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Namesto predgovora* 

»Fra Bernardin Škunca, frančiškan, teolog in liturgik, je svojemu so-
bratu fra Ambrožu Testenu posvetil čudovito besedilo**, globoko in 
prosojno branje z intelektualnim in globokim duhovnim vpogledom, 
s skoraj uglasbenim ritmom in jasnostjo. Poseben je ta prvoosebni iz-
povedni diskurz: 'Ker se približujem koncu svoje zemeljske poti, sem 
se odločil, da bom na kratko opisal tisto v sebi, kar je znano samo 
Vsemogočnemu in peščici ljudem. Nerad pišem, saj mi roka stalno 
uhaja v risanje,' spregovori Testen skozi empatijo svojega avtorja, ki 
ga je nedvomno navdihnila naklonjenost globokega doumevanja do 
svojega sobrata. Škunca sooča Testena s sogovornikom, učenim in po-
svečenim, ki ga nagovarja k pisanju ter mu prikliče v spomin njune 
pogovore in razmišljanja. Izmišljeni sogovornik z imenom fra Bona-
ventura z učeno preprostostjo vodi brata slikarja in osvobaja njegov 
občutek neznatnosti pred veliko umetnostjo … Gre za branje, v ka-
terem je težko prepoznati vsa oporišča in lucidna pronicanja v značaj 
fra Ambroža, v značaj, misel in emocionalnost frančiškanskega duha, 
v pogovore o ustvarjanju in hrepenenju po ustvarjanju kot brezkoristni 
igrivosti zunaj tekmovalnosti sveta, o lepoti in užitku igre – ludus de-
lectabilis est –, o naravi igrivosti pri Tomažu Akvinskem … Besedilo 
fra Bernardina, ki v svojem dahu in zaobljenosti zaide v vsak, tudi 
najneznatnejši drobec tkiva Testenovega življenjepisa, je lahko nastalo 
le iz neposredne bližine – iz notranjega sorodstva v posvečenem samo-
stanskem in frančiškanskem življenju ter njegovem globokem smislu. 
Zaradi svoje spekulativnosti, primerjalnosti, tekstualizacije, sistema-
tiziranja in umeščanja neumestljivega bomo vselej ostali zunaj tega 
zunajčasovnega prostora, v epizodi in poskusu.« 

Margarita Sveštarov Šimat

*  Pričujoči 'Predgovor' je objavljen z lju-
beznivim dovoljenjem avtorice Mar-
garite Sveštarov Šimat. Iz avtoričine 
objavljene študije: Margarita Sveštarov 
Šimat, Fra Ambroz Testen – Rukopis iz-
van umjetničkih matrica. Izdal Hrvaški 
muzej naivne umetnosti, Zagreb, 2016, 
str. 9, 10.   

**  Besedilo z naslovom Slikarska igrivost 
mirnega fratra, ki je bilo prvič objavlje-
no v KR Reka, štev. 3/2013, stran 196–
213, je v tej monografiji dopolnjeno in 
malce spremenjeno. 
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Slikarska igrivost mirnega fratra
Literarni esej o duhovni in slikarski poti

 fra Ambroža Testena

Fra A. Testen, Avtoportret
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Fra A. Testen, Frančišek Asiški
v mističnem zanosu

»Po poslanstvu sem frater sv. 
Frančiška Asiškega, po željah 
srca in pameti v sebi prežet 
s hrepenenji po odkrivanju 
Božje skrivnosti v vsem, 
kar obstaja, navzven miren, 
skoraj flegmatičen, toda 
neustavljivo nagnjen k temu, 
da vse izrazim skozi risanje 
in slikanje.«
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1. 
Po rojstvu sem Slovenec, po življenju Hrvat, po daru Božje previdno-
sti kristjan, po duši Jezusov učenec, po poslanstvu frater1 sv. Fran-
čiška Asiškega, po željah srca in pameti v sebi prežet s hrepenenji 
po odkrivanju Božje skrivnosti v vsem, kar obstaja, navzven miren, 
skoraj flegmatičen, toda neustavljivo nagnjen k temu, da vse izrazim 
skozi risanje in slikanje. V velikih znanjih sem neuk. Po lastni izbiri 
sem običajen manjši brat sv. Frančiška, nisem namreč duhovnik; po 
mehiških dolžnostih določen za vsa vsakdanja opravila v samostanu. 
Zaradi svobode srca in v skladu z zaobljubo frančiškanskega reda ne 
posedujem nikakršne materialne lastnine. 
Kraj mojega stalnega prebivališča je torej samostan, katerikoli že. Sa-
mostan je moj dom in moja zemeljska domovina. Še več, nenehno 
me spremlja občutek, da so bili samostani frančiškanske province sv. 
Hieronima ob Jadranski obali zgrajeni prav zame, na primer Cav-
tat, Kuna, Orebič, Krapanj, Kampor. Ali ni prav plemenita prepro-
stost teh samostanov, zaznamovana z uboštvom, prevzela moje duše? 
Morda tudi njihova čudovita lega v oazah Božje narave, ob morju, 
kjer se izmenjujejo ciprese in oljke, smokve in mandeljni, trta in če-
šnje, rožmarin in sivka, oleandri in robidnice? Ti samostani vsekakor 
presegajo želje mojega srca in mojih oči. V njih imam namreč vse, kar 
želim: cerkev, da molim k Bogu, križni hodnik, da se sprehajam pod 
svodom tudi v deževnih dneh, da med premišljevanjem obstanem in 
skozi njegove arkade gledam zvonik ali zvonik na preslico. Ob stav-
bah samostana imam vrt, vselej ograjen, toda odprt za okolico, ponoči 
pa za mesec in zvezde. Nerad zapuščam samostan, tudi potujem ne-
rad, na pot se odpravim šele tedaj, kadar me predstojniki premestijo 
v drug samostan, toda tudi v drugem samostanu imam zopet vse. Vsi 
ljudje sveta so moji bratje in sestre. Zemlja in vesolje me napolnjujeta 
1 Poimenovanje frater, skrajšano fra, ki je med katoliki na Hrvaškem zelo priljubljeno, 

se nanaša na redovnika, najpogosteje frančiškana.
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Dva od samostanov, v katerih je živel fra Ambrož: Cavtat, Kampor

»Nenehno me spremlja občutek, 
da so bili samostani frančiškanske 
province sv. Hieronima 
ob Jadranski obali zgrajeni
prav zame …«
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Fra Ambrož na enem od praznovanj (morda 
njegovo godovanje?) v jedilnici kamporskega 
samostana

z veseljem do očaranosti. Kljub številnim neusmiljenim dogodkom, 
ki so me v mladosti doleteli na bojiščih obeh svetovnih vojn, in teža-
vam v življenju, tu in tam tudi v samostanu, sem preživel, no, več kot 
osemdeset let življenja. Moja roka ni vešča pisanja in že drhti, toda 
moja pamet je še sveža. 
Ker se približujem koncu svoje zemeljske poti, sem se odločil, da bom 
na kratko opisal tisto v sebi, kar je znano samo Vsemogočnemu in 
peščici ljudem. Nerad pišem, saj mi roka stalno uhaja v risanje. Za-
sluga, da sem se lotil te mučne naloge, gre fra Bonaventuri2, mojemu 
bratu v frančiškanskem redu, učenemu fratru. Njemu med drugim 
dolgujem tudi spoznanja, ki so bila zakopana globoko v meni in ki 
jih je on, ker sem mu bil ljub že od prvih frančiškanskih dni, z ob-
čutkom in vztrajnostjo izbrskal na plan, podučil pa me je tudi o šte-
vilnih, meni dotlej še nepoznanih spoznanjih. V številnih pogovorih 
so se srečevale najine misli in se pogostokrat popolnoma uskladile v 
svojevrstnem nevidno-vidnem šopku: moje spontane in neuke, nje-
gove učene in globoke. Ker imam zahvaljujoč Božjemu daru odličen 
spomin, lahko še zdaj na pamet obnovim nekatere misli, ki mi jih je 
zaupal. Občudoval sem njegovo preprostost, sebe pa že od mladih 
nog sprejemal takšnega, kakršen sem. Nekateri pravijo, da se moje 
stališče imenuje ponižnost. Kar se mene tiče, tudi če bi bila poni-
žnost, si zanjo zagotovo ne morem pripisovati zaslug. Znašel sem se v 
veliki družini sv. Frančiška, zdaj zadovoljno živim življenje manjšega 
brata v samostanu. To je na svojevrsten način moje duhovno oblačilo, 

2 Književna oseba fra Bonaventura v tem eseju je fiktivna. Ne gre za fra Bonaven-
turo Dudo, kot bi lahko slutili nekateri bralci tega besedila, vendar gre tudi zanj, 
saj sem se poleg številnih tudi sam navdihoval nad njegovim doživljanjem vere in 
kulture. Ker sva bližnja prijatelja, sem mu poslal pričujoče besedilo. Potem ko ga 
je z navdušenjem prebral, me je takoj poklical in mi med drugim dejal: »Ta fra Bo-
naventura, to nisem jaz, saj nič takega nisem pisal, to si Ti …« Dodajam samo, da 
fra Bonaventura v tem besedilu ni avtor tega teksta, ampak gre za izmišljeno osebo, 
s pomočjo katere je izražena kulturna tradicija krščanstva, posebej v doživljanju 
estetike v literarni in likovni umetnosti. 

»Znašel sem se v veliki družini 
sv. Frančiška, zdaj zadovoljno 
živim življenje manjšega brata v 
samostanu. To je na svojevrsten 
način moje duhovno oblačilo, meni 
povsem nezasluženo podarjeno, in 
sam v njem uživam …«
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meni povsem nezasluženo podarjeno, in sam v njem uživam, čeprav 
navzven tega ne kažem niti s posebnimi besedami niti s posebnimi 
dejanji. Dobro mi je biti tako. 
Vendar me občasno prevzame domotožje. Svojo Slovenijo nosim v 
srcu. Od njenega jezika in kulture se nikoli nisem povsem ločil. Moje 
misli, neredko prežete s čustvi, so bile usmerjene k mojemu rojstne-
mu kraju, Loki pri Mengšu. Veselil sem se tudi slovenskih dolin, rek 
in potokov, privlačile so me planine, tiste najvišje okoli Triglava, ali, 
meni bližje, v Kamniških Alpah, kamor sem se v zgodnji mladosti 
dvakrat povzpel vse do gore Črna prst. Prežet z notranjimi vzgibi, 
sem imel posebej rad svete kraje Slovenije, ki so vsi po vrsti zrasli  v 
najlepših pokrajinah. Sicer tudi v mladosti nisem dosti potoval, toda 
kadar v sebi odkrivam svojo Slovenijo, zdaj že star, mi uspe našteti več 
čudovitih krajev, ki sem jih obiskal, najpogosteje peš. Odpravil sem se 
v priljubljena svetišča Matere božje: na Brezje in na Sveto goro in na 
Svete Višarje, ki ležijo na tromeji med Slovenijo, Italijo in Avstrijo v 
Julijskih Alpah. Obiskal sem tudi znano opatijo v Stični pri Ivančni 
Gorici, kartuzijo Peterje ter staro cerkev svetega Mohorja in Fortu-
nata pod Savinjskimi Alpami in več frančiškanskih samostanov. Na 
teh poteh je v mojo dušo vstopalo obilo krščanskega duha in lepe 

Loka pri Mengšu in župnijska cerkev v Loki

»Moje misli, neredko prežete s 
čustvi, so bile usmerjene k mojemu 
rojstnemu kraju, Loki pri Mengšu.«
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Najbolj znano Marijino svetišče v Sloveniji –  Brezje 
in zgodovinsko-spominska cerkev sv. Mohorja in 
Fortunata

umetnosti. Kar pa se branja tiče, s čimer niti v mladosti nisem preti-
raval, sem poleg duhovnih knjig rad bral slovenske pesnike, najbolj 
Franceta Prešerna in Simona Gregorčiča. 
Spomin na dom v moji duši ni nikoli zbledel, toda v odnosu do sa-
mostana ni nikoli predstavljal vir notranjih konfliktov. Ljubezen do 
samostana se je v meni krepila in postajala vse globlja. Neke duhovne 
silnice, meni nepojasnjene, so me za vselej odvedle na drugo stran. 
Življenje v frančiškanski preprostosti, notranji razmisleki ter tiho 
ukvarjanje z risanjem in s slikanjem me je posrkalo celega. Pri sle-
dnjem, risanju in slikanju namreč, sem poleg občasnega nerazume-
vanja, a tudi odprtega podcenjevanja, postopoma dobival vse večjo 
podporo. Tako je v kratko zgodovino moje malenkosti v krogih re-
dovniškega poslanstva vstopilo tudi moje slikarstvo. 
V svoji notranji radosti sem doživljal, da je moj slikarski prostor, ki ga 
imenujemo atelje, ves samostan in njegova okolica: njegovi notranji 
prostori, križni hodnik, vrt, brezčrtni šolski zvezek ali pozabljen star 
papir, karton odvržene škatle, v novejšem času morda dober risarski 
blok ali platno ter čopiči in barve v tubicah, ki so mi jih prinašali 
Nemci in Avstrijci. Risanje oziroma premišljevanje o risanju je po-
stalo moja prva in stalna zaposlitev. Tistega, kar so mi predstojni-
ki zaupali kot redovniško zadolžitev (kuhinja, čiščenje samostana in 
cerkve, vrtnarjenje in drugo), nisem nikoli zanemarjal. Pred svojimi 

 »Kar pa se branja tiče, s čimer 
niti v mladosti nisem pretiraval, 
sem poleg duhovnih knjig rad bral 
slovenske pesnike, 
najbolj Franceta Prešerna.«

Eden od številnih spomenikov Franceta Prešerna, 
najbolj znanega slovenskega pesnika 
(Prešernov gaj, Kranj)

»Odpravil sem se v priljubljena 
svetišča Matere božje: na Brezje in 
na Sveto goro in na Svete Višarje 
/…/, obiskal sem tudi staro cerkev 
sv. Mohorja in Fortunata.«
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samostanskimi nalogami tudi nisem nikoli bežal. Kdaj pa kdaj se je 
oboje srečno združilo, na primer, kadar sem fratrom pripravljal obrok. 
Košček praznega papirja se je vselej znašel blizu mene, tako da sem 
lahko v prostih trenutkih, ko je v loncih brbotalo, risal. Še pogosteje 
sem to lahko počel, ko sem opravljal naloge vodnika po muzeju. V 
času, ko ni bilo obiskovalcev, sem lahko za lepo mizo slikal. Celo med 
vrtnarjenjem sem bil prežet s slikanjem. Takrat so se mi v glavi ne-
redko porodili zanimivi slikarski motivi, pripetljaji iz narave, kot tisti, 
ko se je vodna ptica ozrla, da bi videla čudovitega metulja. 
Ali sem, ker sem postavljal risanje in slikanje na prvo mesto v svojem 
življenju in v svojem frančiškanskem poslanstvu, slabše opravljal tisto, 
kar mi je bilo zaupano za meniško skupnost, ne vem, to ve Bog. Toda 
to, kar zagotovo vem, je, da Bog najbolje vidi mene celega in mojo 
meniško skupnost in da mu s svetim Frančiškom hvalnice pojem, kar 
raje počnem pritajeno v duši kakor na glas. Toda od fratrov v skupno-
sti, kjerkoli sem živel, nikoli nisem slišal glasnih očitkov glede opra-
vljanja mojih redovniških dolžnosti (na račun drugih sem jih slišal 
večkrat). Tako sem bil, popolnoma brez zaslug, ljubljenec Božji, ljub 
številnim mojim fratrom in ljudem, ki so prihajali v samostan. Če se 
je kdaj primerilo, da je do nesporazuma prišlo tudi zaradi mene, sem 
se preprosto držal načela: ne prilivaj olja na ogenj. A med fratri so 
bili tudi takšni, ki jim ni bilo mar za moje risanje in slikanje, kdaj pa 
kdaj so se mi celo posmehovali. Prepričan sem, da tega niso počeli iz 
zlobe, ampak zaradi pomanjkanja daru za opazovanje življenja skozi 
umetnost. Vedno sem se upiral tovrstnemu vedenju. Toda zato mi je 
bilo včasih hudo, vendar nisem dovolil, da bi ti občutki zasenčili mojo 
dušo. Želja po miru v meniški skupnosti in pri srečevanju z vsemi lju-
dmi dobre volje mi je obenem pomenila tudi bivanje v miru z Bogom, 
z virom Miru in Dobrote, kot je govoril sv. Frančišek Asiški. 

Fra Ambrož za mizo v muzeju samostana 
v Kamporju 

»V času, ko ni bilo obiskovalcev, 
sem lahko za lepo mizo slikal.«
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 Fra A. Testen, Vodna ptica in metulj

»Takrat so se mi v glavi neredko porodili zanimivi slikarski motivi, 
pripetljaji iz narave, kot tisti, ko se je vodna ptica ozrla, da bi videla 
čudovitega metulja.«
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2. 
Radovednemu bralcu moje kratke izpovedi – ali oporoke, kakor želi-
te! – bom takoj na začetku razkril: če je na mojem mirnem telesu kaj, 
kar razkriva mojo bogato in razigrano notranjost, so to moje oči, po-
sebej iz mlajših let. Nisem zaljubljen vase, to niti ne bi pristajalo mo-
jemu frančiškanskemu poslanstvu, toda moje oči, moje oči … Veste, 
v zadnjih nekaj letih – po, kot pravijo, odkritju mojega slikarstva – se 
je nekoliko slikarjem zdelo vredno naslikati portret moje malenkosti. 
Nimam besed, s katerimi bi se jim zahvalil, da so to storili. Ljubi 
so mi ti portreti. Tudi sam občutim lepoto njihovega umetniškega 
izraza, čeprav se z nobenim od portretistov moje malenkosti ne mo-
rem in ne želim meriti niti po slikarskem znanju niti po umetniških 
dosežkih. Milost Vsemogočnega je, da se sam nikoli in z nikomer 
ne primerjam rad. Sem samo neznaten slikar samouk in stavec barv, 
siromašen manjši brat sv. Frančiška. V prvem, risanju namreč, se po-
čutim svobodnejšega, glede drugega, glede slikanja z barvami, pa bi 
moral, kot so mi povedali že zdavnaj, v visoke slikarske šole, toda 
za kaj takega nimam prave volje. Takšen, kakršen pač sem, sem tudi 
sam, kot vsi slikarji, narisal ali naslikal več avtoportretov. Eden med 
njimi, tisti, ki sem ga naslikal z oljnimi barvami leta 1937, izraža moj 
notranji pogled in zanos moje duše. Neskromno bom povedal: niko-
mur med mojimi portretisti ni uspelo tako izraziti mojega notranjega 
videnja, moje zagledanosti v Skrivnost in v prepričanost vezi s Skriv-
nostjo. To sem jaz, ne kot slikar, saj ta avtoportret morda ni dragoce-
no umetniško delo, toda predstavlja izraz prepoznavnosti moje duše, 
opis stanja, v katerem sem skoraj brez prestanka. Res sem vesel, da je 
ta avtoportret vse do danes ostal pri meni. Ne razumem, kako je do 
tega sploh lahko prišlo, saj sem vse svoje slike, brez izjeme, podarjal 
vsakomur, kdor me je zanje prosil. Fra Bonaventura mi je v enem od 
najinih precej pogostih pogovorov dejal, da ga ta avtoportret prav po 
očeh spominja na velike oči bizantinskih ikon. To je bilo kakšno leto 

Fra A. Testen: fotografija iz mladih let

»Nisem zaljubljen vase, to niti ne bi 
pristajalo mojemu frančiškanskemu 
poslanstvu, toda moje oči, 
moje oči …«
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Fra A. Testen, Avtoportret iz 1937

 »Neskromno bom povedal: 
nikomur med mojimi 
portretisti ni uspelo 
tako izraziti mojega 
notranjega videnja, moje 
zagledanosti v Skrivnost 
/…/. To sem jaz, ne kot 
slikar, saj ta avtoportret 
morda ni dragoceno 
umetniško delo …«
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po tistem, ko sem ga naslikal. Tudi sam se že tedaj med listanjem 
slikarskih monografij opazil to značilnost bizantinskih ikon. Še več, 
med opazovanjem starodavnih vzhodnjaških ikon, a tudi tistih, ki so 
nastale na prostoru dveh jadranskih obal, sem občudoval, še zdaj ne 
vem, zakaj, nepravilnosti v proporcih njihovih podob, na primer v po-
daljšanosti nosov in prstov, posebnem stiliziranju las, razigranem po-
udarjanju draperije ipd., toda oči teh podob so se me vselej globoko 
dotaknile. Zdaj sem prepričan, da te velike oči izražajo zagledanost 
v veliko Skrivnost vere in življenja. Spoznal sem, da so takšne oči le 
droben pokazatelj mnogo večjih oči človekovega duha, duha vere, ki 
presega pojavno resničnost. Čutil sem, da me ne more zadovoljiti le 
pojavnost v svoji materialni realnosti, toda pogosto sem se spraševal, 
kaj je resničnost in ali je resničnost to, kar vidimo s fizičnimi očmi in 
kar je otipljivo. V svojem preprostem razmišljanju sem sklenil tisto, 
kar so učeni teologi in številni filozofi govorili že od nekdaj: pojavni 
videz bitij in stvari je samo površje življenja, nekaj podobnega kot 
ledenik na severnih morjih. Največji del je pod površjem, tisto, kar 
vidimo, je le del ledene gore. Do tovrstnih spoznanj sem prišel tudi 
med branjem Svetega pisma. Dotaknilo se me je v globini duše, ka-
dar sem med svetopisemskimi besedili obstal razmišljujoč ob psalmu 
139, na primer ob besedah: 

In zame, kako težke so tvoje misli, o Bog, 
kako silna so njihova načela!
Če bi jih štel, bi jih bilo več kot peska; 
Kadar se prebudim, sem še vedno pri tebi.3 

3 Biblija.net – Sveto pismo na internetu. Slovenski standardni prevod, © 1996, 2003. 
Svetopisemska družba Slovenije.

Bizantinska ikona Grška Mati božja, 15. st., 
samostanska cerkev v Kamporju

»Med opazovanjem starodavnih 
vzhodnjaških ikon /…/ sem 
občudoval, še zdaj ne vem, zakaj, 
nepravilnosti v proporcih njihovih 
podob … Zdaj sem prepričan, 
da tudi te velike oči izražajo 
zagledanost v veliko Skrivnost vere 
in življenja.«
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3. 
V mojem radovednem duhu se je dolgo vnemala slikarska bitka: veli-
ke umetnosti na krščanskem Zahodu so me navduševale in razočarale 
obenem. Občudoval sem priznane umetnike ter njihovo sposobnost 
risanja človeškega telesa in narave, popolnost proporcev, skladnost 
barv, ustvarjanje kompozicije, postavitev lika v prostor, v naravo. Pre-
pričan sem, da je to slikarstvo resnično visoka umetnost, ki jo veliki 
muzeji ljubosumno hranijo. O tem slikarstvu je bilo objavljenih ne-
skončno mnogo slikarskih monografij, kakršne je mogoče najti tudi 
v naših samostanih. Darovali so mi jih največkrat Nemci, nemščino 
sem dobro obvladal, italijanščino pa razumel. Nikoli mi ni niti padlo 
na pamet, da bi o tej visoki umetnosti tudi sam učeno razpravljal ali 
pri sebi o njej kritično razmišljal. Ta visoka umetnost je bila zame kot 
veličastni spomenik lepote. Toda če bi si drznil izreči svoja opaža-
nja, čemur običajno pravijo kritika, potem bi se izrazil takole: v tem 
slikarstvu sem pogrešal svobodo in ustvarjalno igrivost. Od nekdaj 
sem spontano doumel, da mora biti umetnost ustvarjalna igrivost v 
svobodi in da mora biti nekoristna. Razumete, nekoristna, brez pre-
mišljevanja o zaslužku, slikarskem ugledu ali kakšni drugi koristi …, 
kot pri otroku, ki riše na pesku ali oblikuje iz blata, ki je nastalo po 
dežju. Vse pogosteje sem opažal, da sem bolj na tej kakor na oni stra-
ni. Odločilen trenutek mojega slovesa od velike zahodne umetnosti 
se je zgodil po pogovoru s fra Bonaventurom o igri in igrivosti sv. 
Frančiška Asiškega. Bonaventura je namreč že od nekdaj opažal, da 
ne maram togih oblik in da stroga pravila visoke umetnosti ne pred-
stavljajo moje poti. Kar mi je povedal o igrivosti sv. Frančiška, je bilo 
zame novo spoznanje. 
Prav zaradi pojmovanja igre je Frančišek Asiški povsem poseben sve-
tnik, mi je razlagal fra Bonaventura. To dejstvo je pojasnil s sv. Toma-
žem Akvinskim, največjim teologom srednjega veka: igra je nekori-
stna dejavnost (Ludus propter se queritur – Igra se želi zaradi nje same). 



20

To pomeni, da je igra dejavnost, ki ničemur ne služi, ki ni naprodaj, ki 
se daruje brez skritih interesov, ki je nesebična, brez misli na dobiček. 
Igra je sama po sebi dobiček. Zato je igra – spet po sv. Tomažu – ra-
dost (Ludus delectabilis est). Iz tega izhaja, da je igra človekova svobo-
dna dejavnost, kot resnična ljubezen, ki »ne išče svojega«, je podkrepil 
fra Bonaventura svojo razlago z besedami sv. Pavla iz prvega pisma 
Korintčanom. 

Frančiška Asiškega, je nadaljeval z razlago fra Bonaventura, so že 
za časa njegovega življenja klicali Božji trubadur (Ioculator Domini). 
Igrivost in neuporabnost oz. nekoristnost v igri, veselje v igri, svoboda 
v igri, vse to so bistvene sestavine duhovne poti Frančiška Asiškega. 
Frančišek se ves in v popolnosti počuti nekoristnega, njemu je samo 
Bog koristen, všeč je samo Bogu oziroma lahko rečemo: Frančišku 
je všeč vse, kadar se opazuje in doživlja v Bogu. Potem ko je dosegel 
vrhunec duhovne svobode, svobode, ki Boga in svet vidi drugače, je 
lahko Frančišek ustvarjal naravno lepoto z močjo ali s svetlobo nad-
naravne lepote. Rožice sv. Frančiška, napisane v 14. st., prinašajo to 
čudovito Svetnikovo ustvarjalno melodijo življenje. Sklenitev prija-
teljstva z divjim volkom, kramljanje s pticami, s čebelami, petje hval-
nice v materni francoščini ob glasbilu iz dveh lesenih šib in številne 
druge prigode kažejo igrivost svetega Assisijčana. Ali ni tudi slavna 
Hvalnica stvarstva ali Sončna pesem Svetnikova ustvarjalna igra!

Tako mi je govoril fra Bonaventura. Tudi sam, prevzet od duhovne 
igre asiškega svetnika, sem slikal nekatere od teh njegovih iger, neka-
tere še preden mi je o njih na tak način govoril fra Bonaventura. Da, 
Svetnik iz Assisija in jaz sva se že zdavnaj našla, tako rekoč že pred 
mojim prihodom v frančiškanski red. Toda o Frančiškovi igrivosti 
kot o nečem ne le samo lepem, ne le samo prijetnem, ampak obenem 
tudi resnem, celo kot o nečem, kar ima znamenje svetosti velikega sv. 
Frančiška, no, o tem sem slišal od fra Bonaventura. 
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Fra A. Testen, Sv. Frančišek – Božji 
trubadur, zagledan v drevo kot
 v Božji čudež 

»Tudi sam, prevzet od 
duhovne igre asiškega 
svetnika, sem slikal 
nekatere od teh njegovih 
iger …«
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Fra A. Testen, Frančišek – Božji 
trubadur s Kristusovimi ranami

»Da, Svetnik iz Assisija 
in jaz sva se že zdavnaj 
našla, tako rekoč že 
pred mojim prihodom v 
frančiškanski red.«
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Ker je hotel fra Bonaventura dopolniti svojo misel, je poudaril še 
nekaj bistvenega: igra je božje v človeškem bitju. V igri se zgodi so-
ustvarjanje Božje in človeške lepote. Zato je dobro, da človek, ki živi 
določeno poslanstvo, v katerem obstajajo in morajo obstajati določe-
ne norme, regulativi, predpisi, odkrije v tem poslanstvu prostor svo-
bode za lastno ustvarjalno igro, saj brez igre ne gre. To je to tvoje 
risanje, mi je govoril fra Bonaventura. 
Z največjo pozornostjo sem vpijal nova spoznanje, zapomnil sem si 
tudi latinske izraze, saj sem znal nekaj malega latinsko. Tak govor me 
je navdihnil. Doumel sem, da ta spoznanja govorijo tudi o moji ume-
tnosti, o mojem risanju, slikanju. Še več, čutil sem, da nekako tako 
svoje risanje doživljam tudi sam: kot ustvarjanje (kako velika je ta be-
seda zame!) v svobodi, v igrivosti, v popolnem odmiku od kakršnekoli 
koristi ali, še bolj, od kakršnegakoli tekmovanja z velikimi umetniki. 
Posebej všeč so mi bile besede sv. Tomaža: Ludus delectabilis est. Igra 
je radost. Umetnost je radost. To vselej čutim. 
Znašel sem se v prostoru svobodne igre risanja. Tukaj sem ostal tudi 
takrat, ko sem opažal, da svobodno in nekoristno novo umetnost ve-
liki svetovni mogočneži izkoriščajo za dobiček, za zaslužek, prav tako 
kot so nekoč počeli z deli velikih umetnikov. Umetnike vnovič lovijo 
v kroge svojih interesov, v umetno ustvarjanje velikega ugleda s po-
javljanjem v medijih. Najtežje pa sprejemam vse bolj izrazito odso-
tnost Boga v novi umetnosti. Po duhovni umetnosti na krščanskem 
Vzhodu in Zahodu, ki je najpogosteje nastala iz duhovnih meditacij, 
sem vedel, da je že zdavnaj nastala umetnost, ki je, celo v sakralnem 
prostoru, poudarjala človekovo erotičnost do pretiranosti, posebej po 
obdobju renesanse in baroka. Prav tako sem vedel, da se v našem času 
vse bolj razcveta nihilistična umetnost, umetnost brez duhovnosti, 
brez idej. Sam nisem na nobeni od teh strani. Zato me je v določenih 
trenutkih prežemal občutek, da sem osamljen umetnik svobodne, ne-
koristne in radostne ustvarjalne umetnosti v stiku s Skrivnostjo. Ta-



24

kšen sem ostal po zaslugi Božjega trubadurja Frančiška Asiškega, še 
bolj pa sem bil o tem prepričan po neki fra Bonaventurovi opazki. Ob 
priložnosti mi je dejal, da so moderni nihilistični slikarji pravzaprav 
izgubljeni epigoni (fra Bonaventura je uporabil prav ta, meni dotlej 
ne ravno poznani izraz), ki samo posnemajo nihilizem, namesto da bi 
sami po lastnem razmisleku poskusili vstopiti v Božjo polnost, v Mi-
sel in Smisel ustvarjenega sveta, v delo Boga in človeka, ter iz teh vi-
rov ustvarjali umetnost glede na raven nadarjenosti, ki jo posedujejo. 
Moj notranji svet je zdaj odkril svoj stalen slikarski dom. Brez za-
držkov sem se lahko prepustil risanju s svojimi skromnimi slikarski-
mi pripomočki. Vse je postalo igra bogate domišljije in meditacije, z 
roko, ki je to igro nenehno spodbujala. Tako se je začel moj življenjski 
ples svobodnega risanja. 
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4. 
Če govorim o vsebini mojega risanja, z veseljem poudarjam, da so me 
skrivnosti krščanske vere nenehno izpolnjevale in radostile, vznemir-
jale in umirjale, zastavljale vprašanja in povzdigovale dušo, me v me-
ditacijah spravile na kolena, učeč me neznatnosti pred Skrivnostjo. V 
tem občutku sem odkril dušni mir ter se prepuščal risanju in slikanju, 
sledeč pri tem nezamenljivemu primeru Frančiška Asiškega. Igrivost 
mi je odprla svobodno pot v odkrivanju Skrivnosti, seveda na moj 
neuk način. Velikokrat sem se želel dotakniti Skrivnosti, toda nikoli 
tako, kot da sem sam njen privilegirani odkritelj. S svojo neustavljivo 
željo po risanju sem le igriv privrženec Frančiška Asiškega. Toda svo-
jo željo po odkritju Skrivnosti sem doživljal kot žejni, ki se med hojo 
na znani planinski jasi odpravi do bistrega potoka in se osveži, čeprav 
ne obžaluje, da ni popil vse vode. Prav nasprotno, zelo se veseli, da 
ta potok nikoli ne presahne in da se bo lahko nenehno vračal k nje-
mu potešit svojo žejo. Tako je tudi z mojim odkrivanjem Skrivnosti: 
približujem se ji s svojim risanjem. Skrivnosti se odpiram in od nje 
dobivam svetlobo, misel, življenjski zanos in tešim svojo risarsko žejo. 
Pri tem čutim veliko milost, da se lahko Skrivnosti približam kot 
znani Polnosti, ne brezimni, zamegljeni, vsesplošni in daljni, ampak 
bližnji in topli: Skrivnost Boga, Skrivnost Kristusa, Skrivnost svetni-
kov, Skrivnost človeka, Skrivnost narave, vse je bilo zame neizmerno 
veliko, nikoli doseženo, toda tudi blizu, bližje, kot sem blizu samemu 
sebi. Imel sem se za člana družine, dragega otroka velike Skrivnosti. 
Zato je zame svet Skrivnosti postal neomejeno veliko polje risarske 
igre.
Tako sem se počutil nad vsem pred Skrivnostjo vere, krščanske vere, 
moje vere. Nisem prvi, prav tako ne edini, toda gotovo je, da sem se 
tudi sam osebno v Kristusu in po Kristusu dotikal Skrivnosti krščanske 
vere. Tudi v pojmovanju Kristusa mi je bil fra Bonaventura znova 
blizu. Odkril mi je nekaj, kar sem sam nekoč doživel kot nezavedno 
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slutnjo, ki je lebdela v meni. Govoril mi je o opazovanju Božje lepote 
v Kristusovem utelešenju, predvsem v križanem Kristusu iz ljube-
zni do človeka, o Kristusovem križu, v katerem je dosežen božanski 
vrhunec Lepote. Fra Bonaventura je navedel in mi podaril čudovite 
besede sv. Avguština, napisane na lističu: »Za tiste, ki razumejo 'Be-
seda je meso postala (Iv 1, 14)', se najde vrhunec lepote. Nam, torej, 
ki verujemo, se Kristus razkriva kot neminljiva lepota: lep je kot Bog; 
lep je v naročju Device, v katerem je, ne da bi izgubil božansko, vzel 
človeštvo; lep je, kadar poziva k življenju (Evangelij); lep je na križu; 
lep je v nebesih …« 
Fra Bonaventura je dodal, da je v luči Božje/Kristusove lepote treba 
pojmovati tudi duhovno pot Frančiška Asiškega, ki je odkril razlog, 
da občudovanje in hvala izvirata prav iz opazovanja Kristusa. Do oča-
ranosti in do mističnega zanosa ga prevzamejo Kristusovo rojstvo v 
Betlehemu, Kristusovo uboštvo v življenju, Kristusova ljubezen v tr-
pljenju in smrti na križu. Frančišek je prav zaradi verskega doživljanja 
Kristusovega ponižanja objokan in navdušen hkrati, večen pokazatelj 
takšnega Frančiška pa je njegova La verna in zedinjenje s Kristusom 
tako, da je na svoje telo prejel pet Kristusovih ran. Tako mi je brat 
Bonaventura znova približal nekaj, kar sem vedel in česar nisem ve-
del. 
Zato sem bil torej prevzet nad božansko osebo Jezusa Kristusa bolj 
kot nad vsemi drugimi vsebinami. Kot sv. Frančišek sem bil tudi sam 
večkrat potopljen v Kristusovo sveto trpljenje in smrt na križu. V 
tem sem tudi sam našel ključ Kristusove ljubezni do človeka. Od 
tod izvirajo moje pogoste teme Jezusovega trpljenja, zdaj v ločenem 
opazovanju Jezusa v posameznih trenutkih trpljenja in smrti na kri-
žu, drugič spet med njegovo hojo na Kalvarijo. Moji križevi poti s 
štirinajstimi postajami – črtati i kot je tisti v naši kamporski cerkvi ali 
v novi cerkvi na Brodarici pri Šibeniku, so bili zame mnogo več kot 
le slikarska naloga. Če bi želel izpostaviti katero od slik z omenjeno 

Fra A. Testen, Jezusovo rojstvo, Jezus na križu, 
Jezusovo vstajenje

»Nam, torej, ki verujemo, se Kristus 
razkriva kot neminljiva lepota: 
lep je kot Bog /…/, lep je na križu; 
lep je v grobu; lep je v vstajenju.«
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»Če bi želel izpostaviti katero 
od slik /…/, bi bilo to razpelo, 
ki sem ga naslikal v temperi 
leta 1977. Na tej sliki križani 
Kristus v globoki bolečini 
in mirni predanosti postane 
osrednje dogajanje zemlje in 
vesolja …«

Fra A. Testen, Jezus na Kalvariji 
– Ljubezen za vse ljudi na zemlji 
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temo, bi bilo to razpelo, ki sem ga naslikal v temperi leta 1977. Na 
tej sliki križani Kristus v globoki bolečini in mirni predanosti posta-
ne osrednje dogajanje zemlje in vesolja; tema tega dogajanja (črna 
lisa) se umika svetli podobi Križanega, čigar križ, podaljšan v vrh 
Kalvarije, je brez konca tako v vertikali kot v horizontali, saj se daljša 
v prostranstvo vesolja. Naše nebeško sonce je v primerjavi s Soncem 
– Kristusom na tej sliki bleda svetloba. S sliko sem prav tako želel 
pokazati, da je hoja/mimohod/prihod brezštevilne množice ljudi, ce-
lotnega človeštva, pred noge Križanega, osrednje vprašanje vere. Ta 
slika je Kalvarija neba in zemlje, Kalvarija, ki se preobraža v Svetlobo. 
Božanska oseba Jezusa Kristusa je napolnila mojo dušo tudi z drugi-
mi motivi. Globoko so me pretresli in navdihovali izrazi usmiljenja 
v Kristusovem pridiganju in v Kristusovem delovanju. Večkrat sem, 
na primer, slikal usmiljenega samarijana. Mislim, da moje delo v bar-
vah iz leta 1983 dobro odraža Jezusovo sporočilo: skrajna skrb za 
človeka v stiski, brez kakršnekoli misli o njegovi narodni ali verski 
pripadnosti, to je bistvo Jezusovega nauka in delovanja. Ali sem v tem 
delu slikar, ne vem, toda prepričan sem, da sem obraz samarijana, ki 
ponazarja samega Kristusa, uspel upodobiti na način, ki mi je zelo 
ljub. Morda je to najlepši obraz, ki sem ga kdajkoli naslikal. Drznem 
si trditi, da sem se v tem obrazu skušal dotakniti skrivnosti samega 
Božjega obraza. 
Pri risanju in slikanju sem postavljal Kristusa na prvo mesto, toda 
s svojo igrivo radostjo sem se loteval tudi drugih svetopisemskih 
dogodkov, večkrat iz Nove kot Stare zaveze. Posebno zadovoljstvo 
sem začutil, ko sem naslikal Mojzesa v trenutku, ko se mu je Jahve – 
Gospod prikazal nad gorečim grmom, ali med risanjem vnebovzetja 
preroka Elija na kočiji s konji. V obeh primerih gre za znane vizije iz 
Svetega pisma, ki so za mojo slikarsko igrivost še kako vabljive. 
Neločljivo od Jezusa Kristusa sem v svoji duši, kot sem že povedal, 
vedno nosil Frančiška Asiškega. Vem, da ju je nemogoče postavljati 
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drug drugemu ob bok, toda nenehno sem se lahko prepričal, da sveti 
Assisijčan nikoli ni stal daleč stran od Jezusa in da je na najgloblji na-
čin hrepenel po tem, da bi Mu bil podoben. Prav zaradi takšnega od-
nosa je predstavljal Frančišek mojo posebno slikarsko temo. Najbolj 
nenavadnega med svetniki sem ljubil tudi zaradi njegove poetične 
vznesenosti nad naravo. Frančiškovo doživljanje brata sonca in sestre 
lune, njegovo občudovanje sester zvezd, prigode s pticami in divjimi 
živalmi … vse to je burilo mojo domišljijo in napolnjevalo moje srce 
ter vodilo mojo risarsko roko. Zdaj ne bi znal povedati, kolikokrat in 
v kakšnih povezavah sem risal in slikal lik sv. Frančiška. Rad bi samo 
omenil, kot primer, da sem svoje pojmovanje globoke povezanosti 
med asiškim svetnikom in Kristusom prelil tudi v dve moji skromni 
deli, ki ju še danes živo vidim pred očmi, čeprav sta prispeli v roke 
ljudi, katerih imen se ne spominjam in ki so ju, tega se spominjam, 
občudujoče opazovali. 
Prva slika: Sv. Frančišek v mističnem zanosu. V mislih imam sliko, ki 
oživi dogodek na La Verni, ko je Frančišek med prividom Kristusa, 
križanega (s stigmami) in zveličanega (v podobi angela serafa s šesti-
mi krili) hkrati, doživel mistični zanos. Duhovnost notranjega žara 
svetega mistika sem izrazil že s habitom, s svetnikovo tuniko. Želel 
sem, da bi bil ta 'goreči' habit podoben svetopisemskemu grmu, ki 
gori, toda ne zgori, ko se Jahve – Bog razkrije Mojzesu kot Skriv-
nost. Pravzaprav sem menil, da gre tudi v Frančiškovi podobi, ki sem 
jo slikal, za Božje razodetje, za Božjo skrivnost. Obenem sem hotel 
izraziti svoje pojmovanje, da je prav ta ogenj povzročil in odprl Kri-
stusove rane na svetnikovem telesu, s čimer sem majhnega Frančiška 
upodobil kot prvo osebo s stigmami v krščanski zgodovini. Na sliki 
je očitno: Frančišek je v globoki povezanosti s skrivnostjo križanega 
Kristusa. Gib svetnikovega telesa, posebej roke in glavo ter obraz, 
sem si prizadeval naslikati v skrajni ponižnosti in hvaležni vzneseno-
sti hkrati. Če se izpovem, med slikanjem te podobe sv. Frančiška sem 
tudi sam doživel svojevrstni mistični zanos. 
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»Želel sem, da bi bil ta ‘goreči’ 
habit sv. Frančiška podoben 
svetopisemskemu grmu, ki 
gori, toda ne zgori, ko se Jahve 
– Bog razkrije Mojzesu kot 
Skrivnost.«

Fra A. Testen, Frančišek Asiški  kot goreči ogenj 
med prejemanjem Kristusovih ran
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»Ali sem v tem delu slikar, 
ne vem, toda prepričan sem, 
da sem obraz samarijana, 
ki ponazarja samega 
Kristusa, uspel upodobiti 
na način, ki mi je zelo 
ljub. Morda je to najlepši 
obraz, ki sem ga kdaj koli 
naslikal.« 

 Fra A. Testen, Usmiljeni samarijan 
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Druga slika: Sv. Frančišek in gobavec kaže še eno podobnost med 
Frančiškom Asiškim in Kristusom. Po zgledu usmiljenega Kristusa 
Frančišek Asiški v naročje vzame gobavca. Mislim, da to delo v pa-
stelu in tušu odraža bližino med sv. Frančiškom Asiškim in gobav-
cem, toda v moji slikarski igri sta nad tem dejstvom začudena tudi 
oba sodelujoča v dogodku: tako Frančišek kot gobavec. Gobavec je v 
sv. Frančišku začutil in očeta in mater in brata in sestro in prijatelja 
in zdravnika. Poln je umirjenega vznemirjenja, varnosti in občutka 
zaščitenosti. Oddaljen od mesta, od družine, od ljudi, je zdaj v Sve-
tnikovem objemu. Toda tudi Svetnik je enako vznemirjen in začuden, 
saj močno čuti, da to bližino prek njega uresničuje sam Bog. Samo 
čist in močan Svetnikov duh lahko pokaže takšno Božjo silo. To je 
Frančiškovo odkritje Kristusovega evangelija. Slika se mi je vtisnila v 
dušo do te mere, da se še zdaj sprašujem, ali nisem bil morda kot on 
tudi sam v mističnem zanosu. 
Ne vem, ali je bilo moje sožitje z vrlino usmiljenja razlog, da sem to 
božansko črto videl posebej poudarjeno tudi pri sv. Leopoldu Man-
diću. Bolj ko se mi bliža konec tuzemskega življenja, globlje vidim, 
da je dobrota, ki se kaže skozi usmiljenje in odpuščanje, najlepše, kar 
lahko počne človek v imenu Boga, usmiljenega Očeta. Nizek po rasti, 
ponižen v duhu, radosten v srcu je bil sv. Leopold – to vsi pravijo – 
'razsipen' delivec božanskega usmiljenja, predvsem v tihi spovednici. 
V duši popolnoma prevzet nad tem, sem dobesedno užival med sli-
kanjem njegove svete podobe. 
Poleg prej omenjenih stebrov mojega risanja in slikanja sem svoje 
slikarsko nagnjenje neredko preizkušal tudi v mitoloških temah ter 
domišljijskih vizijah iz Dantejeve Božanske komedije. Vizije slavnega 
italijanskega pesnika so me močno prevzele, v njih sem slutil po-
membna sporočila za vse ljudi, zato so spontano vodile mojo risarsko 
roko. Podobno sem se loteval ne le slikanja zmajev in kač ter drugih 
okrutnih zveri, ampak tudi slik duhovnega boja s silami Zla v nas in 
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Fra Ambrož pred dokončanjem slike  
sv. Leopolda Mandića

zunaj nas. Pravo darilo Božje previdnosti je, da se nikoli niti za hip 
nisem prepustil moči Zla, saj sem jo vedno pojmoval kot nekaj min-
ljivega. Vselej sem bil – naj bo neskončna hvala Bogu – stanoviten v 
veri, da bo zmagalo Dobro, večno Dobro. Globoko sem občutil, da 
Dobri 'pokončuje' zmajevo glavo, kakor so to veličastno kazali sveti 
ljudje, kot žena v Razodetju, kot velika povorka svetih ljudi. Ali ni 
tudi Frančišek Asiški v tej čudoviti povorki? Ali ni Leopold Mandić 
prav tako eden od čudovitih članov te povorke? Ali sem prevzeten, če 
rečem, da sem tudi sam v povorki takšnih srečnežev, morda med po-
slednjimi, ampak da, med njimi sem, ker sem z njimi. In vsak od ljudi, 
Božjih otrok, je lahko z njimi. Prepričan sem, da je zmaga Dobrega 
vsem podarjena možnost, bolje je reči milost. Samo odprt je treba biti 
za Milost, toda v globoki ponižnosti, kot je govoril moj Svetnik iz 
Assisija. 
Toda pritegovale so me tudi druge vsebine, neredko povsem običaj-
ne, popolnoma človeške. Čeprav sem samostanski človek in mi ži-
vljenje v samostanu, tiho in skrito, zelo ustreza, v moji duši prebiva 
tudi občutek zunajsamostanskega človeka v njegovi vsakdanjosti ali 
v posebnih življenjskih trenutkih. Ljudje so v zmoti, kadar pojmuje-
jo samostanskega redovnika kot nekoga, ki na tem svetu ni navzoč. 
Prav nasprotno, redovnik, ki ljubi svoj samostan, tiho zbranost in mir, 
ustvarja dobro tako zase kot za ljudi na svetu. Čeprav fizično odsoten, 
se redovnik s svojo notranjo svobodo obrača k človekovi vsakdanjosti. 
Tako sem s slikarsko igrivostjo spremljal ljudi, kjerkoli so bili: ribi-
če na morju, pevce v orkestru ali posameznika za klavirjem, človeka, 
ki razmišlja o ugankah življenja, žalujoče, ki objokujejo svoje umrle 
najdražje. 
Svet narave sem doživljal z zagledanostjo v Božjo lepoto. Skoraj vse-
lej sem vsa čuda v naravi, bodisi drevesa, živali ali predvsem ptice, 
opazoval v živem vzajemnem odnosu s človekom, ki mu je, po Sve-
tem pismu, Bog zaupal ves ustvarjeni svet. Nisem slikal ne sončnih 

»Nizek po rasti, ponižen v duhu, 
radosten v srcu je bil sv. Leopold 
– to vsi pravijo – ‘razsipen’ delivec 
božanskega usmiljenja, predvsem 
v tihi spovednici. V duši popolnoma 
prevzet nad tem, sem dobesedno 
užival med slikanjem njegove 
svete podobe.« 
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Fra A. Testen, 
Sv. Frančišek in gobavec

»Po zgledu usmiljenega 
Kristusa Frančišek 
Asiški v naročje vzame 
gobavca. /…/ V moji 
slikarski igri sta nad 
tem dejstvom začudena 
tudi oba udeležena v 
dogodku: tako Frančišek 
kot gobavec.« 
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»Globoko sem občutil, da 
Dobri ‘pokončuje’ Zmajevo 
glavo, kakor so to veličastno 
kazali sveti ljudje, kot žena v 
Razodetju, kot velika povorka 
svetih ljudi.«

 Fra A. Testen, prizor iz Razodetja, 
Žena z otrokom s kopjem ubija zmaja
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»Neredko sem svoje slikarsko 
nagnjenje preizkušal tudi v 
mitoloških temah ter domišljijskih 
vizijah iz Dantejeve Božanske 
komedije. Bil sem močno 
prevzet nad vizijami slavnega 
italijanskega pesnika ...«

vzhodov ne sončnih zahodov ne žitnih polj ali cvetočih travnikov, ki 
so jih čudovito slikali številni veliki slikarji. Vedno me je prežemal 
globok občutek, da je prav človek, kot nas uči Sveto pismo, edina 
popolna Božja podoba, da je ves ta prelepi svet podarjen človeku kot 
edinstvenemu bitju z razumom in srcem. Še več, da je človek edino 
bitje pod soncem, ki lahko občuduje vse ustvarjeno, obenem pa je na 
zemlji, da bi v imenu vsega stvarstva pel hvalo in slavo Stvarniku. 
Zaradi tega je na skoraj vseh mojih slikah vedno prisoten človek. Iz-

Fra A. Testen, Požrešneži (D. Alighieri, Pekel) 
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jema je redka slika narave brez človeka – tista s prizorom vodne ptice 
in metulja. Toda tudi ta slika predstavlja svojevrsten človeški odnos: 
ptica se je ozrla in opazuje metulja. Ali je ta pogled pomenil neko 
notranje srečanje, ne vem, Bog ve. Slutil sem, da nam svet narave kaže 
nedoumljiv odnos: ptice pogosto vzpostavljajo medsebojne odnose, 
in to ne samo z glasnim petjem, ampak tudi z opazovanjem, dotiki. 
Podobno je tudi z ostalimi živalmi. Kdo lahko do konca doume ču-
dežni Božji svet, skrivnost vsega stvarstva? 
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5. 
Medtem ko z nemajhnimi težavami svoje misli prelivam na papir, 
je seštevek mojih dni že precej presegel osemdeseto leto. Presegel 
sem besede svetopisemskega psalmista, besede, ki jih fratri pogosto 
izgovarjamo v molitvi brevirja: Sedemdeset let je doba našega življenja, 
osemdeset, če smo krepki. Prebujajo se spomini. Pri tem imam v mislih 
predvsem svojo slikarsko pot. 
Od zgodnjega otroštva sem kazal živo nagnjenost do risanja, zane-
marjal ostale šolske predmete in risal, kadarkoli sem mogel. V šoli in 
pozneje v življenju me je pisanje utrujalo, risal pa sem lahko ves dan, 
a se nisem utrudil. V meni se je utrdila zavest o dragocenosti risarske-
ga daru tisti dan, ko je moj učitelj – takrat sem bil v šestem razredu 
ljudske šole – med vsemi deli, ki so jih narisali učenci, kot najboljšo 
izbral mojo risbo Franca Jožefa. Ob tem mi je rekel: »Ti boš slikar.«
Očitno je slikarski talent prišel v moje bitje od mojega dragega očeta 
Janeza, ki je bil tehnični risar in zidarski mojster, vodil je celo majhno 
šolo za tehnično risanje v Loki pri Mengšu, kjer smo živali na manj-
šem posestvu. Mamo Marjeto še danes nosim v srcu zaradi njene 
dobrote, ljubezni in pozornosti do družine, v kateri se je rodilo osem 
otrok. Po daru nedoumljive Božje previdnosti se je primerilo, da sem 
ravno jaz prejel izjemen talent za risanje. Moj oče in učitelj v ljudski 
šoli sta bila torej v nekem smislu moja prva učitelja risanja. Toda šele 
z vstopom v samostan pri šestnajstih letih, to je bilo v Zadru, sem 
prišel v tesnejši stik z umetnostjo in postopoma vse bolj kazal na-
gnjenost k risanju. Fra Rafo, moj učitelj v noviciatu, tj. v prvem letu 
mojega frančiškanskega poslanstva, je bil in ostal moj dolgoletni pri-
jatelj, ki je bil tudi sam nagnjen k umetniškemu izražanju. Sam sem 
cenil njegovo slikanje, čeprav, če povem po resnici, o njegovih slikah 
nisem slišal veliko pohval. Bratsko in prijateljsko sva se zapletala v 
pogovore in z veseljem lahko povem, da sem se od njega veliko naučil 
o redovniškem življenju in slikarskem delu. Toda moje samostansko 

Fra A. Testen, Očetov portret

»Očitno je slikarski talent prišel 
v moje bitje od mojega dragega 
očeta Janeza, ki je bil tehnični risar 
in zidarski mojster, vodil je celo 
majhno šolo za tehnično risanje v 
Loki pri Mengšu.«



40

Fra Ambrož pri vodnjaku v atriju križnega hodnika 
samostana nad Orebićem (fotografija: I. Grbić)

življenje so na žalost kmalu prekinili težki dogodki, saj je začela div-
jati prva svetovna vojna, mene pa so vpoklicali k vojakom. Po vojni 
sem za nekaj časa, ko sem iskal samega sebe, zavračal meniški stan, 
toda klic sv. Frančiška in lepota frančiškanskih samostanov ob morju 
sta me znova privabila. Skrito in tiho samostansko življenje je prema-
galo mojo omahljivost. Za vedno sem se naselil v samostanu. Zame je 
to pomenilo živeti v oazi duhovnosti, miru in lepote. Ko sem se selil 
iz enega samostana v drugega, sem vse več slikal in risal, včasih ob 

»Skrito in tiho samostansko 
življenje je premagalo mojo 
omahljivost. Za vselej sem se 
nastanil v samostanu. Zame je to 
pomenilo živeti v oazi duhovnosti, 
miru in lepote.«
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podpori fratrov, včasih ob komentarjih, ki so me na trenutke razžalo-
stili, toda včasih ob izrazitem zaupanju v moje slikarske sposobnosti, 
zaradi katerih sem prejemal vse več slikarskih nalog. V času svojega 
prvega bivanja na Orebiću leta 1927 sem za cerkev v Vignju moral 
naslikati veliko fresko Svetega Mihaela, ki je bila slikarsko dragoceno 
delo, toda na žalost je kmalu propadla. Očitno niti priprava zidu niti 
kakovost zidne barve nista pripomogli k trajnosti slike. Da je bila 
slika dobra, je večkrat potrdil Maksimilijan Vanka, ugledni profesor 
na zagrebški akademiji za likovno umetnost. Prihajal je na počitni-
ce v Korčulo in me v teh dneh rad obiskoval. Spominjam se ga kot 
enega redkih, ki je v mojem slikarskem delu v meni videl več, kot je 
bilo mogoče razbrati z mojih slik. Nagovarjal me je, naj se vpišem na 
akademijo. Na trenutke sem bil tej ideji naklonjen, celo privlačila me 
je. V času svojega bivanja v cavtatskem samostanu sem zbiral vtise o 
Vlahu Bukovcu, še več pa o Celestinu Medoviću v času desetletnega 
bivanja na Kuni. Bil sem prepričan, da moji predstojniki ne bi imeli 
nič proti, če bi se vpisal na akademijo. Toda prevladala je moja ne-
odločnost. Morda pa je bil še večji razlog to, da nisem cenil svojega 
slikarskega talenta v tolikšni meri, kot so ga ljudje z znanjem v meni 
prepoznali. Danes, ko o tem razmišljam s časovne oddaljenosti, mi ni 
žal, da sem to idejo pokopal. Kaj bi se zgodilo s preprostostjo mojega 
življenja? Kdo in kaj bi lahko enakovredno zamenjalo mojo notranjo 
svobodo in radost v igri svobodnega risanja? Razmišljal sem, ali bi mi 
akademska izobrazba lahko nadomestila lepoto razgleda z gloriete 
samostana Marije Angelske v Orebiću, razgled, ki so ga že v tistem 
času prihajali občudovat ljudje z vseh strani sveta. Potem morda ni-
koli ne bi prispel v samostan sv. Bernardina v Kamporju, ki leži ob 
prekrasnem zalivu sv. Evfemije in je v svoji frančiškanski majhnosti 
dovršen. 
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6. 
V kamporski samostan sem prišel leta 1967. Fizično sem bil še kre-
pak. Uboštvo in preprostost v samostanu, ohranjena lepota narav-
nega okolja, notranja stavbarska skladnost samostanskega sklopa, 
ki usmerja k zbranosti duha, in majhni kaskadni vrtovi ter čudovita 
odprtost proti jugu in zahodu so zame pomenili samostansko pose-
stvo, ki me je napolnjevalo z radostjo. Poleg tega sem v kamporskem 
samostanskem bratstvu živel vse od prihoda pa do sedaj, ko sem do-
polnil že več kot osemdeset let, z brati, med katerimi so nekateri zelo 
podpirali moja slikarska nagnjenja. Prvi med njimi je bil fra Edo, 
frater z odličnimi praktičnimi spretnostmi, ki je, potem ko je bil tja 
poslan za predstojnika samostana, začel obnavljati zapuščeno samo-
stansko poslopje, cerkev in vrtove. Zaprosil je upravo naše provinci-
alne skupnosti, naj me iz samostana v Orebiću premestijo v Kampor. 

Samostan v Kamporju, pogled z južne strani 
samostanskega vrta

 Fra A. Testen, risba samostana v Kamporju

»Potem morda ne bi nikoli prišel 
v samostan sv. Bernardina v 
Kamporju, ki se neponovljivo zliva 
z lepoto zaliva sv. Evfemije in je 
v svoji frančiškanski majhnosti 
dovršen.«
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Fra A. Testen, Portret fra Eda Hrabarja, 
predstojnika samostana v Kamporju

Zelo rad sem imel samostan v Orebiću, toda volja predstojnika je bila, 
da odidem v Kampor. Niti slutil nisem, da bo ta samostan, čeprav sem 
vstopal že v tretje življenjsko obdobje, postal zlata doba mojega življe-
nja. To sem občutil že v prvih dneh bivanja v Kamporju. Fra Edo mi 
je naložil samo eno zadolžitev: »Fra Ambroško, ti boš vodja muzejske 
zbirke, sprejemaj obiskovalce in riši po mili volji.« Še danes ne vem, 
ali je fra Edo bolj cenil moj umetniški dar ali je želel izpolniti želje 
mojega srca, ali pa je ocenil, da bo oboje koristno tako zame kot za sa-
mostan. Težko ubesedim veselje, ki sem ga občutil v tistem trenutku. 
Biti v umetniškem ambientu, v prostoru muzejske zbirke, in povrhu 
vsega imeti ta prostor za svoj atelje, le kdo ima kaj takšnega?
Z veseljem se spominjam tudi svojega drugega predstojnika v kam-
porskem samostanu: fra Andrija, učenega fratra in resničnega misti-
ka, s katerim sva delila obema tako ljuba razmišljanja o Jezusovem 
trpljenju in mističnih stanjih sv. Frančiška ali sv. Janeza od Križa. 
Tu je bil tudi fra Tomislav, mlad frater z velikim srcem, na svojstven 
način razigran katehet pri delu z mladimi iz kraja, do mene tako 
pozoren, da sem ga imel za svojega svetovalca in spovednika. V mo-
jem kamporskem času so bili prisotni tudi fra Ivo in fra Josip, vedno 
pozorna do mene, ter fra Makso, energičen frater, ki sprva ni ravno 
cenil mojega risanja, potem pa, ko je opazil, da moje risanje cenijo 
obiskovalci, predvsem tisti iz nemško govorečega območja in profe-
sorji iz Zagreba, je naredil vse, da se vse tisto, kar sem risal, predstavi 
v najboljši luči in, če je mogoče, tudi na koncu sveta. Iz kroga fratrov 
naše provincialne skupnosti v tem obdobju bi želel s posebnim zado-
voljstvom omeniti občasna srečanja s fra Berardom, po rodu prav iz 
Kamporja, s fratrom, ki je bil odlično poučen v naravoslovnih znano-
stih, v teologiji in frančiškanski duhovnosti, v preteklosti naš vzoren 
provincial provincialne skupnosti, predvsem pa z redovnikom, ki se 
je odlikoval po svojih trdnih načelih, dostojnosti v sporazumevanju 
ter izjemnim spoštovanjem do vsakogar, s komer se je pogovarjal. 
Kadarkoli je fra Berard prišel v Kampor obiskat svoje sorodnike, se je 

»Fra Edo mi je naložil samo eno 
zadolžitev: »Fra Ambroško, ti boš 
vodja muzejske zbirke, sprejemaj 
obiskovalce in riši po mili volji.«
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»Z veseljem se spominjam tudi 
svojega drugega predstojnika 
v kamporskem samostanu: 
fra Andrija, učenega fratra in 
resničnega mistika, s katerim sem 
lahko delil njemu in meni tako 
ljuba razmišljanja o Jezusovem 
trpljenju.«

seveda nastanil v našem samostanu, zato sem se lahko z njim pogo-
varjal o duhovnosti, predvsem o sv. Frančišku. Zame so bila njegova 
opažanja o svetniku iz Assisija dragocena in z veseljem lahko povem, 
da so mi razkrivala nove motive Svetnika za risanje in slikanje. 
Iz kamporskega obdobja z zadovoljstvom omenjam tudi fra Mata, 
fratra s pretanjenim okusom za lepo umetnost, ki se je tudi sicer zani-
mal za moje slikanje. V tistem času je bil predstojnik našega samosta-
na na Krapnju, ki je bil v preteklosti tudi moje ljubo prebivališče. Od 
tam je prišla tudi njegova prošnja, naj naslikam križev pot za cerkev v 
Brodarici pri Šibeniku. Priskrbel mi je celo kakovostno slikarsko sto-
jalo, moje prvo pravo slikarsko stojalo. Oba sva bila zelo zadovoljna 
z izbiro teme. Razveselil me je z dvema darovoma: z možnostjo, da 
ustvarim veliko slikarsko delo, in s pravim slikarskim stojalom. 
Ne vem, kaj vse je vplivalo na moj razvoj in doživljanje risanja, to ve 
Bog, toda dejstvo je, da sem prav v Kamporju do konca razrešil svojo 
slikarsko dilemo: brez zadržkov in v popolnosti sem se predal slika-
nju v povsem svobodni igri. Nikoli nisem niti pomislil, da bi imelo 
moje svobodno slikarstvo večji pomen od tistega, kar sem počel prej. 
Sicer tudi to slikarstvo ni bilo povsem novo. Tovrstna nagnjenja sem 
kazal že prej. Kdor je, na primer, natančno opazoval moj avtoportret, 
ki sem ga naslikal davnega leta 1960, bi ga morda lahko pripisal tudi 
mojemu poznejšemu obdobju. Res pa je, da sem notranji boj med ve-
likimi umetnostmi in svojim lastnim likovnim izrazom bojeval tiho 
in neopazno v sebi. In tako je slikanje v svobodni igri prav v Kampor-
ju postalo moj stalni slikarski jezik. 
Ko sem dopolnil že več kot osemdeset let, se je v Kamporju, ob mo-
jem slikarskem svetu, oblikoval krog učenih ljudi, dobrih poznaval-
cev. Dar Božje previdnosti je, da je bila v mestu Rab leta 1980 orga-
nizirana razstava amaterskih slikarjev. Spodbudili so me, naj tudi sam 
sodelujem na njej s kakšnim svojim delom. Ocenjevalna komisija, v 
kateri je sodeloval tudi znani profesor in kritik moderne umetno-

Fra A. Testen, deseta postaja križevega pota v 
samostanski cerkvi v Kamporju: Jezusa slečejo 
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 Fra A. Testen, Frančišek Asiški in seraf s šestimi krili (svetnikovo videnje na La Verni, Italija) 

»Kadarkoli je fra Berard prišel v Kampor obiskat svoje sorodnike /…/, 
sem se lahko z njim pogovarjal o duhovnosti, 
predvsem o sv. Frančišku.«
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sti Tonko Maroević, je moje delo ocenila kot najboljše. Še več, prof. 
Maroević je v reviji Start (26. 11. 1980), ki je bila za nas fratre zara-
di nečednih erotičnih fotografij neprimerna, s posebno pozornostjo 
pisal o fratru slikarju z zeleno brado. Za zagrebškega profesorja sem 
bil odkritje. S široko hvalo moje svobode v risanju me je umestil v 
vzdušje frančiškanske ponižnosti in pred čudeži stvarstva opisal kot 
avtsiderja v sodobnem slikarstvu. Vse te ocene in osebe so me sicer 
zmedle, toda ne preveč vznemirile. Naj gredo stvari po daru Božje 
previdnosti. Bil sem namreč prepričan, da se nič, kar je dobro, ne 
dogaja brez Boga. Tako se je profesor Maroević v določenem smislu 
znašel v vlogi prvega propagatorja mojega slikarstva. Sledil je praznik 
mojega risanja in slikanja: prva samostojna razstava mojih del, in to 
na križnem hodniku samostana v Kamporju leta 1981. Fra Tomislav 
se je angažiral kot zagnani pomočnik profesorja Iva Šimata Bano-
va, kustosa razstave. Sodeloval je tudi Josip Turčinović, direktor Kr-
ščanske sedanjosti iz Zagreba, pri kateri sta izšla monografija in film 
o meni, ki ga je posnel in uredil zagrebški frančiškan fra Miroslav 
Hlevnjak. Vsi dogodki so presegali moja pričakovanja. Nemalokrat 
sem v tistih trenutkih pogrešal svoj stari samostanski mir, toda poti 
nazaj ni bilo. Vzeli so me v naročje in me nosijo v njem, čeprav sam 
v globini vsega tega ne vidim razloga za tovrstno razglašanje mojih 
skromnih risarskih in slikarskih del. Tudi oris moje življenjske poti, 
objavljen v omenjeni monografiji, ki ga je s skrbjo in pozornostjo 
zapisala Margarita, spoštovana soproga omenjenega profesorja, se mi 
je zdel neresničen. Ko sem ga bral, sem se zdrznil od vznemirjenja. 
V duši sem se celo spraševal, ali se nisem morda ujel v lastno izpo-
stavljanje svoje neznatnosti. Toda željan Resnice – toda samo Bog 
je Resnica –, mi vest govori, da nisem povedal ničesar narobe. Samo 
dejstva, kot sta želela ljuba Ive in Margarita. 
Vodjo tega slikarskega praznika, Iveta Šimata Banova, moram pose-
bej omeniti. Ne morem se nehati spraševati, zakaj je ta cenjeni pro-
fesor moderne umetnosti prav meni posvetil toliko pozornosti. Kaj 

Fra Ambrož v muzejski zbirki 
samostana v Kamporju

»Težko ubesedim veselje, ki sem ga 
občutil v tistem trenutku. Biti v 
umetniškem ambientu, v prostoru 
muzejske zbirke, in povrhu vsega 
imeti ta prostor za svoj atelje, 
le kdo ima kaj takšnega?«
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ga je pritegnilo v mojih risbah in slikah, ne vem, toda med nama se 
je vzpostavila posebna vez. Mnogokrat sva se pogovarjala. Na moje 
začudenje me profesor v ničemer ni poučeval. Ničesar mi ni želel 
vsiljevati, res pa je, da tudi sam profesorja nisem poučeval, ker tega ne 
maram. Drugemu lahko kaj samo pokažem, ne da bi se pri tem obre-
menjeval, kako bo to sprejel. Profesorjevo spoštovanje do mene me je 
skorajda begalo, še posebej ob najinih prvih srečanjih. Ali se samouki 
in neuki slikar lahko sploh o čem pogovarja z znanim profesorjem? 
Toda najini pogovori so bili pri srcu obema. Njegova pozornost je 
presegala mojo frančiškansko malenkost. Profesorju sem govoril s 
preprostimi besedami ter mu prostodušno in brez bojazni kazal svoje 
slike, saj sem že na začetku najinih pogovorov začutil, da ima mojo 
preprostost nič manj rad od mojih slikarskih del, če se karkoli mo-
jega lahko imenuje s tem vzvišenim imenom. Po najinih srečanjih 
je leta 1982 izšla monografija z naslovom TESTEN. Kadarkoli sem 
jo vzel v roke, sem bil ganjen, na trenutke celo zmeden. Kako ne bi 
bil? Samouki risar, skriti frater in prestižna knjiga z učenim tekstom 
o meni. Z začudenjem sem bral profesorjevo besedilo, v katerem me 
primerja z velikimi in slavnimi slikarji ekspresionizma. V sebi sem 
težko sprejel tovrstno umestitev neukega risarja-slikarja. Naj iskreno 
povem, da se ne zavedam, ali sploh in v kolikšni meri sem bil pod 
kakršnimkoli vplivom. Saj sploh komaj kaj vem za vse te tokove mo-
derne umetnosti. Toda liso v svojih tuših, za katero profesor trdi, da 
je v mojem slikarstvu povzdignjena na vzvišen položaj eksistencialne 
sledi in prepričljivosti utripalnice, sem doživljal kot Praglobino, niko-
li kot skupek tème, iz katere se poraja lepota brez proporcev. Toda to 
je vselej lepota z značilnostmi Osi. Nikoli nisem ničesar naslikal, kar 
bi bilo brez prepoznavne Osi, brez opaznega Pomena. Toda v vsem 
sem želel poudariti črto Neizrekljivosti, saj ničesar na tem svetu ni 
mogoče v popolnosti izreči. 
Podobni občutki tako radosti kot nelagodja so me prevevali na več 
razstavah mojih del: znova v Kamporju in v Hvaru, v mojem Mengšu 

Fra Ambrožev izraz umirjene radosti 

„Ponovil bom: v sebi sem nosil 
to, kar sem že zdavnaj odkril, to 
pa je, da je umetnost svobodno 
ustvarjanje, osvobojeno ugleda 
in slave, igrivost in veselje v 
odkrivanju Skrivnosti. 
Da, umetnost je radost.“
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in celo dvakrat v Zagrebu. Vse to je presegalo moja pričakovanja. 
Pred profesorjem in drugimi sem tajil svoje doživljanje vsega, kar se 
je dogajalo z mojim slikarstvom, saj še danes menim, da je bilo vse 
slikarsko delo le plod moje igrivosti. To ne pomeni, da sem zavračal 
zunanje dogajanje niti se nisem skrival pred svetom, toda drznem si 
priznati, da sem čutil nelagodje zaradi kaljenja mojega samostanske-
ga miru in preprostega življenja v duhu svetega Assisijčana. Ponovil 
bom: v sebi sem nosil to, kar sem že zdavnaj odkril, to pa je, da je 
umetnost svobodno ustvarjanje, osvobojeno ugleda in slave, igrivost 
in veselje v odkrivanju Skrivnosti. Da, umetnost je radost. Prepričan 
sem, da je profesor opazil prav to in, no, dvignil nemalo prahu zaradi 
mene, ki sem celo življenje preživel v tišini samostana. 
Toda razjedalo me je vprašanje, tesnobno in osvobajajoče obenem: ali 
sva se profesor in jaz povsem razumela? Ali je prepoznal mojo notra-
njost v popolnosti? Ne mislim, seveda, da sem sam kakšen pomemb-
než. Mislim le na to, kar že od nekdaj mislim o sebi: jaz sem skrivnost. 
Tako nekako menim tudi o drugih, o človeku. Ali nisem torej za 
profesorja ostal skrivnost? Profesor me je umestil v okvire moderne 
umetnosti in opisal moj napredek do, kot je zapisal, zrelega umetni-
škega izražanja, in vse to je napravil s širokim strokovnim znanjem in 
besedami, meni kdaj pa kdaj težko razumljivimi. Za vse to sem mu 
najgloblje hvaležen. Toda v vsem, kar sem z risanjem in slikanjem 
izrazil, se mi zdi, da sem v določenih vsebinah svojega verskega in 
frančiškanskega poslanstva za profesorja ostal skrivnost. Pravzaprav 
vse, kar je profesor videl od mojega risanja, in če bi lahko po kakšnem 
naključju imel pred očmi prav vse, kar sem kadarkoli narisal in na-
slikal, torej tudi vse, kar je končalo v smeteh, in vse, kar je brez sledu 
izginilo v rokah številnih, ki so želeli kakšno moje delo, vse to je samo 
majhen viden del mene. Drobec tistega, kar sem sam v svoji duši in 
duhovnosti, v svojih razmišljanjih, v svojih željah in prizadevanjih, v 
svojem miru in nepokoju, sem poskusil izraziti v tem besedilu. Toda 
vprašanje je, v kolikšni meri mi je uspelo. Ali nisem tudi samemu 

Ive Šimat Banov v pogovoru s fra Ambrožem v 
križnem hodniku kamporskega samostana 
leta 1982

»Vodjo tega slikarskega praznika, 
Iveta Šimata Banova, moram 
posebej omeniti. Ne morem se 
nehati spraševati, zakaj je ta 
cenjeni profesor moderne umetnosti 
prav meni posvetil 
toliko pozornosti.«
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sebi v mnogočem ostal skrivnost? V istem smislu lahko povem še 
naslednje: tudi profesor je zame ostal skrivnost. Toda najlepše je, da 
sva med najinimi srečanji drug drugemu dopuščala – ne da bi o tem 
govorila na glas –, da v globini svojega bistva ostaneva skrivnost, toda 
skrivnost z imenom, skrivnost, v kateri se celo z radostjo sprejema 
različnost osebnosti. Zbližala sva se, zelo zbližala, tako da bi lahko 
rekel, da sva oba postala fratra sv. Frančiška. On na svoj način, jaz na 
svojega. Slutim, da je tudi profesor tako doživljal najina srečanja. 
Veselilo me je, da je bilo profesorjevo besedilo prevedeno v nemščino. 
Medtem ko je le redkokdo menil, da so moje risbe kaj vredne, so se 
Nemci in Avstrijci, ki so prihajali na Rab kot turisti, radi zadržali v 
pogovoru z mano, hvalili so mojo nemščino in si pozorno ogledovali 
moje risbe, veselili so se, kadar sem pred njihovimi očmi ustvarjal 
nove in jim katero tudi podaril. Vsi po vrsti so bili dragi ljudje, ki so v 
znak zahvale vedno našli način, na katerega so pomagali samostanu. 
Z nekaterimi od njih sem sklenil prijateljstvo, ki se je obnavljalo in 
krepilo z njihovimi vnovičnimi prihodi na Rab in nujno tudi v Kam-
por, v naš samostan, da bi mi podarili kakšen slikarski pripomoček 
– tuše, barve, risalne bloke in celo platna. Nekateri so tako vzljubili 
naš samostan, da so želeli v njem preživeti svoj dopust. Tu sta bili tudi 
dve Evi (obe sta nosili prav to ime), ena tudi sama umetnica slikarka, 
druga družinska ženska. Obe sta bili s člani svojih družin mnogo let 
naši ljubi gostji. Tako so se zares moje številne risbe, pa tudi slike 
v barvah, znašle povsod po Nemčiji in Avstriji, neredko tudi v ro-
kah gostov drugih narodnosti. Nekateri so zahvaljujoč mojim risbam 
sklenili mednarodna prijateljstva. Kdaj pa kdaj so fotografije mojih 
risb in slik zbrali v albumih in, seveda, tudi meni prinesli izvod. 
S tem spominom zaključujem to pisanje, ki je trajalo več kot dva 
meseca. Naj dodam, da sem slikal brez obremenjenosti, ali bodo moje 
slike nekoč deležne priznanja, ali so bodo znašle v kakšni galeriji in 
ali bo kdo kadarkoli pisal o njih. No, ob koncu svojih zemeljskih 

Fra Ambrož v Kamporju z gostjami iz Nemčije, 
s fra Andrijem i s fra Josipom

»Nekateri so tako vzljubili naš 
samostan, da so želeli v njem 
preživeti svoj dopust. Tu sta bili 
tudi dve Evi (obe sta nosili prav 
to ime), ena tudi sama umetnica 
slikarka.«
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»Toda liso v svojih tuših, za 
katero profesor trdi, da je v mojem 
slikarstvu povzdignjena na 
vzvišen položaj eksistencialne sledi 
in prepričljivosti utripalnice, sem  
doživljal kot Praglobino, nikoli kot 
skupek tème.« 

Fra A. Testen, Frančišek Asiški v velikonočnem 
veselju s križanim in čaščenim Jezusom 
(slednje v miniaturi, desno spodaj)
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Fra A. Testen, Sv. Frančišek v naravi 

»Temu čudežnemu svetniku sem, 
zdaj že s tresočo roko, saj teče moje 
triinosemdeseto leto življenja, 
posvetil tudi eno svojih zadnjih risb 
v tušu z napisom v ljubem jeziku 
moje matere in moje Slovenije: 
Sveti Frančišek v naravi.« 
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dni pa sem doživel tako prvo kot drugo in tretje. Vse se je pač tako 
obrnilo, da je mene najbolj veselilo: v samostanu sem našel svoj dom 
in v tihem življenju svojega poslanstva sem našel čas, da v ustvarjalni 
svobodi igram igro risanja. Lepo življenje mi je poklonil Vsemogočni, 
ustvaril me je in me obdaroval z nadarjenostjo za risanje, toda sve-
tnik iz Assisija je s svojo sveto igrivostjo vtisnil barve mojemu franči-
škanskemu poslanstvu in moji nepomembni osebnosti v slikarski igri. 
Temu čudežnemu svetniku sem, zdaj že s tresočo roko, saj teče moje 
triinosemdeseto leto življenja, posvetil tudi eno svojih zadnjih risb v 
tušu z napisom v ljubem jeziku moje matere in moje Slovenije: Sveti 
Frančišek v naravi. 



54



55

Življenjski okvir in samostanske slike 
fra Ambroža Testena

Fra Ambrož kot deček Janez s sestro Tončko 
in mlajšim bratom

 Fra Ambrož pri vodnjaku v atriju križnega hodnika 
samostana nad Orebićem (fotografija: I. Grbić)

Od veselega dečka v družinskem domu 
do radostnega fratra v samostanu ...
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Fra A. Testen, Izmišljeno slikarsko stojalo

„Od zgodnjega otroštva sem 
kazal živo nagnjenost do risanja, 
zanemarjal sem ostale šolske predmete 
in risal, kadarkoli sem mogel. V šoli in
pozneje v življenju me je pisanje 
utrujalo, risal pa sem lahko ves dan,
a se nisem utrudil. V meni se je utrdila 
zavest o dragocenosti risarskega
daru tisti dan, ko je moj učitelj – 
takrat sem bil v šestem razredu
ljudske šole – med vsemi deli, ki so jih 
narisali učenci, kot najboljšo
izbral mojo risbo Franca Jožefa. 
Ob tem mi je rekel: 
‘Ti boš slikar.’«
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Fra Ambroževa starša, Janez in Marjeta, 
rojena Sršen

V Sloveniji
Janez (fra Ambrož) Testen se je rodil 31. avgusta leta 1897 v Loki 
pri Mengšu očetu Janezu in mami Marjeti, rojeni Sršen. V skladnem 
krščanskem zakonu se je rodilo osem otrok, Janez je bil po prvorojen-
ki Tončki drugi otrok. Družina je posedovala večje posestvo v Loki, 
majhnem kraju na ravnini, za katero se postopoma dvigujejo travnati 
in gozdnati hribi, ki – v daljavi – prehajajo v visoke gore Kamniških 
Alp. Oče, ki je bil izšolan v tehničnem risanju, je poleg družinskih 
poslov na posestvu v Loki celo vodil obrtno risarsko šolo. Janeza, ki je 
očitno po očetu podedoval svojo nadarjenost za risanje, so opazili že v 
osnovni šoli, ki jo je obiskoval v Loki. Njegov učitelj Pirc je majhne-
ga Janeza ocenil najbolje, ko je bilo za nalogo treba narisati podobo 
cesarja Franca Jožefa. Za vedno so mu v spominu ostale besede ome-
njenega učitelja: »Ti boš slikar.« 

Otroštvo in zgodnjo mladost je Janez preživel v domačem kraju, v 
Loki pri Mengšu. Kraj Mengeš je bil posebej razvit v času cesari-
ce Marije Terezije, gre za manjše družbeno in gospodarsko središče 

Loka pri Mengšu, župnijska cerkev in Testenova 
ulica (poimenovana po fra Ambrožu)
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Zemljevid province svetega Hieronima 
s sedežem v Zadru

ožjega območja. Blizu je tudi Ljubljana, oddaljena od Loke oziroma 
Mengša le dvajset kilometrov. Deček Janez ni bil naklonjen šolske-
mu učenju. Zgodnjo mladost preživlja med opravljanjem različnih 
opravil na domačem posestvu, največ časa pa v krogu očetove šole za 
tehnično risanje. Še več, očitno je, da nosi Janez v sebi nadarjenost, ki 
ga dviga nad tehničnim risanjem. Vse bolj se usmerja k umetniškemu 
risanju in slikanju. V teh letih kaže tudi nagnjenost k duhovni vizi-
ji življenja. Materialna varnost mu ne predstavlja posebne vrednote, 
zato ga v njegovi zgodnji mladosti – ki jo preživlja v svojevrstnem 
duhu provizoričnosti, brez posebne življenjske umeritve – vse bolj 
prežemajo notranja vprašanja. Okoli petnajstega leta starosti se v Ja-
nezovi duši poraja želja po duhovnem poklicu meniha. 

 

Na Hrvaškem
Začetek meniškega življenja: Zadar–Košljun
Pri šestnajstih letih se Janez odloči za poklic redovnika, frančiškana. 
Ni nepomembno, da želi živeti v katerem od frančiškanskih samosta-
nov vzdolž hrvaške obale, in sicer v provinci sv. Hieronima s sedežem 
v Zadru. Z veliko gotovostjo lahko trdimo, da je tovrstni odločitvi 
botrovalo znanstvo s katerim od slovenskih frančiškanov, ki so že 
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Križni hodnik samostana sv. Frana v Zadru, 
16. stoletje  

bili člani omenjene province. Med njimi je bilo več duhovnikov, pa 
tudi nekateri, ki niso bili duhovniki, ampak samostanski bratje, na 
primer fra Fabijan Pušnik, fra Lujo Vizintin, fra Mirko Grmek, vsi 
malce starejši od Janeza. Tak status frančiškanov je bil v tistem času 
zelo cenjen že zaradi dejstva, da tudi sam utemeljitelj redu frančiška-
nov, sv. Frančišek Asiški (1181–1226), ni hotel postati duhovnik. Še 
več, veliki Assisijčan si je zamislil, da bo njegov red red preprostih in 
manjših bratov brez posebnih kleriških stopenj. Takšna misel – danes 
sprejemljiva – je bila v takratnih visokih hierarhičnih krogih ne le 
nesprejemljiva, ampak tudi nepredstavljiva. 

Mladi Janez je pripotoval najprej v ZADAR, v samostan sv. Franči-
ška, takratno središče frančiškanske obalne province. To je bilo leta 
1913, ko mu je bilo šestnajst let. V Zadru je prebival vsaj leto dni. V 
provincialni krojaški delavnici se je izučil krojaškega poklica. Verje-
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tno je pri tej odločitvi mladega Janeza odigral vlogo tudi starejši fran-
čiškanski brat iz Slovenije, fra Fabijan Pušnik, ki je bil v provincialni 
skupnosti poznan kot izvrsten krojač. Kakorkoli, 8. decembra 1918 je 
Janez svojo vsakdanje oblačilo zamenjal z meniškim frančiškanskim 
habitom ter ob tem ritualu prejel tudi redovniško ime: fra Benedikt. 
Toda s tem še ni postal frančiškanski menih v pravem pomenu te 
besede, saj ga je pred tem čakalo še eno leto noviciata, ki pa ga je – 
zaradi več oteževalnih vojnih in osebnih okoliščin – opravil šele deset 
let pozneje. Bivanje v Zadru je bilo zanj priložnost, da vzljubi tako 
samostan sv. Frančiška kot tudi svoj frančiškanski poklic ter čudovito 
mesto, ki leži sredi Jadranske obale. Znašel se je torej v mestu, v ka-
terem so se frančiškani za stalno naselili že sredi 13. stoletja, v kraju 
– kakor navajajo zgodovinski viri –, ki naj bi ga osebno obiskal tudi sv. 
Frančišek Asiški. Glede na zgodovinsko verjetnost naj bi se to zgodi-
lo leta 1212, ko je svetnik potoval proti Jezusovi domovini Palestini. 

Po prihodu v Zadar se mladi Slovenec tako znajde v enem od pr-
vih, če že ne celo v prvem frančiškanskem samostanu na drugi strani 
Alp, v samostanu sv. Frančiška, ki je bil že od začetka – razen redkih 
zgodovinskih prekinitev – sedež frančiškanske province ob Jadranski 
obali. Cerkev z imenom sv. Frančišek – posvečena je bila leta 1280 
– je zgrajena v preprosti, tako imenovani frančiškanski gotiki, in je s 
samostanskim križnim hodnikom iz 15. stoletja povezana s samo-
stanskimi stavbami, kar skladno omogoča notranjo zbranost redovni-
kov. Med svojim prvim bivanjem v Zadru – ki je trajalo le nekaj me-
secev – živi mladi Janez v zelo živahnem in dinamičnem samostanu, 
polnem mladih in starejših fratrov, v katerem se goji stroga notranja 
disciplina, toda izjemna delavnost v okolju, ki se prepoznavno odraža 
v številnem sodelovanju vernikov pri bogoslužju, v različnih pobo-
žnostih, poleg samostana pa deluje tudi več bratstev oziroma verskih 
društev, tako moških kot ženskih. 
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Košljun, pogled na otoček in frančiškanski 
samostan

Za svoje umetniško oko lahko mladi Janez v samostanskem sklopu 
vsak dan občuduje najdragocenejša umetniška dela, med katerimi je 
treba omeniti vsaj naslednja: romansko razpelo iz 12./13. stoletja, se-
deže na koru za vsakdanjo molitev redovnikov s konca 14. stoletja, 
sledi slavnega kiparja in stavbenika Jurja M. Dalmatinca (sredina 15. 
stoletja), prav tako sledi nič manj znanega Nikola Florentinca (konec 
15. stoletja), oltarno sliko beneškega slikarja Palma Mlajšega (konec 
16. in začetek 17. stoletja) z naslovom Slava svetega Frančiška in šte-
vilna druga umetniška dela. Med občasnimi obiski mesta, predvsem 
v prazničnih dneh, je mladi Janez prišel v stik z zares številnimi kul-
turnimi spomeniki mesta Zadra, še posebej s sakralnimi, med kate-
rimi so cerkev sv. Donata, cerkev sv. Krševana v nekoč pomembnem 
korpusu benediktinske opatije, cerkev sv. Marije in živa opatija re-
dovnic sv. Benedikta, katedrala sv. Stošija, cerkev sv. Šima, a tudi šte-
vilni stavbarski biseri plemiških stavb z gotskimi ter renesančnimi in 
baročnimi sledmi in podobno. To je bil novi svet duhovnosti in ume-
tnosti, ki ga je lahko mladi Janez iz Slovenije doživljal neposredno. 

Frančiškanski kandidat Janez je, kot je pripovedoval sam, po bivanju 
v Zadru leta 1914 odšel v samostan na KOŠLJUN, kar se je zgodilo 
najverjetneje decembra, saj je na začetku tega meseca, kot je bilo že 
omenjeno, oblekel redovniški frančiškanski habit in prevzel ime fra 
Benedikt. Po samostanu v mestnem vrvežu se je znašel v naravno 
samotnem samostanu, na otočku Košljun, ki leži ob otoku Krku, v 
zalivu pri kraju Punat. Na otočku je bilo kljub vsemu živahno. V ti-
stih letih je namreč na Košljunu deloval frančiškanski kolegij z nižjo 
gimnazijo, ki je leta 1894 začel delovati kot prva gimnazija na ob-
močju Istre in Kvarnerja s hrvaščino kot učnim jezikom. Pouk je v 
šoli na Košljunu potekal do leta 1927, ko je bilo provincialno nižje 
gimnazijsko izobraževanje premeščeno na otoček Badija pri Korčuli. 
Vodstvo samostana je mladega slovenskega kandidata gotovo poslalo 
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Fra A. Testen, pogled na cerkev 
košljunskega samostana
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na Košljun, da bi v tem okolju lahko izpopolnil svoje znanje hrvaške-
ga jezika. Ni znano, koliko časa je mladi fra Benedikt ostal na otoč-
ku, morda malce več kot eno leto, ker je bil leta 1916, ko se je prva 
svetovna vojna že dodobra razmahnila, vpoklican v avstrijsko vojsko.

Košljunu, ki se ponaša z redko naravno lepoto, daje že tisoč let pečat 
tudi meništvo. Mladi Janez, zdaj fra Benedikt, se je znova znašel v 
okolju, ki so ga v skoraj tisoč letih zaznamovali redovniki – najprej 
benediktinci, potem frančiškani. Na Košljunu že od 12. stoletja delu-
je glagoljaška benediktinska opatija svete Marije z romansko cerkvijo 
s tremi ladjami. V 15. stoletju so se na otoku naselili frančiškani. Po 
prošnji lastnikov otoka, krških knezov Martina in Ivana Frankopana, 
je leta 1447 papež Nikola V. dovolil, da samostan, ki je bil po smr-
ti zadnjega benediktinskega opata Dominika zapuščen, prevzamejo 
frančiškani s Krka. Prej benediktinsko, zdaj frančiškansko cerkev so 
zahvaljujoč donaciji Ivana Frankopana in njegove hčerke Marije Ka-
tarine povečali in obnovili v enoladijsko cerkev ter posvetili z ime-
nom cerkev Oznanjenja blažene device Marije. Pogled mladega fran-
čiškanskega novinca se je vsak dan ustavljal na poliptihu ob vznožju 
glavnega oltarja, ki ga je leta 1535 izdelal beneški slikar Girolamo da 
Santacroce. V košljunski cerkvi zbuja pozornost tudi največja slika na 
platnu na Hrvaškem, ogromno platno nad oltarnim lokom, na kate-
rem je Francesco Ughetti leta 1653 upodobil raj, vice in pekel. Križni 
hodnik, zgrajen v preprosti frančiškanski renesansi, je današnjo po-
dobo dobil na prehodu iz 16. v 17. stoletje.

Nedvomno je mladi fra Benedikt doživljal tudi lepoto košljunskih 
kapelic, enakomerno razporejenih po otočku. Prva kapelica, ki sto-
ji ob poti od pristanišča proti samostanskim stavbam, je posvečena 
Kristusovemu rojstvu (Betlehem). Sledi kapelica Jaslice z zelo drago-
cenimi baročnimi kipi iz srede 17. stoletja. V gozdičku stoji kapelica 
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svetega Križa (sveti Jerusolim) iz 16. stoletja, ki jo krasi zelo čaščeno 
čudežno razpelo. Po obzidani potki proti jugu se pride do preproste 
kapelice sv. Frančiška iz srede 17. st., v kateri stoji majhen oltar s ki-
pom umirajočega sv. Frančiška. 

V vihrah prve svetovne vojne
Vihre prve svetovne vojne so popeljale fra Benedikta v kraje ene naj-
bolj krvavih vojn sploh, v kateri je na velikem območju vojskujočih 
se sil sodelovalo okoli 60 milijonov vojakov. Mladi fra Benedikt je 
bil vpoklican v vojsko, kot je bilo že omenjeno, leta 1916. Na bojiščih 
na Štajerskem in Tirolskem se je bojeval kot vojak slovenskega regi-
menta. Miroljuben po duši in globoko zaznamovan z miroljubnostjo 
miroljubnega svetnika sv. Frančiška, je v sebi gojil željo, da nikoli ne 
bi izstrelil naboja. Ko je na bojišču prišlo do vojaškega napada, je fra 
Benediktu – v civilnem življenju je bil spet Janez – spodrsnilo in ra-
njen se je znašel v bolnišnici. Zaradi poškodbe je dobil dopust. Poiz-
kušal se je izogniti služenju vojske, a so ga žandarji ujeli in kaznovali 
z zaporom. Potem so ga poslali na prvo bojno črto proti Italiji. Konec 
vojne je dočakal v Meranu, od koder je odpotoval v Ljubljano. Še 
vedno kot vojaški obveznik je poskušal drugič pobegniti in odšel k 
svojim v Loko. Na bojiščih je tako vsega skupaj preživel tri leta. Po 
končani vojni leta 1918 je nadaljnja tri leta živel v Ljubljani. Preži-
vljal se je z različnimi fizičnimi deli in razmišljal o svoji prihodnosti. 
Vojne grozote so mladega Janeza zmedle in pretresle. Razjedalo ga je 
vprašanje, ali se bo vrnil v samostan ali bo stopil na novo življenjsko 
pot. Katero? Življenje zunaj samostanskih zidov ga ni posebej pri-
vlačilo. Ker se ni znašel v življenju z vsakodnevnimi skrbmi in ni bil 
naklonjen pridobivanju materialnih dobrin, je začel znova razmišljati 
o življenju v samostanu. Duhovne silnice so bile močnejše. 

Francesco Ughetti, Raj, vice in pekel (1663), 
samostanska cerkev, Košljun
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Samostan Manjših bratov v Dubrovniku, 
pogled z višine 

Spet na Hrvaškem: 
Od Dubrovnika do Kamporja in Zadra
Janez je zdaj v šestindvajsetem letu svojega življenja. Zglasi se pri 
provincialu frančiškanske province svetega Hieronima, v kateri je 
predhodno začel svoj redovniški poklic. Poslan je v samostan Manj-
ših bratov v DUBROVNIKU, v katerem je prebival med letoma 
1921 do 1925. V tem samostanu nadaljuje redovniško služenje, ki je 
bilo na Košljunu prekinjeno zaradi odhoda na bojišča prve svetovne 
vojne, zdaj spet samo kot kandidat, saj mora – da bi postal frančiškan 
– znova opraviti leto noviciata. Po prihodu v Dubrovnik spet obleče 
redovniški frančiškanski habit in dobi ime fra Ambrož. V tem starem 
in velikem samostanu, v katerem so ga prepoznali kot dobrega risarja, 
dela kot svečar v samostanski svečarni, kjer z drugimi brati izdeluje 
sveče, ki jih potem z oljnimi barvami poslikava z različnimi svetni-
škimi simboli. Potem ko je narisal tudi grb za škofov grob, se zanj za-
vzame fra Alfons Markwitzk, tedanji gvardijan samostana, ki očitno 
poseduje občutek za umetnost, ter mlademu Slovencu priskrbi sli-
karski pribor. Mogoče je trditi, da je fra Ambrož odtlej v krogu fran-
čiškanskega provincijskega bratstva prvič postal cenjen zaradi svoje 
slikarske spretnosti. V zadnjem letu svojega bivanja v Dubrovniku, 
leta 1924, v krogu samostana Manjših bratov fra Ambrož vstopi v 
leto noviciata. Učitelj mladih novincev je fra Rafo Kapurso, tudi sam 
amaterski ljubitelj slikarske umetnosti, od katerega je fra Ambrož 
prejel tako prvo temeljito redovno formacijo kot nasvete v slikarstvu, 
zaradi česar postaneta dobra prijatelja. 
V Dubrovniku fra Ambrož postopoma spoznava vso lepoto tega 
ogromnega samostanskega kompleksa. Samostan Manjših bratov je 
eden največjih in najbolj monumentalnih frančiškanskih samostanov 
v frančiškanskem redu. Mladega fra Ambroža – zdaj že v zrelih letih 
– navdušuje vse. Samostan ima dva križna hodnika: zgornjega (rene-
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 Veliki križni hodnik Manjših bratov v Dubrovniku, 14. stoletje

Križni hodnik Manjših bratov v Dubrovniku, kapitel   

sančnega, s križnimi oboki in polkrožnimi arkadami) in spodnjega, 
večjega, romansko-gotskega. Znano je, da je graditelj slednjega Mi-
hoje Brajkov iz Bara (prva polovica 14. stoletja). Ta križni hodnik je 
čudež stavbarske lepote, sodi med najlepše romansko-gotske stvari-
tve na tej strani Alp: sto dvajset tanjših in dvajset masivnih stebrov, 
ornamentalne rozete, kapiteli raznih oblik s človeškimi, živalskimi 
in rastlinskimi motivi ter sprehajalno potjo na vrhu zaključne terase 
tvori notranjščino samostana, zaprto dvorišče s hodniki in majhnim 
zelenim vrtom na sredi. To je bilo tudi za mladega fra Ambroža nav-
dihujoče okolje, v katerem se je vsak dan gibal. Ti samostanski spre-
hodi so očitno navdihovali tudi fra Ambroževo risarsko in slikarsko 
domišljijo. Omenjeni fantazijski človeški, živalski in rastlinski motivi 
kapitelov – vsi izdelani v čudežni izrazni svobodi – so pritegovali 
tako oko kot domišljijo mladega, umetniško nadarjenega fratra.
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Frančiški samostan v Cavtatu, pogled iz zaliva

V samostanu Manjših bratov je fra Ambrož vsak dan v stiku tudi z 
zelo svečano barokizirano cerkvijo, ki je bila po potresu 6. aprila 1667 
temeljito obnovljena. Poleg pomembnih kiparskih in slikarskih ume-
tnin fra Ambrož v njej občuduje oltarno palo sv. Frančiška, ki jo je 
leta 1888 naslikal Celestin Medović, čigar dela bo pozneje, v Cavtatu 
in na Kuni, podrobneje spoznaval ter ga pojmoval kot enega svojih 
intimnih vzorov. 

Po bivanju v Dubrovniku je fra Ambrož približno mesec dni preživel 
v samostanu na BADIJI, kjer je 16. decembra 1928 opravil svečane 
redovniške zaobljube in tako postal popolnoma vključen v franči-
škanski red. Med kratkim bivanjem na Badiji je naslikal sliko sv. An-
tona (olje na platnu), kar je lastnoročno zabeležil v osebnem listu, ki 
ga hranijo v zadrskem provincialnem arhivu. 

V skladu z odredbo provincialnih predstojnikov fra Ambrož odpo-
tuje v samostan Marije Snežne v CAVTATU, kjer prebiva dve leti 
(1925–1927). Majhen samostan, zgrajen konec 15. st., ki leži ob robu 
mesteca, tik ob obali cavtatskega zaliva, s stopničastimi vrtovi, bo 
za celo življenje ostal fra Ambroževo priljubljeno mesto bivanja v 
frančiškanski službi. Znova se je znašel v umetniško navdihujočem 
okolju samostana in privlačnega mesteca. Samostan s križnim hodni-
kom in vodnjakom na sredi, ki so ga skozi stoletja širili in dozidavali, 
je bil osnovan 1484 na pobudo dubrovniških Manjših bratov. Kljub 
številnim težavam, ki so ga doletele – potres 6. aprila 1667 ter več 
roparskih pohodov –, je fra Ambrož tudi v Cavtatu lahko opazoval 
pomembno zapuščino umetniških del, med katerimi so pomembna 
slikarska dela: Božja mati z detetom (v sredini slike glavnega oltarja, 
olje na lesu, s konca 15. stoletja), poliptih sv. Mihaela na stranskem 
oltarju (tempera na lesu Vicka Lovrina Dobričevića, 1409/1410). 
Že v samostanski cerkvi se je fra Ambrož srečal tudi z dvema sli-
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karskima deloma Vlaha Bukovca: Mati božja milosti polna (olje na 
platnu, Pariz, 1880) in Cavtatska Mati božja v luneti nad triumfal-
nim lokom (olje na platnu, Praga, 1909), obe sta avtorjevo darilo. 
V cavtatski frančiškanski cerkvi fra Ambrož opazuje tudi Stigma-
tizacijo sv. Frančiška – že omenjenega drugega velikega hrvaškega 
slikarja – frančiškana Celestina Medovića (olje na platnu, 1880). V 
Cavtatu je fra Ambrož prišel tudi v širši stik z Vlahom Bukovcem, 
sicer ne z njim osebno, ampak preko Bukovčevih študentov in širšega 
Bukovčevega družinskega kroga. Poleg svojih rednih samostanskih 
zadolžitev na vrtu in v kuhinji je obiskoval Bukovčev družinski atelje 
ter z druženjem z Bukovčevim študentom Vodopijem razvijal svoje 
risarske sposobnosti.

Fra Ambrož je bil leta 1927 premeščen v OREBIĆ (1927–1929), 
natančneje v samostan Angelske Matere božje nad Orebićem, ki leži 
v slikovitem naravnem okolju. Samostan, ki je bil zgrajen konec 15. 
stoletja, je relativno majhen, toda v duhu frančiškanske preprostosti, 
obdan s stopničastimi vrtovi, na katerih rastejo vinska trta, oljke in 
zelenjava. Širšo samostansko okolico obdajajo vitke ciprese ter tu in 
tam kakšen mogočen borovec. Razgled na širši korčulski akvatorij se 
upravičeno uvršča med najlepše vedute Jadranske obale. Fratri so – ne 
brez razloga – pred samostanom in samostansko cerkvijo že zdavnaj 
postavili majhno pokrito ložo – glorieto, iz katere se odpira razgled 
na omenjeni akvatorij. Fra Ambrož je tudi tukaj v stiku z umetniško 
zapuščino, predvsem v gotsko-renesančni cerkvi, posvečeni 17. maja 
leta 1534, Vnebovzetja blažene Device Marije, ki se je davno prej 
imenovala Angelske Matere božje. Tu fra Ambrož vsak dan opazuje 
med drugim tudi oltar Angelske Matere božje (ikona v bizantinskem 
slogu, raška šola 16. stoletja), Mater božjo z detetom (marmor, flo-
rentinski kipar Tomas Fiamberti) ter Mater božjo z detetom na prsih 
(kamen, Nikola Florentinac). 

Vicko Lovrin Dobričević, poliptih s poudarjeno 
podobo sv. Mihaela (1409/1410), frančiškanska 
cerkev Marije Snežne, Cavtat
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Frančiškanski samostan nad Orebićem

Fra Ambrož se na Orebiću poleg kuhanja in vrtnarjenja vse inten-
zivneje posveča slikanju in, že opažen, dobiva naročila za slike, med 
katerimi je tudi naročilo za cerkev v Vignju (slika je na žalost zaradi 
slabe slikarske tehnike kmalu propadla). Med tem prvim bivanjem 
na Orebiću je gvardijan samostana fra Rafo Kapurso, ki je bil njegov 
učitelj ne le v noviciatski formaciji, ampak tudi v slikarstvu. Fra Am-
brož in fra Rafo, ki sta bratsko in prijateljsko sodelovala v slikarstvu, 
sta skupaj naslikala veliko veduto nad triumfalnim lokom samostan-
ske cerkve: Pelješki kanal s cerkvijo na skali in jadrnico. Fra Ambrož 
je v tem obdobju spoznal tudi znanega slikarja Maksimilijana Vanka, 
profesorja perspektive na slikarski akademiji v Zagrebu, ki je poči-
tnikoval na Korčuli, od koder se je prihajal sprehajat po Pelješcu. Ker 
je Vanka v fra Ambrožu prepoznal slikarski talent, ga je prepričeval, 
naj se vpiše na študij likovne umetnosti v Zagrebu, saj bi lahko v 
dveh letih postal pravi umetnik. Fra Ambrož je po razmisleku nje-
govo pomoč odklonil, nadrejenim ni poslal niti prošnje za dovoljenje. 
Kljub temu se je fra Ambrož še naprej družil z Vankom, od katerega 
se je veliko naučil. V istem obdobju je spoznal tudi akademika Cvita 
Fiskovića – po rodu iz Orebića – ki je bil v tistem času študent ume-
tnostne zgodovine v Zagrebu. V poletnih mesecih in med pogostimi 
Fiskovićevimi bivanji v Orebiću se je z njim družil kot z osebo, s 
katero sta si bila glede doživljanja likovne umetnosti blizu. 

Očitno je, da so fra Ambroža – poleg svetovnih poznavalcev likovne 
umetnosti – vedno bolj cenili tudi fratri znotraj provincialne skupno-
sti. Od njih pride prošnja iz samostana Manjših bratov v Dubrovniku, 
naj fra Ambrož skupaj s fra Rafom Kapursom, takratnim gvardija-
nom na Orebiću, pride naslikat platno za božične jaslice. Temu vabilu 
sta se z veseljem odzvala in izdelala jaslice, ki v dubrovniški cerkvi 
Manjših bratov še danes pomembno prispevajo k lepoti in radosti 
božičnih dni. Fra Ambrož je naslikal veliko božično platno in druge 
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 Bizantinska Mati božja, Hodigitria
(Mati božja poti), 16. stoletje,  
samostanska cerkev nad Orebićem

podrobnosti, fra Rafo pa je s svojo veščino za umetniško mizarstvo in 
za splošno oblikovanje celote njegovo delo še dopolnil. Žal sta v tem 
času oba brata postala žrtvi grdega obrekovanja s strani posameznih 
fratrov, kar je njune prijateljske odnose za nekaj časa ohladilo. Zato 
se fra Ambrož ni vrnil v svoj samostan na Orebiću. Na srečo se je po-
zneje izkazalo, da je bilo opravljanje neresnično in zlonamerno, zato 
so njuni odnosi znova postali bratski in sodelovalni. 

Po odločitvi provinciala je bil fra Ambrož po tem priložnostnem in 
kratkotrajnem bivanju v Dubrovniku premeščen v samostan Loretske 
Matere božje na KUNI, kjer je ostal deset let (1929–1939). Čeprav 
bi bilo mogoče pomisliti, da je bil fra Ambrož premeščen zaradi di-
sciplinskega postopka, saj je zavrnil, da bi se vrnil v svoj samostan na 
Orebiću, se je izkazalo, da je fra Ambrož premestitev doživel kot delo 
Božje previdnosti. Nenaklonjen komentarjem o medbratskih odnosih 
in povsem zadovoljen, da so se razkrile lažne obtožbe o odnosu med 
njim in fra Rafom, po čimer se je z njim znova počutil prijateljsko 
povezanega, je fra Ambrož na Kuni našel prijeten kraj za bivanje in 
slikanje. Srečno naključje je bilo, da je na Kuni fra Ambrož našel fra 
Kosta Selaka, Slovenca, ki je pozneje pridobil status diecezanskega 
duhovnika Dubrovniške škofije. Fra Kosta mu je kupoval barve in 
umetniške revije ter posredoval med njim in slikarjem Gabrijelom 
Jurkićem, s katerim je fra Ambrož prek pisem nekaj časa vzdrževal 
tesno zvezo. Gabrijel Jurkić ga je spodbujal pri slikarskih poskusih. 
Zaradi očitne nenaklonjenosti dopisovanju in pisanju je fra Ambrož 
po nekaj letih prekinil dopisovanje z Gabrijelom Jurkićem, obenem 
pa se je krepilo fra Ambroževo navdušenje nad znanim slikarjem po 
rodu iz Kune, Matom Celestinom Medovićem (Kuna 1857–Sarajevo 
1920). Obiskoval je Medovićevo hišo in se pritoževal zaradi stanja 
njegove zapuščine, posebej odvrženih risb po kotih hiše v vlagi in 
smeteh. Navdahnjen zaradi tega visokega akademskega slikarstva se 
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Fra A. Testen, pogled na samostan in cerkev v Kuni  
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Celestin Medović, oltar sv. Janeza Krsnika, 
samostanska cerkev v Kuni 

fra Ambrož v Kuni skuša naučiti več o slikarstvu in razmišlja, da bi 
se moral seznaniti z zakonitostmi slikanja. Predstojnik fra Mauri-
cij Gugić pošlje fra Ambroža na Badijo pri Korčuli k umetnostne-
mu zgodovinarju fra Andriju Vidu Mihičiću, takratnemu profesorju 
umetnosti na klasični gimnaziji na Badiji, pozneje profesorju na aka-
demiji za likovno umetnost v Zagrebu. Ker fra Vid fra Ambrožu ni 
bil pripravljen posvetiti prave pozornosti, je ta poskus padel v vodo. 
Po drugi strani prav tako ne smemo mimo dejstva, da tudi fra Am-
brož ni bil povsem odločen glede svojega akademskega izobraževanja. 

Samostan na Kuni po svojem nastanku ni tipično frančiškanski. Pre-
bivalci Pelješca so namreč leta 1681 na sredini polotoka zgradili cer-
kvico v čast Loretske Matere božje, ki je obsegala prostor prezbiterija 
sedanje cerkve in je bila po veliki razširitvi leta 1705 zgrajena kot tri-
ladijska cerkev, kot cerkev marijanskega svetišča. Istega leta so poleg 
cerkve začeli z gradnjo samostana, ki so ga frančiškani naselili poleti 
1708, čeprav je urejanje notranjščine cerkve in samostana trajalo še 
več kot sto let. Fra Ambrož je med oltarnimi slikami cerkve Loretske 
Matere božje naletel tudi na delo Celestina Medovića, ki je za to 
cerkev naslikal oltarno palo sv. Janeza Krstnika. 

Iz proučevanja fra Ambroževega bivanja na Kuni je razvidno, da je 
tudi v tem obdobju intenzivno slikal. Treba je omeniti, da je, med 
drugim, nad triumfalnim lokom v samostanski cerkvi z oljnimi bar-
vami naslikal prenos Svete Hišice iz Nazareta na Trsat. Po lastnih 
zapisih v osebnem listu, ki ga hranijo v že omenjenem provincialnem 
arhivu, je med bivanjem na Kuni naslikal po naročilu več posvetnih 
portretov, kar je bilo v njegovem slikarskem opusu spregledano. Leta 
1939 je ustvaril tudi portret fra Urbana Talije (hrani se v samostanu 
Manjših bratov v Dubrovniku), rojenega Dubrovničana, frančiškana, 
učenega filozofa in teologa, v dveh mandatih tudi predstojnika samo-
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stana. Omenimo še, da je bila v samostanu na Kuni pozneje urejena 
majhna galerija, med drugim s slikarskimi deli fra Celestina Medo-
vića in fra Ambroža Testena. 

Leta 1939 je bil fra Ambrož premeščen v samostan Svetega križa na 
majhnem otoku Krapanj, kjer je stalno živel kar 22 let (1939–1961), 
najdlje v svoji redovniški službi. Zopet biva v skromnem frančiškan-
skem samostanu, na poseben način lepem v svoji preprostosti: nav-
znoter obrnjen proti majhnemu križnemu hodniku, navzven pa na 
severni strani proti cerkvi, na južni in jugozahodni proti velikemu 
obzidanemu vrtu, ki ga prekinja večji gozdni gaj, ki sega vse do morja. 
Samostan je bil zgrajen za brate Bosanskega vikariata, ki so zaradi 
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Fra A. Testen, cerkev in del samostana na Krapnju, 
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turških vpadov skupaj z ljudmi pribežali v mirnejše kraje. Samostan 
so začeli graditi sredi 15. stoletja, gradnja pa je bila, skupaj s cerkvi-
jo, končana v dvajsetih letih 16. stoletja. Fra Ambroževo oko se je 
ustavljalo ob razpelu Svetega križa, narejenem iz oljčnega lesa, ki je 
bil leta 1523 prinesen iz Jezusove domovine, Svete zemlje, njegovo 
avtorstvu pa pripisujejo slavnemu domačemu kiparju Jurju Petro-
viću. V celotnem samostanskem kompleksu, ki se je skozi stoletja 
spreminjal, je v prvotnem stanju ostala majhna, toda reprezentativ-
na jedilnica, v kateri visi veliko platno Zadnje večerje, ki je enako 
mogočno kot v času svojega nastanka, konec 15. stoletja, ko ga je 
naslikal Francesco da Santa Croce. Skladnost preprostosti celotne-
ga samostanskega sklopa je bila bistveno uničena, ko je leta 1937 
tedanji predstojnik in župnik fra Vladislav Brusić dal cerkev pove-
čati, s čimer je bila porušena usklajenost med preprostim samostan-
skim delom in stavbo cerkve. Fra Ambrož je prispel na Krapanj dve 
leti po omenjenem gradbenem posegu. Njegova želja, da bi cerkveni 
notranjščini vtisnil svoj slikarski pečat, se je uresničila šele pozneje. 
Zaradi strahot druge svetovne vojne, ki so odmevale tudi na otoku 
Krapnju, se je bilo pomembneje posvetiti reševanju človeških življenj, 
pri čemer je samostan odigral pomembno vlogo. Nemci in partizani 
so merili svoje moči skoraj na samostanskem pragu. »Dogajalo se je, 
da smo Nemce pospremili ven pri enih vratih, partizane pa spustili 
v samostan pri drugih,« se je spominjal fra Ambrož. V tem skrajno 
težavnem obdobju sta bili pravi blagoslov tako fra Ambroževo znanje 
nemškega jezika kot njegova mirna narava. Malce s kuhanjem – zdaj 
za eno, zdaj za drugo stran –, malce z miroljubnim prigovarjanjem, 
predvsem Nemcem, se je fra Ambrož skupaj z drugimi menihi kljub 
smrtni nevarnosti v celoti posvetil reševanju ljudi. Znašel se je celo na 
nemškem seznamu sumljivih, vendar jo je na srečo odnesel s kratko, 
petnajstdnevno zaporno kaznijo. Nemce je uspel prepričani, da ni ko-
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munist, ampak da želi reševati ljudi. »Nikoli nisem obžaloval, da sem 
pomagal našim ljudem,« je povedal v svojem pričevanju fra Ambrož. 

Fra Ambrož je v povojnem obdobju na Krapnju poleg dela v kuhinji 
in na samostanskem vrtu še naprej neprestano risal in slikal. V samo-
stanski galeriji in v cerkvi hranijo več njegovih risb in slik, med ka-
terimi so Krapanjske narekavice (1940), Razpelo (1945), oltarna slika 
sv. Nikola Tavelića (1950), avtoportret (1960) in druge. V krapanjsko 
fazo lahko štejemo tudi fra Ambrožev poznejši Križev pot, narejen 
leta 1982 za novo cerkev na Brodarici pri Krapnju, ki je nastal zaradi 
prijateljske povezanosti med fra Ambrožem in fra Matom Poloni-
jem, ki je bil na Krapnju njegov samostanski brat. 

Fra Ambrož se je po dolgem bivanju na Krapnju še enkrat znašel 
na OREBIĆU (1961– 1967), kjer je poleg zadolžitev v kuhinji del 
časa preživljal tudi v samostanskem muzeju. Vodil je številne obi-
skovalce tega samostana, največkrat seveda Nemce, saj se je, ker je 
tekoče govoril nemško že od mladosti (zaradi matere, ki je govorila 
nemško) in od vojskovanja v prvi svetovni vojni, v nemščini z lahkoto 
sporazumeval. V tem obdobju je med drugim naslikal sedem fresk 
za cerkev v Kućišću (Pelješac). Zaradi nenaklonjenega komentarja, 
ki sta ga freskam namenila Cvita Fisković – prijatelj iz mladosti in 
tedaj že ugleden akademik – ter Dubravka Beritić, direktorica Kon-
servatorskega zavoda v Dubrovniku, je bil nad tem delom nezado-
voljen tudi župnik, avtor, fra Ambrož, pa žalosten, toda ne obupan, 
saj tako ali tako nikoli ni preveč mislil nase. Na Orebiću je slikal 
naprej, med drugim je za samostansko cerkev Angelske Matere božje 
naslikal Križev pot (1966/1967). Dodati je treba, da je ugledni aka-
demik Cvito Fisković kljub omenjeni negativni kritiki fra Ambrože-
vega dela v Kućišću avtorju pričujočega življenjepisa med naključnim 
srečanjem pri Angelski Materi božji dejal, da bi bile nekatere risbe 

 Fra A. Testen, Avtoportret 
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 Fra A. Testen, slika nad lokom prezbiterija 
samostanske cerkve nad Orebićem

in slike fra Ambroža Testena vredne, da bi jih razstavljali v slikarski 
galeriji HAZU v Zagrebu. 

Z bivanjem pri Angelski Materi božji nad Orebićem fra Ambrož 
končuje svoje življenje v samostanih na obalnem jugu province sv. 
Hieronima. To je bilo obdobje, v katerem je fra Ambrož precej vešče 
skrival svoja notranja slikarska stremljenja, razpeta med ljubeznijo do 
akademskega slikarstva in nenehno napetost zaradi želje, da bi odkril 
svoj lastni slikarski izraz. Slovo od Orebića bo pomenilo namreč tudi 
slovo od želja po akademskem slikarstvu preprostega fra Ambroža, ki 
sicer ni nikoli pomislil, da bi bilo lahko njegovo dotedanje slikarstvo 
obeleženo z akademsko ravnijo. Risal in slikal je, ker je zaradi globo-
kih notranjih spodbud in vzgibov moral slikati. Fra Ambrož je na-
mreč v vseh svojih poizkusih, da bi se naučil ali da bi ga naučili, želel 
doseči akademsko veščino, kar je zanj pomenilo predvsem obvlado-
vanje anatomije ter perspektive, ki bi mu jo omogočil pridobiti Van-
ka. S tem znanjem bi bil v svojem okolju, ki ga je zavračalo, zagotovo 
bolje sprejet. Nenaklonjenost šolanju je – morda na srečo – zmagala. 
Toda iz notranjih teženj in iz srečevanj z akademskim slikarstvom 
prek prej omenjenih stikov ter branja literature o slikarstvu je zorel 
povsem nov fra Ambrožev slikarski izraz. Pri tem je treba poudariti, 
da se je fra Ambrož znašel v času, kot je zasebno zapisala Margarita 
Sveštarov Šimat, »v katerem je bil umetniški pogled na svet povsem 
subjektiviziran, duhoven, čustven, povsem neodvisen od iluzije tridi-
menzionalnega sveta barve in prostora, podedovan od antike, obno-
vljen v renesansi, kanoniziran v akademijah,« kar je zagotovo vplivalo, 
da se fra Ambrož »osvobaja ambicije akademskih veščin. V njegovi 
duši se vse močneje oglašajo njegova duhovnost, občutljivost, plima 
intuitivnega spomina in nadarjenost.« 
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Mladostni slikarski preobrat 
v tretjem življenjskem obdobju: Kampor 
Po prihodu v KAMPOR na otoku Rab, v samostan sv. Bernardina 
(1967–1983), je prišlo do spremembe ne le geografiji novega kraja 
bivanja fra Ambroža, ampak tudi v njegovem slikarskem ustvarjanju. 
Morda je čas drugega bivanja na Orebiću, ko je fra Ambrož delal v 
samostanskem muzeju in imel stike z obiskovalci, pomenil simbolični 
uvod v kamporsko ustvarjanje. Poleg tega je spet prispel v samostan, 
ki je bil po čudoviti naravni slikovitosti in arhitekturi frančiškanske 
preprostosti podoben samostanu na Orebiću. 

Frančiškani so v mestu Rab prisotni že od konca 13. stoletja, za kar 
ima zasluge lokalni škof Grgur de Hermolaus, ki je z odlokom 5. 
maja 1287 redovnikom manjših bratov – frančiškanom dodelil do-
tedanji nunski samostan sv. Benedikta, nunam pa podaril druge pro-

Samostan v Kamporju, pogled z morja 
Fra Ambrož na samostanskem vrtu, Kampor
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Fra A. Testen, samostan v Kamporju, 
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store v mestu. Sv. Bernardin Sienski, ki je še z dvema znanima sveti-
ma frančiškanoma tistega časa, sv. Jakobom iz Marke in sv. Janezom 
Kapistranom, vodil v 15. stoletju veliko frančiškansko reformacijo, 
se je zavzemal za postavitev frančiškanskih samostanov na samotnih 
mestih, kar se je uresničilo tudi na Rabu, ko prav sv. Janez Kapistran 
24. maja 1445 pooblasti provinciala Slavonije, fra Šimuna iz Dubrov-
nika, naj pošlje frančiškane na Rab. Fra Nikola Puliksano iz Zadra 
je izbral prostor zunaj mesta, toda v njegovi bližini, ob cerkvi sv. Ev-
femije, na koncu slikovitega zaliva, na skalnatem bregu tik ob morju.

S svojo stopničasto arhitekturo in prav tako terasastimi majhnimi vr-
tovi je samostan v Kamporju že po splošni podobi čudežno privlačno 
mesto, ki v sebi skriva – predvsem v križnem hodniku in cerkvi – dra-
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gocene kulturne zaklade, ki jih mora sedaj fra Ambrož tudi po želji 
predstojnika – gvardijana fra Eda Hrabra – razkazovati obiskoval-
cem. Na začetku je bil tudi sam presenečen nad likovnimi stvaritva-
mi visoke vrednosti. Za razliko od majhnih samostanov, v katerih je 
dotlej živel – Cavtat, Orebić, Kuna, Krapanj – se je v Kamporju soočil 
s številčnejšimi deli višje umetniške ravni. K nastanku bogate ume-
tniške zbirke sta prispevala tako pomembnost čaščenja sv. Bernardina 
v 15. in 16. stoletju kot tudi želja rabskih plemičev, da bi bil samostan 
v Kamporju poslednje počivališče njihovih posmrtnih ostankov. Plod 
tovrstnih in drugih teženj je zbirka čudovitih umetniških stvaritev. 
V vsakem primeru je nastanek kamporskega samostana spremljalo 
navdušenje tako frančiškanov kot Rabčanov. Marija, žena rabskega 
plemiča Petra Cara, navdušena zaradi razglasitve Bernardina Sien-
skega za svetnika v Rimu leta 1450, na kateri je bila skupaj s svojim 
možem Petrom osebno prisotna, se je že leta 1451 odločila zgraditi 
cerkev za manjše brate – frančiškane v čast razglasitve svetnika. Kma-
lu po končani gradnji cerkve leta 1458 je nastal poliptih znamenitih 
umetnikov bratov Vivarini z desetimi slikami na lesu, med katerimi 
je na vrhu, v središču, upodobljena Mati božja z majhnim Jezusom, v 
spodnji vrsti, ponovno v središču, v primerjavi z drugimi svetniki po-
sebej poudarjen, pa sv. Bernardin. Poleg poliptiha so v cerkvi zname-
nito poznogotsko razpelo, prav tako iz 15. stoletja, in Grška Marija, 
podarjena kamporskemu samostanu že leta 1446, ter poslikan strop 
iz druge polovice 17. stoletja, v samostanu – sedaj v muzeju – pa hra-
nijo tudi zelo dragoceno procesijsko razpelo, tudi to s konca 15. sto-
letja. Konec 19. stoletja sta v kamporski samostan z donacijo prispeli 
še dve bizantinski ikoni z likoma Matere božje in majhnega Jezusa. 
V samostanu je deloval tudi skriptorij, v katerem so do 18. stoletja 
zapisovali in iluminirali bogoslužne knjige. V pisnih virih samostana 
je ostal znan iluminator fra Bernardin iz Raba iz začetka 16. stole-

Poliptih bratov Vivarini, 15. stoletje,  
samostanska cerkev v Kamporju  
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Hvaležen spomin na srečanje s fra Ambrožem: 
razglednice v treh jezikih

tja. Eden novejših skriptorjev fra Odorik Badurina, neutrudni pisec 
Velike kamporske kronike, ki jo je – poleg ureditve mestnega arhiva 
v Rabu – pisal lastnoročno med letoma 1936 in 1956, predstavlja 
poseben primer zgodnejše prakse v krogu samostanskega življenja. 
Vse omenjeno, poleg številnih drugih dragocenosti kulturne tradi-
cije, predstavlja zares bogat umetniški fond majhnega samostana na 
Rabu. 

Vso izjemnost samostana, tako umeščenost v naravi kot duhovno in 
kulturno, je fra Ambrož z ljubeznijo razkazoval številnim obiskoval-
cem. Poleg tega se je fra Ambrož naselil v samostanu, v katerem je 
predstojnik, že omenjeni fra Edo Hrabar, kazal ne le veliko razume-
vanja, ampak tudi pripravljenost, da mu omogoči vse potrebno za 
slikanje. Zdaj že v starosti – ob prihodu v Kampor šteje fra Ambrož 
70 let – mu gvardijan zaupa delo v muzeju in, po želji, slikanje po 
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lastnem navdihu. Tudi drugi člani samostana oziroma predstojniki 
– fra Andrija Bonifačić, fra Josip Vidas, fra Tomislav Ćurić in fra 
Makso Vlašić – so mu vsak na svoj način izkazovali podobno pod-
poro. Česar je bilo na Orebiću v skromnejšem obsegu, se je sedaj 
v Kamporju razmahnilo v polni svobodi, zato je fra Ambrož lahko 
dal duška svojemu slikarskemu navdihu. Kadarkoli je mogel, je risal 
in slikal. Risal in slikal je z mladostnim zanosom, ki ga niti sam ni 
znal pojasniti. Tudi v Kamporju, v še večji meri kot na Orebiću, so 
bili med obiskovalci samostanskega muzeja Nemci in Avstrijci. Vsi 
obiskovalci – bili so različnih narodnosti – so z radovednostjo sreče-
vali preprostega fratra, vedno v meniškem habitu, ki s tiho radostjo, 
pogosto kar pred njimi, riše in slika. Nekateri med njimi so želeli, 
da bi od njega dobili katero od teh risb, slik, najpogosteje tiste, ki so 
bile narejene v tušu, akvarelu ali svinčniku, on pa jim je, ne da bi ob 
tem premišljeval o denarni koristi, rad podaril, kar mu je bilo takrat 
pri roki. Bili so takšni, ki so ga potem za podarjeno želeli denarno 
nagraditi, drugi pa so z njim vzpostavili trajno prijateljstvo in mu v 
naslednjih letih prinašali slikarske pripomočke. 

V življenjepisnem opisu, kakršen je pričujoči, je treba izpostaviti tudi 
mnenje, ki sta ga navdušenca nad novejšim slikarskim jezikom fra 
Ambroža, Ive Šimat Banov in Margarita Sveštarov Šimat, navedla v 
svojih študijskih slikarskih monografijah, posvečenih predvsem kam-
porskemu obdobju fra Ambroževega slikarstva. Njuna besedila nas 
seznanjajo z zanimivim in vznemirljivim odkritjem fra Ambroževega 
ustvarjanja. Z objavo kar treh monografij, dve je objavil Ive Šimat 
Banova, eno pa Margarita Sveštarov Šimat, sta ta dva ugledna stro-
kovnjaka za moderno umetnost razkrila umetniškemu krogu in širši 
kulturni javnosti izjemno podobo skromnega in skrivnostnega fratra 
– slikarja. 

 Fra Ambrož z obiskovalci muzejske zbirke 
samostana v Kamporju 
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Nekatere od fra Ambroževih risb, ki so nastale v 
kamporskem samostanu, pogled iz samostana 

Fra Ambroževo »dinamično intenziviranje lise, napetost med črnim 
in belim, majhne kretnje s peresom se izražajo kot najvišja stopnja 
svobodne roke, ki sledi poletu duha in otroške želje,« kot opaža (Ive 
Šimat Banov, 1982, str. 26), kar je ustvarilo umetnika »zunaj slikar-
skih matric«, samoukega slikarja, v čigar slikarstvu je »medij skupni 
element, ki je konstanta in v katerega je potopljeno dogajanje, ki 
je zunaj stvarnosti, izza nje in v njeni onostranski posledici,« meni 
(Margarita Sveštarov Šimat, 2016, str. 13).

Avtor tega kratkega življenjepisa je poskušal fra Ambroževo skriv-
nost izraziti v literarnem eseju z naslovom Slikarska igrivost mirnega 
fratra, ki je glavna vsebina pričujoče monografije (prvi del publika-
cije). Čeprav že dlje časa spremlja fra Ambroževo slikarsko ustvar-
janje in je leta 1981 po razstavi njegovih knjig ter predstavitvi prve 
monografije v križnem hodniku kamporskega samostana spomladi 
omenjenega leta o dogodku poročal v časopisu Veritas (1981, št. 10), 
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sta omenjeni esej in pričujoči življenjepis nastala, potem ko sta po-
dobo fratra slikarja javnosti predstavila dva že omenjena poznaval-
ca moderne umetnosti. Vse povedano potrjuje tudi stalna razstava 
slik fra Ambroža Testena, ki je na ogled v cerkvi sv. Evfemije tik 
ob samostanski zgradbi (v sedanji postavitvi od leta 1989). Razstava 
predstavlja slikarsko in duhovno sled preprostega fratra. Ob njej je 
treba omeniti tudi zbirke fra Ambroževih del na Orebiću, na Kuni, 
v Krapnju in na Košljunu. Toda za celoten vpogled v fra Ambrožev 
risarski in slikarski opus si je poleg omenjenega treba ogledati še šte-
vilna fotografirana dela, ki med znanimi fra Ambroževimi deli niso 
popisana, saj so razpršena med zasebnimi lastniki. Večje število teh 
del, predvsem v malem formatu, ki so jih fra Ambrožu v majhnih 
fotografskih albumih v zahvalo podarjali prijatelji, predvsem iz Nem-
čije, se hranijo v provincialnem arhivu v Zadru. 

„Leta 1982 je izšla monografija z 
naslovom TESTEN. Kadarkoli 
sem jo vzel v roke, sem bil ganjen, 
na trenutke celo zmeden. 
Kako ne bi bil? Samouki risar, 
skriti frater in prestižna knjiga z 
učenim tekstom o meni. 
Z začudenjem sem bral 
profesorjevo besedilo, v katerem me 
primerja z velikimi in slavnimi 
slikarji ekspresionizma. V sebi sem 
težko sprejel tovrstno umestitev 
neukega risarja-slikarja.“

Naslovnice treh monografij o slikarstvu 
fra A. Testena
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 Galerija risb in slik fra A. Testena v prostoru cerkve sv. Evfemije, tik ob kamporskem samostanu   
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Zadar: zadnje leto življenja – pričevanja 
Fra Ambroža so zaradi resnih zdravstvenih težav na njegovo željo 
in po odločitvi višjih predstojnikov spomladi leta 1983 odpeljali v 
zadrski samostan svetega Frančiška, prav tistega, v katerega je prispel 
davnega leta 1913. V njem sta tedaj bivala tudi dva redovniška brata, 
fra Sebo – fra Ambrožev kolega iz davnega noviciata v Dubrovniku 
– in fra Salvator-Spaso, ki nista bila le njegova prava duhovna brata, 
ampak tudi predana negovalca, predvsem slednji, ki je v provincial-
ni skupnosti znan kot vzoren in sveti brat negovalec. Zaradi težav 
z nogami se ni gibal veliko, kljub temu pa je lahko v svoji skromni 
samostanski sobi občasno risal in slikal. Zaradi svoje izjemne pre-
prostosti in preproste duhovnosti je bil priljubljen in cenjen pri vseh 
samostanskih bratih. V takšnem bratskem vzdušju je mirno in ra-
dostno preživljal svoj čas in prav nič ni kazalo na to, da se mu bliža 
njegov zemeljski konec. Na žalost so se ob koncu leta pojavile težave 
s črevesjem, zato so ga prepeljali v zadrsko bolnišnico, kjer je v bole-
činah, ki jih je po pričevanjih zelo potrpežljivo prenašal, preživel več 
kot mesec dni. Ker operacija ni uspela, je 7. januarja 1984 v bolnišnici 
umrl. Zapustil je drago, sveto in svetlo sled, zato se nam zdi najpri-
merneje, da namesto opisovanja fra Ambroževega zemeljskega konca 
in pogreba v zaključku navedemo nekaj iskrenih pričevanj. 

Frater Tomislav Ćurić, ki je s fra Ambrožem preživel v kamporskem 
samostanu skoraj vsa fra Ambroževa kamporska leta ter si bil z njim 
zelo blizu in zaupen, je v pisnem pričevanju, ki ga je poslal avtorju 
tega strnjenega življenjepisa, takole sklenil svoje vtise o njegovih člo-
veških in redovniških lastnostih: »Fra Ambrož je ljubil povezanost 
v bratski skupnosti. Vedno se je z nami po večerji udeležil skupne 
rekreacije, gledal televizijo, se pogovarjal, gledal šport. Ljubil je zakri-
stijo in cerkev. Redno je prihajal prvi v kor na jutranjo molitev brevir-

Pročelje cerkve samostana sv. Frana v Zadru
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Fra Spaso, sveti negovalec fra Ambroža
 v letu pred smrtjo  
 

ja, pripravil je oltar za mašo, potem pa spet vse pospravil v zakristijo. 
Molil je rožni venec, vedno ga je imel v rokah. Po kosilu je odhajal 
v muzej in pogosto sem ga našel med molitvijo rožnega venca. V 
muzeju se je po kosilu usedel, tako da sem ga velikokrat, kadar sem 
hodil skozi muzej, našel naslonjenega z glavo na mizo, da je malce 
zadremal, ko pa sem se nedolgo za tem znova vračal skozi muzej, je 
bil že pri slikanju. Rad je tudi bral. Ne veliko, bolj mimogrede, ker ga 
je želja nenehno vlekla k slikanju. Ob sebi je imel kakšno knjigo za 
meditacije, imel je Biblijo, ki jo je rad bral, imel je kakšno slovensko 
knjigo, bral je slovenski časopis Delo, torej je spremljal, kaj se dogaja 
v njegovi matični domovini. Rad je imel tudi živali, ob sebi je vedno 
imel mačko, kar morda za tole pisanje ni nepomembno.« 

Fra Tomislav je izpostavil tudi posebno vrlino fra Ambroža: »Pri 
njem me je vedno navduševalo, da mi nikoli ni negativno govoril o 
fratrih, nikoli mi ni negativno govoril o starešinah, provincialih ali 
gvardijanih. Fra Ambrož se je v javnosti vedno vedel kot nevsakdanje 
skromen in ponižen frater. Ko so se umetnostni kritiki začeli resneje 
ukvarjati z njim – Ive Šimat Banov, Dalibor Jelavić, Tonko Maroević 
–, mu je bilo na začetku ljubo. Kasneje sta se omenjenim pridruži-
la dr. Josip Turčinović iz Kršćanske sadašnjosti ter frater Miroslav 
Hlevnjak, ki sta se lotila snemanja filma in izdajanja monografije. 
Ko je monografija izšla in je bil film končan, smo imeli predstavitev 
tukaj v Kamporju, poleg velike razstave v križnem hodniku. Komaj 
smo ga nagovorili, da se udeleži prireditve. Zdelo se mu je, da to-
vrstno početje presega okvir frančiškanske ponižnosti, zato se je po 
promociji in govorih takoj umaknil v svojo samostansko sobo. Prav 
tako se je skromno odzval na novico iz njegovega rojstnega kraja: 
'Domači so mi sporočili, da so v mojem rojstnem kraju poimenovali 
po meni ulico. Če bi me vprašali, bi rekel ne!' Prepričan sem, da bi se 
fra Ambrož enako odzval tudi na novico, da so ga odlikovali z grbom 
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mesta Rab, ki mu ga je posthumno podelilo mesto Rab »za posebne 
uspehe pri vzpostavljanju družbenih odnosov ter posodobitev kulture 
ter pomemben prispevek k ugledu mesta«, kot so zapisali v podelitvi 
za leto 2017. Fra Ambrož ni maral nagrad, toda mi, njegovi bratje 
po sv. Frančišku, smo nanj ponosni in se veselimo priznanj, ki mu jih 
podelijo.«

Izpostavimo še pomemben fra Tomislavov podatek o fra Ambrožu: 
»Nemški gostje, ki so v tem času bivali v samostanu ali bili na Rabu 
na počitnicah, so z veseljem prihajali v muzej, kjer je bil čez dan fra 
Ambrož. Dve Nemki, obe Evi po imenu, od katerih je bila ena tudi 
sama slikarka, sta vsako leto prihajali na počitnice na Rab in prebivali 
v samostanu. Onidve in drugi gostje, obiskovalci muzeja, so se radi 
zadrževali v družbi s fra Ambrožem, se z njim pogovarjali, mu poda-
rili kakšen tuš, papir, barve za slikanje, kar je zanj predstavljalo pravo 
bogastvo. V kolikšni meri je bilo to zanj dobro, nekateri menijo, da 
mu je to, rekel bi, škodilo, ker so zares številne slike izginile neznano 
kam, saj jih je razdajal z odprtimi rokami. Morda je kdo z njimi tudi 
obogatel, česar njega niti v sanjah ni zanimalo. Po drugi strani mu 
je predstavljalo tudi svojevrstno zadovoljstvo, saj je to doživljal kot 
zanimanje za svoje slikanje. Kadar so se fra Ambrožu nekateri za 
podarjeno sliko želeli oddolžiti z nekaj denarja, se je na njihovo gesto 
pogosto odzval tako, da jim je podaril še kakšno svoje delo.«

Ko je fra Ambrož v Zadru končal svoje zemeljsko življenje, je nei-
menovani letopisec med drugim o zadnjem letu fra Ambroževega ži-
vljenja napisal naslednje: »Pokojni fra Ambrož je bil pravi frater. Rad 
je imel svoje sobrate, a tudi oni so imeli radi njega. Mlajši in starejši. 
Pogosto in z veseljem so ga obiskovali v njegovi samostanski sobi, fra 
Spaso pa mu je skupaj s svojim sobratom fra Sebom stregel tako, kot 
je sveti utemeljitev (sv. Frančišek) želel, da bi se streglo bolnikom. Fra 
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Ambrož nas je fizično zapustil. Primer njegove skromnosti in verno-
sti ostaja med nami.« (Vestnik frančiškanske province sv. Hieronima, 
Zadar, let. 1984, št. 1, str. 43.)

V kratkem govoru na pogrebni slovesnosti za fra Ambrožem v Zadru 
se je o njem slikovito izrazil takratni provincial fra Alfons Orlić: »Ko 
je odkril svoj slikarski talent, se je znašel pred izbiro: postati frater ali 
postati slikar. 'Pomislil sem,' je govoril, 'kaj bi se odločil na smrtni 
postelji?' In z nasmehom, tako značilnim zanj, je odgovoril: 'Postal 
sem frater, a pravijo, da sem postal tudi slikar, in tega nikoli nisem 
obžaloval.'« (Ibidem, str. 44.) 

Fra Alfons je prav tako izpostavil pregovorni fra Ambroževi skro-
mnost in ponižnost, znova navajajoč fra Ambroževe besede: »'Če bi 
še stokrat živel, bi se stokrat znova odločil postati frančiškan, brat, 
brat, ne duhovnik.' V tem je videl najboljšo priložnost, da sebe podari 
Jezusu Kristusu v šoli ponižnega Frančiška iz Assisija. In dobro je šel 

Posmrtna nagrada grb Mesta Rab 
fra Ambrožu Testenu 
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skozi to šolo: izbral je dosledno doživljanje ponižnosti. 'Nikoli v ži-
vljenju se nisem sam pri sebi tako smejal, kot takrat, ko so na predsta-
vitvi knjige o mojih slikah govorili učeni ljudje, si lahko predstavljate: 
mislijo, da sem nekdo …'« (Ibidem, str. 45.)

Od fra Ambroža so se poslovili tudi drugi bratje, med drugimi je 
tedanji predstojnik samostana fra Dinko Vlašić povedal: »Danes, ko 
stojimo pred njegovimi smrtnimi ostanki, še enkrat poudarjamo: bil 
je zvest in predani sin svetega Frančiška Asiškega ne le v svojem sli-
kanju, ampak tudi po svoji zgledni podobi vernika in kristjana. Ti, 
brat Ambrož, si nas naučil, kako se skozi življenje, delo in vero potuje 
proti Bogu, pri katerem vse živi.« (Ibidem, str. 47.)

Ena od zadnjih fotografij fra A. Testena nekaj 
mesecev pred smrtjo: v pogovoru z obiskovalci v 
sprejemni sobi zadrskega samostana
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Dodajmo še pričevanje duhovnika fra Vjenceslava Gugića, ki je bil 
fra Ambrožu blizu tako po starosti kot po poetski duši: »Dobro je, 
da je ob svojem življenjskem zatonu doživel svojo umetniško reha-
bilitacijo. Prosim Gospoda, da bo njegova zadnja slika njegova moj-
strovina preprostosti ter ljubezni do Boga in ljudi, saj moramo skozi 
preprostost in ljubezen opazovati vse njegove umetniške stvaritve.« 
(Ibidem.)

Povsem na koncu pa je treba navesti tudi to, kar se za vsakega re-
dovnika v kar najbolj strnjeni obliki zapiše v Knjigo pokojnih bratov 
(Necrologium) po njegovi smrti. V njej je o fra Ambrožu zapisano: 
»Dne 7. januarja 1984 fra Ambrož Testen, po rodu iz Loke pri Mengšu. 
Izstopal je po pobožnosti in frančiškanski preprostosti. Kot samouki slikar 
je ustvaril zelo prepoznavno in bogato slikarsko zapuščino ter se uvršča 
med pomembne slikarje. Zelo potrpežljiv v bolezni je preminul v Zadru 
v 87. letu življenja.« V redovniških skupnostih – v vseh samostanih 
provincialne skupnosti – se vsak dan prebira letni spomin preminulih 
bratov na ta dan. Nedvomno tudi zgoraj navedeni prebrani zgoščeni 
zapis o fra Ambrožu iz Nekrologa v krogu samostanskih bratov pre-
budi živ in navzoč spomin na izjemnega fra Ambroža. 
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Zgornji življenjepis je sestavljen po naslednjih virih: 
Banov Šimat, Ive, Testen. KS, Zagreb – Samostan sv. Eufemije – Na-
cionalna i sveučilišna biblioteka, Zagreb 1982, str. 115–126.
Šimat Sveštarov, Margarita, Fra Ambroz Testen, Rukopis izvan umje-
tničkih matrica. Hrvatski muzej naivne umjetnosti, Zagreb 2016, str. 
68–69.
Šematizam franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri, Za-
dar 1990.
Vjesnik franjevačke provincije sv. Jeronima, Zadar, let. 1984, št. 1, str. 
43–50.
Provincialen arhiv Zadar. 
Arhiv samostana Manjših bratov v Dubrovniku.
Osebni pogovor in pisni predlogi Margarite Sveštarov Šimat, maj 
2017.
Osebni pogovor in pisno pričevanje fra Tomislava Ćurića o fra Am-
brožu, april 2017.
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FOTOGRAFIJE
Vse fotografije v tej monografiji je ob strokovni asistenci akademskega kiparja 
in profesorja Kažimirja Hrasta posnel profesionalni fotograf Zoran Alajbeg 
na izvirnih krajih ali jih uredil iz naslednjih publikacij oz. iz posebnih elek-
tronskih pošiljk: MILOST SREČANJA. Umetniška zapuščina frančiškanske 
province sv. Hieronima, ur. Igor Fisković. Zagreb – Galerija Klovićevi dvori, 
2010, fotografija pročelja cerkve samostana sv. Frana v Zadru; fototeka samosta-
na Manjših bratov v Dubrovniku, fotografiral fra Stipe Nosić: veliki križni ho-
dnik in kapitel, fra A. Testen – Sv. Frančišek in seraf s šestimi krili, Portret fra 
Urbana Talije, poliptih sv. Mihaela v Cavtatu; fototeka fra Josipa Sopte, samosta-
ni: Cavtat, Dubrovnik – fotografiral iz zraka Sergio Gobbo; Ive Šimat Banov, 
TESTEN, izd. Kršćanska sadašnjost, Samostan svete Evfemije, Nacionalna in 
sveučilišna biblioteke, Zagreb 1982, fotografija: Razpelo (Kalvarija človeštva); 
Isti, TESTEN, ArTresor – Frančiškanski samostan, Kampor, 1998, fotografije: 
Žena iz Razodetja (Brezmadežna), Sveti Frančišek in gobavec, Sveti Franči-
šek kot goreči ogenj (prejemanje Kristusovih ran), Sveti Frančišek in gobavec, 
Sveti Frančišek v naravi; SAMOSTAN SVETE EVFEMIJE, turistična mono-
grafija, Zagreb 2008, fotografije poliptih bratov Vivarini, bizantinska ikona 
Grška Mati božja; grb mesta Rab (posmrtna nagrada fra A. Testenu) posnel 
Sanjin Badurina-Piloto.    

Fotografije iz Slovenije je posnel Toni Iglič: Loka pri Mengšu, sveti kraji Slo-
venije – Brezje, cerkev svetega Mohorja in Fortunata – ter doprsni kip Franceta 
Prešerna; iz knjige JANKO TESTEN, slikar in frančiškanski brat iz Loke pri 
Mengešu, ur. Jože Brojan, izd. Salve, d. o. o., Ljubljana, so prevzete fotografije: 
fra A. Testen – portreti staršev, prihod v Loko pri Mengša.      
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ZAHVALA
Avtor besedil v tej monografiji izreka globoko zahvalo vsem, ki so na različne 
načine dragoceno prispevali k njenemu nastanku: za prevod v slovenščino in 
nemščino, za jezikovni pregled besedil, za posredovanje risb/slik in fotografij, 
za grafično in likovno oblikovanje in za številne koristne nasvete. Iz ožjega in 
širšega kroga sodelavcev pri omenjenih in drugih delih, ne zapostavljajoč niko-
gar, na tem mestu posebno zahvalo izrekam Ivu Šimatu Banovu in Margariti 
Sveštarov Šimat, ki sta s svojimi visoko strokovnimi besedili in svojim nav-
dušenjem dobesedno odkrila in podarila kulturni javnosti skrajno zadržanega 
fratra fra Ambroža Testena. 

Pričujoča monografija je lahko izšla s finančno pomočjo Frančiškanske province v 
Zadru, Frančiškanskega samostana v Kamporju, Sveta slovenske narodnem manj-
šine Mesta Zagreb ter manjših donacij posameznikov. Vsem se iskreno zahvalju-
jemo. 
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