
OSREDNJI MOTIV Z NASLOVNICE:  SV. MARTIN NA SPREJEMU PRI CESARJU MAKSIMU 

Poslikava nas popelje v baročno razgiban in s cvetličnimi kitami okrašen prostor, ki se odpira proti 
modremu nebu z oblaki. Okrog mize sedijo sveti Martin, njegov duhovnik in cesar Maksim. Stoječa 
ženska, odeta v razkošna oblačila, je cesarica, ki na mizo prinaša čašo. Omizju se z desne strani 
približuje še nekaj drugih pomembnih gostov, levo od omizja pogostitev spremljajo trobentači. 
Martin je bil ponižni škof, ki je brez ugovarjanja ali kaznovanja prenašal, da so se mu posmehovali 
in ga zaradi načina življenja celo žalili podrejeni duhovniki, a je znal in zmogel ostro ter odločno 
nastopiti, kadar je šlo za ugled in dobro Cerkve ter ohranitev neokrnjenega verskega nauka. 
Martinov življenjepisec Suplicij Sever pripoveduje, kako je v času, ko je na dvoru kar mrgolelo 
duhovnikov in škofov, poslušnih zgolj in samo samovoljnemu in tudi nasilnemu cesarju Maksimu, 
Martin na vso moč odklanjal vabilo na dvor. Vedel je, da je cesar (kot je bilo v takratnem 
razpadajočem Rimskem cesarstvu zelo pogosto) do oblasti prišel s pomočjo vojaškega udara. V 
prepričanju, da bo s svojim obiskom dosegel pomilostitev nekaterih obsojenih zaradi krivoverstva, 
se je naposled po dolgem prigovarjanju le odzval cesarskemu vabilu. Ob bogato obloženi mizi so 
skromnemu škofu kot častnemu gostu ponudili čašo, ki naj bi jo po pravilih protokola v znak 
spoštovanja iz njegovih rok prvi dobil cesar. Martin pa je storil nekaj, za tisti čas nezaslišano 
predrznega. Čašo je namesto cesarju ponudil duhovniku, ki ga je spremljal. To dejanje je izviralo iz 
Martinovega prepričanja, da duhovniku, posvečenemu od Boga, pripada čast še pred cesarjem, 
saj s tem čast najprej in predvsem izkažemo Njemu, ki ga je posvetil. 
 
V stranskih prizorih najdemo štiri manjše poslikave, ki predstavljajo štiri naravne elemente: ogenj 
(ignis), vodo (aqua), zemljo (terra) in zrak (aer). Prizori v luči krščanske ikonografije pomembno 
osvetlijo svetnikovo osebnost.

AQUA  (VODA) 
Vidimo ladjo na nevihtnem morju in nad njo zvezdo. Kakor je 
nekoč krmar v nočeh in nevihtah svoje edino upanje polagal v 
glavno zvezdo severnico, tako je Martin v burnih valovih življenja 
zaupal in gledal samo v eno zvezdo, v Boga. To duhovno držo 
svetnika razlaga latinski napis Unum aspicit astrum (Le eno 
zvezdo gleda). Prizor lepo dopolnjuje vesel in miren otroški 
angel, ki sedi na morski pošasti, za njim pa se vidijo že rogovi 
hudiča in skušnjavca. Kdor v molitvi gleda in otroško zaupa v 
Boga Očeta, mu vse skušnjave ne morejo do živega. Latinski 
napis Exercitus non ense fugatur (Vojne se ne zmaga le z 

mečem) pa prikazuje pogosto prakso francoskih mornarjev, ki so s seboj na plovbo raje vzeli 
košček Martinovega plašča kot večjo količino orožja.
 

IGNIS (OGENJ) 
Slikar za ponazoritev Martinove izjemne gorečnosti za Božjo 
slavo nasproti mlačnosti in povprečnosti večine duhovnikov 
uporabi primerjavo z vulkanom, ki bruha vulkanski ogenj in v temi 
osvetljuje pot. Otroški angel s pahljačo še krepi ogenj. Podobo še 
dodatno razlaga napis  Praeluceam (O, da bi mogel svetiti še 
naprej). 
 

AER (ZRAK) 
Vidimo lastovko v letu proti soncu. Tudi otroški angel sedi na 
oblakih in hiti navzgor. Oba torej izražata hrepenenje po nebesih, 
oba čutita, da nista rojena za zemljo. To hrepenenje po nebesih, 
ki je bilo zelo živo tudi pri sv. Martinu, razlaga napis Terram 
sordenti (Zemlja nam ne diši,  oz. na tej zemlji smo le tujci).

TERRA (ZEMLJA) 
Vidimo mizo v barvi zemlje, ki radodarno rodi mnogo dreves z 
mnogimi sadeži za naše preživetje. Otroški angel je obdan z 
grozdjem in jabolki. Zraven je napis Quod habeo, largior (Kar 
imam, darujem). Tudi naš svetnik je živel osebno zelo skromno in 
kakor mati zemlja bogato delil svoje imetje med druge.

OSREDNJI PRIZOR: SVETNIKOVA ZADNJA URA

 
V boga to  razč len jen i 
notranjščini vidimo posteljo 
z baldahinom, na kateri leži 
s v .  M a r t i n  p r e c e j 
s labotnega videza. Iz 
ozadja se k njemu v žalosti 
sk lan ja  mla jš i  mošk i , 
medtem ko spredaj sedi 
zamišljen duhovnik praznih 
rok.  Pr izor  upodabl ja 
svetnikovo zadnjo uro, a 
njegov miren in spravljen 
ob raz  j e  že  obdan  s 
svetniškim sijajem. Na levi 
in desni strani vidimo še 
nekaj drugih Martinovih 

učencev, ki hitijo k svojemu učitelju. Obraz duhovnika na levi se zdi skoraj vesel, kar prikazuje 
njegov odnos do svojega škofa. Velik del kupole kaže obsijano nebo z oblaki, po katerih se 
spuščajo angeli, ki že želijo sprejeti dušo umirajočega.

V kotih najdemo simbolne upodobitve štirih kontinentov ter spremljajočih prizorov z latinskimi 
pregovori. Vernikom predstavljajo podobo svetega Martina, ki se smrti ni bal, saj je poznal pot do 
nebes in se veselil odrešenja, ki ga je čakalo. 

AMERICA
Ameriko predstavlja temnopolt mladenič z levom. Zraven je 
prizor otroškega angela s trobento in napisom Ad certamina 
vocat (Kliče na boj). Za razmišljanje o svojem minevanju 
potrebujemo pogum, še posebej, ko bo prišla ura težke bolezni 
ali celo ura, da nam zaigra zadnja trobenta. Vse naše življenje se 
bojujemo proti skušnjavcu, ki nam hoče vsiliti dvom v Očetovo 
ljubezen, ki nas ob smrti ne bo pustila pasti v brezno niča. 

AFRICA
Afriko predstavlja temnopolt moški s puščico in slonom. Zraven 
je podoba ptiča Feniksa, ki se dviga s pogorišča in ob njem napis 
Suo funere gaudet (Veseli se svoje smrti).

ASIA
Azijo predstavlja mlad moški z 
uhani in turbanom na glavi ter kamelo poleg sebe. Zraven je 
motiv oltarja in nad njim svetnik v škofovski obleki ter napis Ex 
morte triumphus (Šele ob smrti pride pravo zmagoslavje). 
Kristjani verujemo, da bo šele nebeški Sodnik dal pravo sodbo, ki 
nam bo v večno srečo ali, Bog ne daj, v večno nesrečo. Svetost 
našega zavetnika je šele po smrti v polnosti zasijala in še danes 
je eden najbolj čaščenih svetnikov v Evropi.

EVROPA
Evropo predstavlja mladenič v dvornem oblačilu, negovano 
lasuljo in belim konjem ob sebi. Zraven je prizor angela, ki z 
rezilom kaže na krvaveče srce, ki ga drži Božja dlan. Latinski 
pregovor Sicitur ad astra (Tako se gre k zvezdam) pomeni, da le 
kdor dovoli, da zaradi ljubezni do Boga in bližnjega tudi krvavi oz. 
trpi, je res spoznal modrost Kristusovega križa. Martin je čutil, 
kako krvavi Božje srce zaradi naših grehov in brezbrižnosti, zato 
je tudi sam veliko trpel in imel prebodeno srce za svoje ljudstvo.

OSREDNJI MOTIV: POVELIČANJE SV. MARTINA

Osrednji prizor prikazuje Martinovo poveličanje v nebesih, 
zato velik del površine zavzema nebo z oblaki, na katerih 

so angeli, ki hitijo v nebesa. Spretno naslikana iluzija 
prostora in v nebo usmerjen pogled klečečega 

svetnika nam daje vtis, da  figure dejansko silijo 
nekam v višave. Angel, ki drži škofovsko palico, 
ima nogi že v nebo naslikanem pilastru, ker 
zbližuje zemljo, našo realnost, z nebeško 
slavo. Torej so nam nebesa res dosegljiva. 
Martin je z nogami in rokami trdno stal na 
zemlji, s srcem pa ves hrepenel po nebeški 

sreči.  

Stranski prizori kažejo štiri starozavezne rešitve 
pred smrtjo in tako lepo osvetljujejo glavni motiv.

 

DUM ORIOR, MORIOR
Vidimo Abrahamovo deklo Agaro z umirajočim sinom 
Izmaelom. Zaradi Sarine ljubosumnosti sta morala tavati po 
divjini Beršebe, dokler nista povsem izpraznila posode z vodo. 
V trenutku brezupa je zajokala. Deček je nato klical h Gospodu 
in njegov angel je zagotovil Agari, da bo iz Izmaela nastal velik 
narod. Pojavil se je vodnjak, ki je rešil njuni življenji. Pod njima je 
sončni vzhod z napisom Dum orior, morior (Ko vzhajam, že 
zahajam). V širšem pomenu to sporoča, da ko se rodim, že 
začenjam umirati. Spodaj je podoba bežečega zajca v deželi 
vzhajajočega sonca, kar pomeni, da deček ne bo umrl.
 

MOTUM AD OMNEM 
Vidimo dramatičen prizor preizkušanja Abrahamove vere, ko je 
moral žrtvovati Izaka, sina edinca. A bolj kot očetova vera stopa 
pred nas pripravljenost fanta Izaka, ki že kleči na daritvenem 
oltarju in je pripravljen izpolniti očetovo voljo do konca. Nad 
njima je angel, ki zadnji trenutek zadrži rezilo. V bližini je že v 
trnje zapleten oven, ki naj ga Abraham darujem v zameno za 
svojega sina. Pod njima je mrtvaška glava, iz katere raste 
cvetlica, vmes med prizoroma pa napis Motum ad omnem (Na 
vsak mahljaj pripravljen). Tudi Martin je živel tako, da je bil 
vedno pripravljen umreti. Ni se bal življenja in ni se bal smrti.
 

NIL ME FATALIA TERRENT 
Vidimo Davida še kot mladeniča in pastirja, ki se pogumno 
spopada z levom in mu razpira žrelo. Pod njim je še prizor 
razburkanega morja s komentarjem Nil me fatalia terrent (Nič 
se ne bojim usode). Takšen pogum je v spopadanju z hudim 
duhom in posvetnimi skušnjavami imel tudi svetnik.

SIC VIXISSE IN FINEM 
Premagano misel na smrt 
razlaga tudi vsebina zadnjega pendentiva. Očak Jakob polaga 
roke na sinova Efraima in Manaseja, zraven stoji že odrasel sin 
Jožef v svečani egiptovski opravi. Vemo, da so Jožefa starejši 
bratje zaradi ljubosumnosti prodali v Egipt in je za očeta Jakoba 
bil že mrtev. A Bog je hotel, da je Jožef preživel in postal v Egiptu 
celo upravitelj zakladnice. Ker je v Palestini nastala dolga suša 
in lakota, so bratje šli iskat žito v Egipt. In tako se nevede 
srečajo s svojim bratom, ki jim po preizkušanju vere vse 
odpusti. Tako jih je Bog tudi po grehu nad bratom Jožefom rešil 

lakote in smrti. Jožef in oče Jakob sta bratom in sinovom vse odpustila.  Prizor spodaj zaokroži 
krilati starec s koso in napisom Sic vixise in finem (Tako živeti do konca). Tudi sv. Martin je živel do 
konca brez gojenja zamer in maščevalnosti.

Prva kupola Druga kupola Tretja kupola

0

5

25

75

95

100

zlozenka freske sveta Martina Kamnica 2017

30. oktober 2017 14:22:17



VOGALNI PRIZORI
V vogalnih prizorih ponovno srečamo starozavezne prizore.

VERIETATE PLACET
Vidimo tri može, ki se pogovarjajo pred vinogradom ob bogati 
ograji. Gre za izjemno rodoviten Nabotov vinograd, ki je stal 
poleg palače samarijskega kralja Ahaba.  Mož v rdečem je 
verjetno Ahab, ko si vinograd ogleduje in zelo želi.  Spodaj je 
napis Varietate placet in pod njim rog cvetočega izobilja. Viri 
latinski pregovor prevajajo Raznolikost razveseljuje. Kot so 
raznoliki grozdi in cvetlice, tako raznoliki so bili tudi čudeži 
svetega Martina. A če smo bolj pozorni, zraven vinograda leži 
truplo. Namreč Ahab si je ta vinograd tako zelo poželel, da ga je 
želel odkupiti za vsako ceno, a Nabot mu ga ni prodal zaradi 
spoštovanja očetove dediščine.  Zato sta Ahab in žena Jezebela 
celo spletla zaroto proti Nabotu in dosegla njegovo kamenjanje. 
Mnogi se zaradi želje po raznolikosti in posvetnemu veselju 
pustijo zapeljati v velik greh, a tega pri sv. Martinu ni bilo.  
 
SUSTINET OMNES
Vidimo klečečo deklo Ruto, ki za žanjci paberkuje med klasjem. 
Njiva je bila last Boaza, moža s palico. Zaradi svoje pridnosti in 
krepostnega življenja najde milost v njegovih očeh in kasneje 
postane njegova žena.  Pod tem prizorom je napis Sustinet 
omnes (Vse prenaša), pod njim pa Božje oko in koklja s piščanci. 
Tako kakor koklja dovoljuje, da piščeta skačejo po njej, tako je 
tudi Ruta kasneje v zakonu vse potrpežljivo prenašala iz ljubezni 
do Boga. Posebej velike so bile težave s taščo Noemi in kasneje 
z bolnim možem.  Tako je tudi sveti Martin zelo potrpežljivo 
prenašal vsa nasprotovanja in posmehovanja iz ljubezni do 
Boga. Tudi Bog mora z nami veliko potrpeti.
 
PONDERE FRANGOR
Vidimo očaka Noeta, ki je po vesoljnem potopu začel gojiti vinsko 
trto, a ga je opojnost vina presenetila in je razgaljen obležal, 
verjetno tudi zaradi utrujenosti ob veliki odgovornosti, da z 
njegovo pomočjo preživi človeški rod. Zato je pod prizorom 
upodobljena vinska trta in napis Pondere frangor (Zaradi teže se 
lomim). A prizor ima še eno sporočilo. Zraven očaka Noeta so trije 
njegovi sinovi Ham, Sem in Jafet. Ham je videl nagoto svojega 
očeta in je šel to povedat obema bratoma, ki sta bila zunaj. Sem 
in Jafet pa sta vzela plašč, si ga dala na ramena, šla zadenjsko in 
pokrila nagoto svojega očeta. Obrnjena sta bila torej proč, tako 
da nista videla njegove nagote. Ko se je Noe prebudil iz vinske 
omame in izvedel, kaj mu je storil njegov mlajši sin Ham, ga je 
ponižal na raven hlapca. Veliko spoštovanje do starša so otroci 
nekoč kazali tudi tako, da so se izogibali gledati razgaljenost ali 
celo nagoto svojih staršev. Bili so to časi zdrave sramežljivosti. 
Kako odrasli danes vzgajate otroke? Jih vzgajate za sprejemanje 
staršev tudi v njihovih slabostih in za zdravo sramežljivost?
 
NEC FOLIA, FRUCTUS
Vidimo prizor, ko kralj Ahasver, mož kraljice Estere, izroča 
služabniku Mordohaju listino, s katero končuje preganjanje in 
poniževanje Judov. Estera, najprej judovska dekla, nato kraljica, 
je odločilno pripomogla k svobodi svojega ljudstva, saj je bila 
izredno pogumna in odločna. Spodaj je prizor smokvinega 
drevesa, na katerem angel išče sadov. Vmes je že slabo viden 
napis Nec folia, fructus (Ne listja, ampak sadežev). Izredni so bili 
tudi sadovi Martinovega življenja. 

Izdala župnija Svetega Martina Kamnica, vire povzel in odgovarja župnik Jože Povh, oktober 2017
Oblikovanje in priprava za tisk: Simon Hauptman - Pametna agencija d.o.o.

Kupola  nad cerkvenim korom je 
posvečena čudežem iz življenja 
svetega Martina. Razdeljena je v 
d e v e t  p o l j ,  k i  s o  o b d a n a  z 
arhitekturnim okvirom. Poleg 
osrednjega motiva so še štirje 
stranski in štirje vogalni.

Z osrednjim prizorom se nam 
zopet odpira pogled v nebeško 
slavo. Na oblakih sedi angel, ki kaže 
navzgor, na srečo pri Bogu, kjer je 
naš svetnik. 

STRANSKI  PRIZORI

Podoba nad orglami kaže na svetnikov 
pogreb 11. 11. 397, ko sami škofje nosijo krsto 
s svetnikom. Spredaj gredo duhovniki, zadaj 
menihi, ob krsti pa ministranti.

Prizor prikazuje ozdravljenje dveh hromih, ki 
sta na svetnikovo priprošnjo odvrgla bergle. 

Prizor prikazuje ozdravljenje obsedenca, ko 
hudič v podobi malega črnega zmaja po 
svetnikovi molitvi zapusti človeka. Martin je 
imel v času svoje škofovske službe številne 
osebne boje s hudičem, iz katerih pa je z 
Božjo pomočjo vedno odšel kot zmagovalec. 
S poznavanjem Svetega pisma, predvsem pa 
trdno vero in svetostjo, je hudiča vedno 
razkrinkal. 

Mart inovo izredno duhovno moč nad 
hudobnimi duhovni dokazuje tudi naslednji 
dogodek. Tours je zajela nenadna govorica o 
premikanju in vdoru barbarov in Martin je v 
zvezi s to novico naročil, naj predenj pripeljejo 
nekega obsedenca; velel mu je, naj pove, ali 
je ta novica resnična. Ta je tedaj priznal, da je 
z njim še deset demonov, ki so med ljudstvom 
razširili te čenče, tako da bi Martin v strahu 
zbežal iz mesta in da barbarom vdor še na 
misel ne pride. Ko je nečisti duh to priznal 
sredi cerkve, je bilo mesto rešeno strahu in 
nemirov, ki so ga takrat pretresali. 

Škof Martin je bil zelo znan tudi kot 
brezkompromisen nasprotnik smrtne kazni 
za drugače verujoče. Iz leta 385 je znano 
njegovo posredovanje pri cesarju Maksimu 
za obsojenega vernika Priscilijana, ki ga je 
skupina duhovnikov in škofov pod vodstvom 
škofa Itacija obsodila zaradi neživljenjske 
moralne in etične strogosti. Martin si je na 
smrtni postelji očital, da je stopil v stik s 
sobrati, ki so pokazali tako malo krščanske 
ljubezni in življenjske širine do drugače 
verujočih znotraj Cerkve. Ob tem se ni 
zavedal, kakšno spoštovanje si je zaslužil pri 
drugače verujočih. 
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