
 

POMEN SIMBOLIKE V APOSTOLATU IN UMETNOSTI 
Dragi bralci Pisma Zaveze ljubezni, dragi člani in prijatelji Schönstattskega gibanja!  
 

Lanskega septembra, je naše po vsem svetu razširjeno Schönstattsko gibanje, praznično obhajalo 50. obletnico smrti 

ustanovitelja patra Jožefa Kentenicha, ki je umrl 15. septembra 1969.   
 

Umetniško oblikovanje, kot izraz načina življenja.  Ob praznovanju 50. obletnice smrti našega ustanovitelja, je bila dana 

pobuda, za novo „binkoštno okno” pri njegovem grobu. Ideja umetnikov, ki nosi sporočilo: „Nov začetek v Svetem Duhu,” 

je bila med verniki toplo sprejeta. Redko se zgodi, da je neko umetniško delo, pri ljudeh sprejeto tako spontano in 

neposredno, z veseljem in odobravanjem. Govorimo lahko o posebnem darilu ljudem, ko ljudje v umetniški stvaritvi kot 

je ta, odkrivajo  svoje življenje v vsej svoji dinamiki. Ta izkušnja me je spodbudila, da potegnem vzporednice med našim 

apostolskim delovanjem in prispevki umetnikov in umetnosti. 
 

Umetnost je komunikacija z notranjostjo srca. Je nekaj naj bi izhajalo iz našega najglobljega bitja. Vsakdo bi moral ob 

srečanju s Schönstattom začutiti sporočilo in spodbudo za svojo življenjsko poklicanost. Ta apostolat nosi v sebi aktivno 

sporočilo: Delovanje, rast in nenehno spreminjanje notranjosti iz vrelca vere ter krščanske duhovnosti. Vse to so veliko več, 

kot naključni stranski produkti krščanske vere. To so cilji naših apostolskih prizadevanj. Apostolat je vedno usmerjen k 

oblikovanju življenja, ki upošteva izkušnje in svobodne odločitve vsakega človeka. Brez komunikacije, ki sproti vrednoti in 

avtentičnega lastnega življenja, je to nepredstavljivo. Umetniki so marsikdaj sami sebi učitelji in pionirji v iskanju poti. 
 

Vsak umetniški ustvarjalec želi s svojim delom priti do gledalcev in poslušalcev. Hkrati pa ne ve zagotovo ali bodo ljudje 

sprejeli njegovo delo in sporočilo, ki je v izdelku. Yehudi Menuhin, veliki violinski virtuoz 20. stoletja, je študentom nekoč 

dejal, da doživlja pravi pretres, ko včasih določen poslušalec iz  prvih vrst, do njega kaže kritičen ali celo nezadovoljen 

izraz. Pravzaprav bi lahko zaradi ugleda, ki ga je imel, držo takega posameznika, sprejel za nekaj povsem nepomembnega. 

Pa vendar ga je prizadelo, ker je njegovo delo, pustilo nekoga v duši ravnodušnega. Zanj je bil tudi ta človek pomemben. 

Umetnik se tedaj ne sme zmesti ampak mora še bolj delovati iz lastnih notranjih moči. 
 

Pokroviteljstvo fundacije „Live Music Now”, je po očetovi smrti prevzela njegova hči, Zamira Menuhin-Benthall. Dejala je, 

da je naloga fundacije spodbujati nove generacije  umetnikov, da gredo po lastni poti, brez kopiranja vzornikov. „To je zelo 

pomembno, ker se tega se ne moreš naučiti. Mladi violinist, mora svojo osebnost razvijati iz lastne notranjosti. Veliko mora 

brati in poslušati vse zvrsti glasbe. Vse kar se mu v življenju zgodi, ga oblikuje in določa njegov karakter. Človek raste iz 

svojih izkušenj. Takšen je bil moj oče in tako je vzgajal mene in druge glasbenike.” Zapis ob 100. rojstnem dnevu Yehudija Menuhina 
 

Friedemann Schulz von Thun, priznani učitelj komunikacije, posebno apelira na človekovo s trudom pridobljeno 

sposobnost, znati kritično pogledati na lastno izobrazbo. „Ko sem končal šolo, sem dobil ⸂zrelostno spričevalo.⸃ Moja 

sposobnost komuniciranja je bila predvsem v tem, da sem se o stvareh za katere mi je manjkala doživljajska podlaga 

pogovarjal v prečiščenem učenem jeziku. Namesto, da razumemo to kar smo doživeli in to tudi izrazimo, smo se naučili 

vse preveč modro razlagati tisto, česar nismo doživeli." Povzeto po: Friedemann Schulz von Thun, Splošna psihologija komunikacije, 1981   
 

Umetnost usmerja pogled na simbole. Za najglobljo komunikacijo z ljudmi, življenjem in celotnim stvarstvom je potreben 

pogled verujočega in jezik, ki je zmožen to izraziti. Pater Kentenich je vedno poudarjal, da je bistveno, da znamo v ozadju 

vsakodnevnih dogodkov videti Boga, njegovo modro previdnost in, da mu zaupamo, da vse stori z razlogom in prav. 
 

Simboli in simbolni jezik, pesmi in umetniška dejanja, so zato najbolj ustrezna govorica globin našega srca, da se 

izmaknemo preveč podrobni analizi našega razuma. To je globina, ki je podobna globini druženja umetnikov s  stvarmi in 

izkušnjami v življenju. Saj tudi Jezus popolnoma zavestno govori o nebeškem kraljestvu v prispodobah in prilikah. Pater  

Kentenich je močno spodbujal uporabo simbolov in prispodob. Na estetiko, zaradi estetike same je gledal precej kritično. 

Lepota bogoslužnih obredov, lepota cerkva in lepota domačih svetišč, so bili zanj vrelci veselja in stalni viri navdušenja.  
 

Bil je prepričan, da še posebej v simbolnih izraznih oblikah, ohranjamo žive pomembnejše notranje življenjske dogodke 

in resnice ter si s tem odpiramo nove globine. „Obstajajo skrivnosti, ki jih lahko prikažemo samo v podobah. [...] Simbol je 

smiselno zaznavno znamenje za višjo resničnost. Ena od velikih nalog našega življenja je, da se naučimo razlagati te 

simbole. [...] Zakaj je človeško razmišljanje navezano na simbole, kot sredstva izražanja? Zdaj bi rad dal dokončni odgovor 

na to vprašanje: Ker je človek podoba Boga in ker nam Bog govori skozi simbole. Zaradi tega, nam je tudi Božja podoba, 

najbolj razumljiva preko simbolov.” pater Kentenich, leta 1941 
 

Na dopustu, sem v neki trgovini opazil mizo s kozmetiko. Na sredi mize je bil napis: „… namesto rož, … .” Slogan naj bi 

pritegnil predvsem moške, da bi te izdelke, kot darila kupili svojim ženam. Resnično me zanima, katero darilo žensko bolj 

nagovori in bolj razveseli kot rože.  
 

Premišljujmo v srcu.  Beseda „simbolen” je grškega izvora in pomeni združevati. Skozi simbolni izraz združimo več ravni, 

da lepše vidimo celoto. Ko evangelist govori o Božji Materi, da je vse to ohranila in premišljevala v svojem srcu, tedaj 

uporabi grško besedo „simballein”, ki pomeni nekaj združiti. Božja Mati je v svojem srcu združila svoje želje z Božjim 

načrtom zanjo. V  Schönstattskem apostolskem gibanju, še kako potrebujemo takšno govorico apostolov in umetnikov. 
 

S prisrčnimi pozdravi iz Prasvetišča!       Vaš brat p. Ludwig Güthlein Schönstattsko gibanje, Nemčija  


