opica. V tretji sklop pa so
vključene živali, ki predstavljajo krščanske kreposti in pregrehe, to so: golob, pes, zajec,
štorklja, mačka in pav.
Pregled skozi zgodovino simbolike živali v umetnosti nam bo pomagal pri
razumevanju razvoja in sprememb na tem področju, ki so se dogajale tekom stoletij. V
diplomsko delo sem vključila tudi simboliko jaslic, seveda v povezavi z živalsko
simboliko, tako so omembe in razlage bili deležni tudi vol, osel, ovce, kamele ter nekatere
druge živali, ki se pojavljajo v jaslicah po nekaterih območjih. Svoje poglavje v
diplomskem delu je bilo dodeljeno tudi živalim z Noetove barke, saj v sebi skrivajo
precej simbolnih pomenov.
Da bi bilo razumevanje primarne vsebine dela olajšano, sem izpostavila ter
definirala tudi nekaj pojmov, ki so nujno potrebni za razumevanje diplomskega dela. Zato
sem na začetku naloge razjasnila splošen pomen simbolov, kaj so to religijski simboli in
kateri so. Diplomsko delo seznanja bralca z znamenji in atributi. Kot odskočno desko za
razumevanje simbolike živali, pa diplomsko delo skuša predstaviti osrednje simbole
krščanstva, ki so pomembni za nadaljnje razumevanje. Razlagi bestiarija in Fiziologa sta
nujno potrebni, saj sta to pomembna vira iz katerih lahko črpamo informacije o živalih.
Ne smemo pozabiti, da so bili v srednjem veku bestiariji po branosti takoj za Svetim
pismom.
Osnovni namen diplomske naloge je bralcu približati živalsko simboliko povezano
s krščanstvom.
Ključne besede: simbol, krščanstvo, Jezus Kristus, živali
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ABSTRACT

The following thesis titled Animal Symbolism in Christianity is a theoretical
graduate work, which primarily aims to identify, portray and describe the most important
animal symbols in Christianity whilst contrasting them to other religions and cultures.
The graduate thesis is divided into three larger parts dealing with animal symbolism. The
first part introduces animals associated with the central figure of Christian religion, i.e.
lamb, fish, lion, eagle and deer. The second part deals with animals that represent
negative animal symbols or evil forces that are portrayed in Christianity, i.e. snake and
monkey. The third part includes animals that represent Christian virtues and vices, i.e.
pigeon, dog, rabbit, stork, cat and peacock.
To understand the development and changes of animal symbolism, an overview of
animal symbolism in art history has been undertaken. The thesis also includes nativity
scene symbolism in regard to animal symbolism; ox, donkey, sheep, camels and dome
other animals that appear in nativity scenes across the world have been included in the
overview and analysis. A separate thesis chapter describes the animals from Noe’s ark,
due to their symbolism.
In order to easily understand the primary content of the thesis, I emphasised and
defined concepts that are of particular importance to the thesis. Thus, the introductory
part of the thesis deals with the general meaning of symbols and defined religious
symbols as well as signs and attributes. In addition, the thesis introduces the core symbols
of Christianity, which are essential to understanding the thesis content. Bestiary and
Physiologist are of essential importance as sources of information on animals, especially
taking into considerations that bestiaries, in regard to reading, were second only to the
Bible in the Middle Ages.
The thesis thus strives to introduce the reader to animal symbolism and
Christianity.
Key words: symbol, Christianity, Jesus Christ, animal
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