
751751751
Izvirni znanstveni članek (1.01)
Bogoslovni vestnik 75 (2015) 4, 751—770
UDK: 726:274
Besedilo prejeto: 09/2015; sprejeto: 11/2015

Borut Juvanec
Zvonik kot stik evangeličanske in katoliške kulture

Povzetek: Človek, predvsem organiziran v skupine, kot posameznik in s svojimi deli 
v prostoru, je ključni element spreminjanja družbe. Označevanje je zagotovo 
eden najstarejših vidnih zapisov živega sveta, tako živali kakor človeka. Zvoniki 
na stičišču treh dežel, treh kultur, več narodov in več veroizpovedi so se razvili 
v času protestantizma, ki se je v odročnih deželah ohranil še dolgo po svojem 
nastanku. Pri nas je zanimivo nasprotje: samostojen zvonik ni cerkvena arhi-
tektura, ampak zasebna, a v skupni uporabi nekake praskupnosti. Zvonik naše-
ga Pomurja je prvenstveno zasebna lastnina, postavljen je na zasebni prostor 
in ga upravljajo ločeno od cerkve, navadno v lastnikovi organizaciji. Tehnično 
so zvoniki lesene konstrukcije, ki nosijo zvon, dva ali tri, celo štiri zvonove. Ima-
jo ali po en sam steber, po dva, tri, štiri ali po šest teh nosilnih elementov. Te-
lesa, ki navpični del konstrukcije nosijo, so povsem različna. Da stojijo zvoniki 
v panonskem svetu neodvisno od cerkva, da so v zasebni lasti in celo v zaseb-
nem upravljanju (delovanje in vzdrževanje, celo prenova), a so v ponos in v 
uporabi vse lokalne družbe, je nedvomno izjemen sociološki in kulturološki 
fenomen, ki je značilen za stičišče treh dežel – Slovenije, Madžarske in Avstrije.

Ključne besede: zvon, stolp, zvonik, protestantizem, katolicizem, konstrukcija
Abstract: The Bell Tower at the Intersection of Lutheran and Catholic Cultures 

Marking of territory is one of the oldest visual forms of tracing in the living world, 
among animals and humans. Bell towers in the Pannonian area at the crossroad 
of three countries, three cultures, several nations and several religions have their 
origin in Protestantism, which has endured in the region until today. Interestingly 
in contrast with the towers that are part of church complexes elsewhere in Slove-
nia, the freestanding belfries in the region are not property of the Church but are 
privately owned; they are, however, in common use of longstanding communities. 
These bell towers are constructed of wooden columns and bear one or more 
bronze bells; each tower is by necessity topped with a roof. The number of load-
-bearing elements ranges from one to two, three, four or even six columns, with 
supporting beams. The freestanding bell towers in the Pannonian area that are 
independent of churches, privately owned and even privately managed, while at 
the same time being used by and objects of pride of the entire community, are 
definitely an exceptional and unique sociological and cultural phenomenon at the 
crossroad of three countries: Slovenia, Hungary and Austria.
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1. Uvod
Zvonik je konstrukcija, ki nosi zvon.

Zvon je naprava, ki proizvaja zvok: lahko je iz kakršnegakoli materiala, najbolj 
pa zveni liti bron. Značilnost tega materiala je njegova masa, od nje je odvisen tudi 
učinek – širjenje zvoka in njegov zven. Od mase in od velikosti zvona sta odvisni 
višina zvoka in moč razširjanja.

Pomembna je tudi oblika, predvsem pa je največ problemov s konstrukcijo, s 
stojalom, ki zvon nosi. Zvon namreč deluje z nabijanjem tolkala: pri tem je lahko 
zvon na miru in se premika tolkalo, lahko niha zvon ali pa oba. Bistvo je v skladno-
sti nihanja, a problem je drugje: gradbena konstrukcija, ki v arhitekturi navadno 
nosi le statične obremenitve, je občasno obremenjevana z dinamičnimi silami. Pa 
še te sile so dvojne: nihanje in resonanca. Resonanca je posledica nihanja, ima 
večjo frekvenco in jo težko dušimo. A prav ta značilnost daje zvonu njegovo po-
sebnost, prijetnost, nežnost.

Niso pomembne le tehnične značilnosti. Surovo nabijanje – preglasno, prehitro 
in brez izzvenevanja – je moteče. 

Humanost in človekov vpliv, njegovo znanje in občutek lahko izvabljajo iz zvona 
vse njegove kvalitete. Zato je v zvoniku navadno več zvonov: obveščajo, sporoča-
jo, zbujajo prijetne občutke, melodijo. Značilnosti teh elementov tvorijo kulturo. 

A ta kultura se razvije pozneje, potem ko že imamo stolpe informacijske, var-
nostne, celo sanitarne in strašilne narave. Stolpe uporablja niz religij, krščanstvo 
pa vanje namešča tudi zvonove.

Tako ima zvonik več lastnosti ali namenov. Označuje, poudarja, izstopa, in to v prostoru.
Izstopa z drugačnostjo, s svojo višino.
Poudarja s svojo vsebino, saj je kot prvo del religioznih kompleksov.
Označuje na več načinov, z vidno obliko, z omogočanjem delovanja (vidnost na 

objekt, z objekta zaradi kontrole in varnosti), s slišnostjo (z zvokom, ki je rezultat 
zvonov – za različna sporočila jih je lahko več, z načinom izvajanja zvoka, s časom 
sporočanja, z razdeljevanjem in označevanjem časa) in s plašenjem (z visokim, 
enakomernim, nemelodičnim zvonjenjem sporoča nesreče, drami in spodbuja 
ljudi k aktivnosti, plaši črne oblake in jih odganja).

Zvonik je arhitektura. 
Arhitektura je oblikovanje prostora. Najbolj je navezana na konstrukcijo, na 

uporabo in na vidnost, katere temeljna značilnost je svetloba. Zvok je pri tem red-
keje zastopan, a ga arhitektura kot objekt omogoča, spodbuja, krepi ali duši.

Pri zvoniku je ključnih kar nekaj teh elementov: konstrukcija nosi, kompozicija iz-
stopa in je vidna, zvok pa se viša z višino objekta, z vdelavo zvona, to pa pomeni raz-
širjanje naokrog ali usmerjeno. Pa še usmerjenost je lahko pasivna, z dušenjem dveh 
ali treh strani, bolj zanimive rešitve so z višanjem zvoka z odbojem, kakor nekak re-
flektor ali »odbojnik«.
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Prostorsko gledano, zvonik neko območje označuje, zato je prav lokacija izje-
mnega pomena.

Označevanje je vezano na izstopanje. To nima nikakršne zveze z nastopaštvom, 
ki pomeni pretirano izstopanje (Juvanec 2013). Kašča, na primer, je postavljena 
na izstopajočem mestu, ne zato, da bi jo videli – čeprav je vidni kontakt pomem-
ben element varnosti in zavarovanja življenjskih potrebščin –, ampak ker je izpo-
stavljeno mesto tudi vetrovno, zračno. In ker veter menja svojo smer, mora biti 
objekt lociran na vrhu, na stičišču slemen. Tako je najučinkovitejši, pa tudi najvi-
dnejši (Juvanec 2014). Tako pomeni v prostoru kontrast.

Postavitev kontrasta: vertikalna konstrukcija se v arhitekturi najpreprosteje zač-
ne z navpično postavljenim kamnom, menhirjem. Menhir je lahko povsem nara-
ven, neoblikovan ali pa oblikovan z realnimi predstavitvami (obraz, telo, dejavno-
sti), najzahtevnejši so oblikovani s poenostavljenimi, stiliziranimi oblikami ali celo 
z znaki. Menhir izstopa s svojo pokončnostjo, ki je nasprotna drugim objektom. 

Ko je objekt dvignjen na izpostavljenem kraju, na primer na hribu, ga vidimo že 
od daleč. Njegova značilnost je torej večja vidnost.

Če ima znamenje nišo, ki je zaprta in usmerjena, je to »svetilno znamenje«, ki 
vnaša nov element: svetlobo. Takšno znamenje orientira, vodi, vabi ali opozarja, 
tudi odvrača – a le v želeni smeri in s svetlobo v izbranem času.

To je torej nagovor nekoga nekomu.
Dva ključna elementa arhitekture sta torej naročnik (v profani arhitekturi je to 

tudi uporabnik sam) in gradbenik, arhitekt. Pomembno je avtorstvo, ki obsega 
zasnovo in izvedbo ter omogočanje zastavljenih dejavnosti. Obenem se postavlja 
vprašanje pomembnosti: ali je pomembnejši avtor, oblikovalec ali investitor, mor-
da uporabnik (Benko 2014). Avtorstvo je pri tem neodtujljiva pravica in lastnost. 
Egenter pravi takole: »Kolikor je arhitektura v antropološki terminologiji označena 
kot arhitekturna antropologija, to pomeni, da predstavlja arhitektura splošni hu-
mani fenomen, ki presega posamične kulture in diahrono vključuje in raziskuje 
vse kulture ustreznih posebnosti.« (Egenter 1992, 85) Praktično razvija znak vse 
iz neolitika kot postopno preoblikovanje naravnih materialov (snop žita na primer) 
v humane oblike (133), pozneje udejanjene v trajne zapise v kamnu. 

To so dvodimenzionalni zapisi, arhitektura nastopa vedno v prostoru, zato so 
pomembnejši oprijemljivi elementi (Juvanec 2014). 

Kamen je torej temeljni in osnovni element arhitekture. Kamen pa sam po sebi 
še ni arhitektura (Juvanec 2013, 30), to pa postane, če mu pripišemo kake poseb-
ne lastnosti, če je oblikovan in izraža posebno sporočilo. Menhir je lahko oblikovan 
povsem humano, s človekovim ali drugim likom, lahko pomeni stilizirane like ali 
dele človekovega telesa, lahko ima oblikovane geometrijske like, dekoracijo ali 
celo napis.

A naj se vrnem k zvoniku, ki je v panonskem svetu navadno lesen.
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2. Arhitektura, stolp
Stolp je starodavna konstrukcija, ki je od nekdaj namenjena družbi. Ne enemu 
človeku, družbi kot celoti. Stolpi se uporabljajo zaradi varnosti, kontrole, informa-
cije, sporočanja in za predstavitev vsebine. Stolp kot kompleksna arhitektura nima 
nikoli le ene same značilnosti, vedno jih nosi več.

Zvonik je vrsta stolpa: to je slok, visok objekt ob templju, ki ga označuje, opo-
zarja nanj in ki nosi zvon ali zvonove.

Cerkve imajo navadno zvonike ob objektu, znotraj njega ali bolj poredko ločeno 
od cerkve. Ker so cerkve skoraj praviloma zidani objekti, so takšni tudi stolpi. Ker 
je zidani zvonik razmeroma velik, saj mora z maso materiala tudi zavetrovati kon-
strukcijo, je v cerkvenem zvoniku navadno več zvonov: za oznanjanje obredov in 
kot vabilo publiki, za odmerjanje časa, najmanjši zvon pa je navček, ki zvoni umrlim.

Stolp pri džamiji je minaret. V arabskem svetu je včasih s stolpa džamije klical 
mujezin, danes so ga nadomestili zvočniki. Razlika med zvonikom in minaretom 
je le v tem, da prvi širi melodijo, drugi pa človeški glas.

Enako je s cerkvenimi zvoniki, ki so nekoč gojili kulturo zvonjenja in pritrkova-
nja, da so z zvonovi zaigrali cele melodije. Danes tega skorajda ni več: zvonjenje 
je elektrificirano in vnaprej programirano. Takšen pogon zagotavlja večjo točnost.

Zidani zvonik ima masivno konstrukcijo, znotraj pa lestvine ali stopnice in lese-
ne podeste za dostop do zvonov. V kraškem svetu so zvoniki reducirani v ravnino: 
le en sam zid se pne nad streho čelnega zatrepa. V enem – ali pogosteje – v dveh 
prostorih visi po en zvon, ki je zgoraj zaščiten s strešico. Pri manjših cerkvah visi 
vrv za pogon zvonov v vhodni del pod stolpom, pri večjih je skrit. To je preslica.

Kjer pa je v navadi, da lahko vsak potegne za vrv in s tem zazvoni za svojo srečo, 
je to vidno označeno, ponekod tudi plačljivo.

Ledenica, shramba za led, ki so jo uporabljali za hlajenje pijače in mesa v lo-
vskem dvorcu Mašun na Primorskem, ima na primer tudi preslico, kjer je bil nek-
daj zvon (potem so ga ukradli in danes zvoni v cerkvi nedaleč stran).

Predvsem v nemških deželah imajo preslico ali poenostavljen zvonik tudi na 
gospodarskem objektu. Posebej znani so bavarski.

Slika 1: Sistem zvonikov od enostebrnega prek dvostebrnega brez telesa in s telesom in 
tristebrnega, štiristebrnega z odprtim ali zaprtim telesom do štiristebrnega z osme-
rokotnim obitim telesom in s polzaprtim zgornjim delom zvonika.
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Sporočanje
Sporočanje je eden ključnih namenov gradnje zvonika kot stolpa nasploh. Zvonik nosi 
zvon, ki ima spet več elementov.

Zvonove funkcije so jasne, med njimi lahko ločimo štiri najpomembnejše: informa-
cijska funkcija, funkcija označevanja teritorija, funkcija časovne regulacije in funkcija 
sporočanja oziroma prenašanja ideologije, torej ideološka funkcija (Kogovšek 2005). 

Določanje časa je značilnost zvonika kot končne oblike znamenja. 
Bitje »ure« (časa in ne merilnega instrumenta) se s cerkvenim zvonikom ni končalo: 

ali je »pipsanje« ročne, digitalne ure danes kaj drugega?
Prepoznavanje uvaja nov pojem: razvrščanje družbe in posameznikov v njej. Določa 

razlike med ljudmi; v javnem življenju je bila to nekdaj predvsem vera in verska pripa-
dnost. 

Danes je to živo kot uniforma (tudi kot moda in modni trendi) in se najde vsak dan 
v vojski, v cerkvi, kot etiketa v kulturnem življenju in v diplomaciji.

Izstopanje objektov se kaže v njihovi zunanji obliki in v različnosti, v vidnosti in v po-
stavitvah.

Element kontrasta, vidnega ali zvočnega vzbujanja pozornosti, je viden ali slišen.
Tako je najpomembnejši zvok. In če so začetki vzbujanja pozornosti in sporočanja v 

udarjanju na leseno ograjo, je razvoj povsem logičen: raglja, klopotec, človeški glas, gong, 
zvon, sirena. Pri tem ima zvon v sebi zagotovo največ kulture in največ možnosti sporo-
čanja: čas, razmejnice dela, počitka, praznovanja, izjemnih dogodkov, varnosti, sporoča-
nja detajlov (na primer sporočanje smrti moškega, ženske, otroka – vse to so elementi 
zvonjenja v panonskem svetu). Zvon ima še neko drugo značilnost: človeku prijeten zven, 

Slika 2: Elementi zvonika od temelja (temeljne brane) do znaka na vrhu strehe (zgled: Ka-
movci/Kamahaza SI).
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v kombinaciji več zvonov pa še melodijo. S tem prehaja v osnove glasbe in v kulturo tudi 
na tem področju (Juvanec 2014).

Zvoniki so leseni ali zidani, v opeki ali kamnu, v zadnjem času tudi jekleni – a to ni 
več vernakularna arhitektura.

3. Reformacija v Pomurju
Reformacija je gibanje, ki se je začelo v 16. stoletju kot protest proti rimskokato-
liški Cerkvi. Razširil se je iz Nemčije, potem ko je Martin Luter leta 1517 na vrata 
cerkve v Wittenbergu nabil 95 tez proti rimskokatoliški Cerkvi. Protestantizem je 
oblika krščanstva, ki je nastala kot rezultat reformacije. Ima več vej, naj omenim 
le nekatere: evangeličanstvo, luteranstvo, kalvinizem (po Kalvinu), anglikanstvo.

Po smrti Marije Terezije je Jožef II. prevzel vladanje nad avstro-ogrskim ozemljem. 
Drugače od matere, ki je veljala za ostro nasprotnico nekatoličanov, je želel popolno 
podreditev katoliške Cerkve in enakopravnost različnih verstev. Na podlagi tega je 
bilo izdanih več tako imenovanih tolerančnih patentov, ki so dovoljevali opravljanje 
obredov luteranom in judom, pa tudi delovanje prostozidarjem (Benko 2012). 

Za Slovenijo in za Slovence je reformacija izjemnega pomena za kulturo nasploh, 
za prebujanje narodne zavesti in za jezikoslovstvo. Na tem področju imamo kar 
nekaj mož, ki so v 16. in 17. stoletju bistveno pripomogli k prebujanju zavesti.

Najpomembnejši je seveda Primož Trubar (tudi Truber, kakor se je navadno 
podpisoval), ki je med letoma 1508 in 1586 kot duhovnik služboval v Sloveniji in 
v Trstu, a je bil leta 1548 izobčen in je pobegnil v Nemčijo. Tam je izdal leta 1551 
prvi dve slovenski knjigi: Catechismus in Abecedarium (Rupel 1962), potem še 
druge. Pomembni možje so bili še Adam Bohorič (od 1520 do okrog 1598), Seba-
stijan Krelj (1538–1567) in Jurij Dalmatin (1547–1589). Za Prekmurje je najpo-
membnejši Štefan Kuzmič (tudi Števan in Istvan Kuezmics), ki je živel od leta 1723 
do leta 1779 in je bil, po študiju v Bratislavi, pastor v slovensko govorečih krajih. 
Ob njegovem prevodu Testamenta iz grščine je treba omeniti vsaj še »Male szlo-
venszki katekizmus« iz leta 1752 in pa »ABC knisnicza« iz leta 1753. 

S pokristjanjevanjem Evrope so že konec 5. stoletja zvonovi postali simbol kr-
ščanstva (Ambrožič 1993, 32). Pred romaniko so okrogli templji, ki silijo v višino, 
pravzaprav neke vrste stolpi. Zvonik pa je tudi sestavni del arhitekture prvih ro-
manskih cerkva, ki dobi svoj pravi pomen šele v gotiki – tako z višino kakor z obli-
kovanjem, samostojno ali v sklopu s cerkvijo.

Protestantizem se je v pomembni meri ohranil na slovenskem ozemlju le v Pre-
kmurju. Tam še danes obstaja dvanajst evangeličanskih sakralnih objektov (augs-
burške veroizpovedi), ki so prav zaradi tolerančnega patenta precej podobni ka-
toliškim cerkvam (Benko 2015). Danes je v Sloveniji petnajst evangeličanskih cer-
kva (podatek iz leta 2015). Kot posebnost pa še danes izstopajo prostostoječi le-
seni zvoniki, ki so večinoma protestantski (Juvanec 2014). 
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4. Zvonik kot arhitektura
Najzanimivejša ugotovitev in na videz nelogično dejstvo je, da je zvonik panon-
skega sveta pri nas element skupnosti, a ni njena last. Drugače od katoliških sredin, 
v katerih so navadno najpomembnejši v družbi najbogatejši, gospodarsko najbolj 
neodvisni posamezniki, so locirani zvoniki na Goričkem po potrebi, na najustre-
znejših mestih, neodvisno od vaške uprave ali cerkve. Zanimivo pa je, da stojijo 
zvoniki navadno na zasebni lastnini in jih ti lastniki tudi upravljajo.

Zvonili so zjutraj, opoldne za kosilo in ob sedmih zvečer za konec dela na polju. 
To je zagotovo vpliv z vzhoda in madžarske kulture. Ta tip zvonika se ne po za-

snovi, ne po obliki, ne po delovanju ne najde naprej na zahodu.

Slika 3: Karta razprostranjenosti zvonikov: Slovenija, Hrvaška, Madžarska in Avstrija; stanje 
avgust 2015, 87 zvonikov.
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 Zvonik, o katerem govorim, se je zagotovo razvil iz znamenja, kakršna poznamo 
iz zgodnjega srednjega veka in ki vnašajo v krajino (naravno in kulturno) visoko 
stopnjo kulture.

Znamenja so najprej preprosti kamni, ki kaj označujejo, potem so jih začeli kra-
siti, dobila so niše in strešine, v katere so vlagali cvetje, kipe ali darove. Končna 
izvedba znamenja je »svetilno znamenje«, ki ima pomembno vlogo v takratni lo-
gistiki. Takšna znamenja so namreč usmerjala popotnika in mu kazala pot. V niše 
so vlagali svetilna telesa, trske, oljenke, sveče in druga svetila, da so bila vidna tudi 
ponoči, predvsem ponoči, ko so bila najpotrebnejša.

Zvonik uporablja vse elemente znamenja in mu dodaja svojega: zvok.
Ker pa je zvok močnejši od svetlobe kakega majhnega svetila, je tudi zvonik od 

znamenja večji in višji.
In zakaj les? Les je v Panoniji zagotovo dosegljivejši material od kamna, laže ga 

je obdelovati, vzdrževati in popravljati.
Najpreprostejša oblika zvonika je lesena konstrukcija stebrovja, ki je lahko pod-

prto z vseh strani. Zvonik ima stebre (lahko je eden ali pa sta dva, tudi trije, štirje), 
podporne tramove, ki so pod kotom umeščeni v samo konstrukcijo ali pa stojijo 
zunaj stebrov, oklep zvonov z mehanizmom za obešanje zvonov in za njihovo gi-
banje, gonilni mehanizem, ki je navadno viseča vrv, in streho.

Konstrukcija stebrov dviga zvonove, podporniki zavetrujejo, streha varuje v ver-
tikalni smeri. Najzanimivejši del je oklep mehanizma zvonov, ki je ponekod zaprt, 
a le delno, da ne zapira pogleda, ki zagotavlja dobro slišnost. Kadar pričakujejo 
več padavin, je oklep povsem zaprt, a se odpira v obliki okna v tiste smeri, kamor 
je zvok namenjen.

Zvonik z enim samim stebrom
Zvonik se je razvil iz znamenja, ko ima le en steber, z dvema stebroma so prihra-
nili material (konstrukcija je vitkejša), s tremi je enako, a takšen zvonik omogoča 
dva zvonova vzporedno, s štirimi stebri so dosegli stabilnost. Višina zagotavlja sli-
šnost in s tem veča pomen zvonika, toda za to so potrebne stranske podpore, za-
vetrovanje. To so tramovi, ki se jim veča učinkovitost v tlorisu z razdaljo od osnov-
nih stebrov, s tem pa so izpostavljeni vremenskim vplivom. Varovanje je mogoče 
z lesenim oklepom, z obojem, ki prinaša novo kvaliteto: zaprt prostor.

Zvonik z dvema stebroma
Zvonik, ki ima dva stebra, je bolj ekonomičen, saj izrabi prerez debla v celoti: nima 
odebeljenih delov, preprosteje ga je mogoče obdelati, s tem pa je tudi bolj ekolo-
ški. A tanjša stebra potrebujeta podporo, saj nihanje zvona z veliko maso zahteva 
trdno konstrukcijo. Ne le zaradi mase zvona: bistveni element zvonjenja je nihanje, 
in ko pride nihanje v resonanco s konstrukcijo, so potrebni močni vzdolžni opor-
niki.
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Podporni tramovi, ki zavetrujejo stebra, so lahko postavljeni vzdolžno, lahko pa 
podpirajo stebra tudi prostorsko. Streha je lahko pri tej izvedbi dvokapna ali štiri-
kapna: dvokapna v vzdolžni smeri, šotorasta pa v prostoru kaže obliko piramide 
in je simetrična. Zvon (drugi zvon visi pod prvim in je praviloma manjši) visi med 
stebroma, niha pravokotno na postavitev stebrov.

Zvonik s tremi stebri
Zvonovi so različni: po velikosti, po položaju in po zvenu. Vsak je posvečen svoje-
mu namenu. 

Za dva zvona v isti višini so trije stebri idealni. Lahko stojijo na enakem razstoju, 
bolj logično pa je, da je tretji steber za manjši zvon postavljen bliže osrednjemu 
kakor prvemu.

Zvoniki s tremi stebri so zelo redki: v raziskavi smo našli le enega, Sisa omenja 
dva (Sisa 2001, 126).

Zvonik s štirimi stebri
Pri konstrukciji štirih stebrov so redke prostorske podpore (zavrtene za 45 stopinj 
v vse strani); navadno so podpore le ročice znotraj stebrovja.

Štirje stebri omogočajo tudi nov element v oblikovanju prostora: prostor. Spo-
dnji deli podpor, ki molijo izpod strehe, so izpostavljeni zunanjim vplivom. Zašči-
titi jih je treba s streho, pod njo pa podpornike strehe obiti – tako nastane okvir 
in notranji prostor zvonika.

Ta prostor, na videz »kapela«, pa ni nikoli uporabljen. Uporablja se le kot odla-
galni prostor za orodje.

Štirje temeljni tramovi v brani določajo v tlorisu kvadrat, razdeljen na dvanajst 
delov, saj je vsaka stranica razdeljena na štiri odseke. Na zunanjih vogalih stoji 
konstrukcija okvira, na notranjih pa stolp sam. 

Posebna izvedba, ne tako redka, je tloris z osmimi stranicami. To je res posebnost, 
saj je osmerokotni tloris postavljen vedno na štiri tramove, ki se križajo med seboj.

To pomeni nelogičnost: preprosta oblika štirih tramov namreč omogoča zah-
tevnejšo obliko, osmerokotnik, zahtevnejša oblika osmih ali celo dvanajstih tramov 
pa preprostejšo zunanjo obliko, kvadrat. Sisa obe slovenski izvedbi, Kamovce in 
Genterovce, omenja kot posebnost (Sisa 2001, 27).

Ta izvedba preprostega zapiranja prostora pa se – zanimivo – še poenostavlja: 
kadar imamo osmerokotni tloris telesa (ki veže osem zunanjih stebrov), je streha 
nad njim vedno poenostavljena v štirikapno, riše torej kvadrat (Juvanec 2014). 

4.1 Konstrukcija

Sistem sestavljajo elementi: steber ali stebri, podpore stebrov, ročice, temeljenje 
s temeljnimi tramovi, ki tvorijo temeljno mrežo, brana, telo zvonika in streha.
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En sam steber je vsajen v nosilna tla (pri rekonstrukcijah to nadomestijo s plo-
ščatim jeklom, ki objema lesni steber in stoji na betonskem temelju). Stebri so 
ročno tesani. Zvoniki z enim samim stebrom zahtevajo izjemne dimenzije prereza 
debla – s tem imajo tudi izjemno majhen izkoristek oziroma velik odpad materia-
la. Premer debla je namreč odvisen od širine preslice. En sam steber je tesan na-
vadno konično (spodaj je debelejši, zgoraj tanjši), a to je povsem logično, saj si to 
lahko privoščijo zaradi širine preslice, temelj sam pa je debelejši zaradi preprostej-
šega temeljenja, pa tudi zaradi trajnosti.

Podpore so pod kotom 45 stopinj le v izvedbi notranjih ročic med stebri, zuna-
nje podpirajo steber čim više, zato so pod večjim kotom, najobičajneje 60 stopinj. 
V Ocinju, na primer, prebijajo podpore celo spodnjo streho, da so njihova oprije-
mališča tik pod zvonovi.

Streha je vsaj ena, dvokapna ali šotorasta, na štiri vode. To izhaja iz slamnate 
kritine, najproblematičnejši del je vertikalni zatrep, ki pa ga štirikapna streha ne 
pozna in tako problem izniči.

Spodnja streha je vedno štirikapna. Zaradi postavitve stebrov (en sam steber 
je kvadraten, dva ali trije v vrsti rišejo vzdolžni pravokotnik, štirje so spet v kvadra-
tu) so nakloni streh – in s tem tudi dolžine kapi – različni.

Število stebrov kaže izjemno logiko konstrukcije. Enostebrni zvonik nosi en sam 
steber, večstebrni zvoniki jih imajo več, še večje je število podpor. Zvonik v Ocinju 
ima dva stebra in kar 27 elementov (2 stebra, 7 temeljnih tramov in 18 ročic). 

Tehnični detajli sestavljanja
Konstrukcija zvonikov je sestav kvadratnih profilov, ki so iztesani iz okroglih debel.
Okroglega profila ne moremo sestavljati v ravne površine in ne brez ostanka, 

takšne stene tudi ne tesnijo. Zato je kvadratni prerez skorajda nujnost. Za to geo-
metrično obliko govori tudi zvonik kot princip: pogled nanj mora biti z vseh strani, 
zvok širi na vse strani, zato je kvadrat – tako stebra kakor najpreprostejše strehe 
– najboljša izbira.

Konstrukcija tramov uporablja predvsem pravi kot – zaradi poenostavljanja in 
zaradi izogibanja napakam. 

Pri zarezovanju je temeljna dolžina stranica trama, ki jo delijo na dve polovici 
ali na tri tretjine. Tako so prerezi zarez v razmerju ena proti dva ali ena proti tri.

Pri tem je uporabljena preprosta matematika:

2
1

2
1

2
2+ =

3
1

3
1

3
1

3
3+ + =

Tako 2/2 kakor 3/3 tvorijo enako dolžino: ena.
Tesarski sestavi so tako predvsem zarezovanje na polovico; dve polovici tvorita 

eno celo debelino in s tem je ravnina sestava poravnana.
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Pravokotni stiki so grajeni s peresom in z utorom, zarezovanje pa vedno pome-
ni tretjino debeline: tako je nosilna površina dvakrat večja od zarezane.

Ročice delujejo po principu topega stika, a so zavarovane z lastovičjim repom, 
ki je zarezan do tretjine. Ta spoj je učvrščen še z lesenim klinom, ki mora vsaj za 
svojo debelino gledati iz konstrukcije, da vsrkava vlago, ki ga drži napetega, da 
deluje.

Tloris
Zvonik z enim samim stebrom ni niti primerljiv s tlorisno površino takšnega z obo-
dom. Steber preprostega zvonika ima prerez dobrih 20 centimetrov (Zalabaksa: 
22 x 22 cm), največji s stranico 4,81 m zaseda skoraj 25 kvadratnih metrov (Ocinje: 
4,81 x 4,82 m). Tako je tlorisna površina večja skoraj 500-krat – ali povsem natanč-
no – 479,13-krat:

,
,

,0 0484
23 19

479 13=

A število stebrov ne pomeni tudi večjega tlorisa: naš tlorisno največji zvonik 
Ocinje ima deset stebrov, Kamovci/Kamahaza pa je manjši, a ima štirinajst stebrov.

Kvadratura temeljnega prostora (odprt ali zaprt prostor):
1. Zalabaksa 22 x 22 cm 484 cm2 0,0484 m2

2. Pince 293 x 293 cm 87,021 cm2 8,70 m2

3 Kamovci 364 x 356 – 2 x 68 x 68 cm 120,336 cm2 12,03 m2

4. Szomoróc 350 x 350 cm 122,500 cm2 12,25 m2

5. Ocinje 481 x 482 cm 231,842 cm2 23,19 m2

 (Vir: Juvanec 2014)

4.2 inventarizacija

Zvoniki so v raziskavi na Fakulteti za arhitekturo ljubljanske univerze in Inštituta 
vernakularne arhitekture inventarizirani s podatki:

Število stebrov; odprto telo (vidni stebri pod spodnjo streho); obito, zaprto telo, 
zidano; število stranic; vzdolžno telo (tloris v obliki pravokotnika); zidane stene; jekle-
na konstrukcija; prečna temeljna mreža, diagonali; vezava z mrliško vežico; poznejša 
vezava s cerkvijo; poznejša vezava s kapelo; posebnosti, izjeme, 2 nosilna stebra, zgor-
nje telo pa kvadratno; na diagonalni temeljni mreži; brez elementa (strehe).

Seznam s podatki: lokacija (kraj, kadar leži na narodnostno mešanem območju, 
tudi v drugem jeziku), država, geografska širina in dolžina v stopinjah, v minutah 
in v desettisočinkah minute (GPS System), nadmorska višina. 

Nadmorska višina se giblje med 162 in 422 metri. Zvoniki na najvišji nadmorski 
višini so: v Sloveniji Sotinski breg (Kugla), 422 metrov, na Madžarskem Ketvölgy/
Verica – Ritkarovci, 365 metrov, in v Avstriji, 404 metrov (Juvanec 2014).



762 Bogoslovni vestnik 75 (2015) • 4

Primerjave zvonikov

Osnova zvonika je konstrukcija. Stebrovje in podpore so v spodnjem delu najbolj 
izpostavljeni, zato so pokriti ali obdani z obojem. Temelji so lahko deli stebrov ali 
pa so tam temeljne mreže, ki določajo obliko telesa. Nastopajo vse variantne re-
šitve, vsi mogoči materiali in oblike, tako da enotnega sistema preprosto ni. 

Analize so bile opravljene na podlagi 66 objektov dne 29. 11. 2014 in obsegajo 
osem sklopov:

1. obravnavani objekti po državah; 2. konstrukcija: število nosilnih stebrov; 3. 
konstrukcija: telo zvonika; 4. konstrukcija: oblika temeljne mreže telesa; 5. strehe; 
6. posebnosti in izjeme; tehnični elementi raziskave; 7. dokumentacija; 8. makete.

Objekti po državah: največ najdenih je seveda na Madžarskem (63,64 %), slo-
venskih je 25,75 % in avstrijskih skoraj 10 odstotkov (9,09 %). Na Hrvaškem je pri-
merljiv le en sam objekt, ki je ostanek stare kulture (1,51 %), čeprav jih je Freude-
nreich narisal pet in fotografiral še tri (Sisa 2001, 44).

Konstrukcija: po številu nosilnih stebrov jih je največ takšnih s štirimi stebri 
(53,03 %), potem z dvema stebroma (36,36 %), z enim samim jih je le 7,58 %, pre-
ostalih je le za omembo.

Konstrukcija: telo zvonika je največkrat zaprto z obojem (40,91 %), a mu tesno 
sledijo zvoniki z odprtim telesom, takšnih je 34,85 %.

Če gledamo po državah, jih je največ z odprtim telesom na Madžarskem (42,8 %), 
v Sloveniji pa jih je z obojem kar 54,3 %. 

Slika 4: Primerjava proporcijskih kompozicij – od enega samega kvadrata do dveh, treh in 
štirih v višino. Kvadrat in dva kvadrata sta značilnost vernakularne arhitekture, ta-
kšni zvoniki s tremi in s štirimi kvadrati v višino so plod strokovnjakov, ki so zagotovo 
poznali tudi druge, primerljive konstrukcije v svetu.
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Zadnji podatek ni povsem realen, saj so bili mnogi odprti zvoniki pozneje zapi-
rani: izračun pa kaže aktualno sliko v letu 2014.

Konstrukcija: oblika temeljne mreže telesa je pravzaprav najzanimivejša. Kadar 
steber ni vsajen v temeljno jamo, stojijo stebri na temeljni mreži, na brani. Najpo-
gostejše so četverokotne mreže (80,3 %), dokaj pogosti so zvoniki z enim stebrom 
(12,1 %), drugo so bolj ali manj izjeme. To je primerljivo za vse države. Na Madžar-
skem imajo dva primera (3,0 %) s križastimi prečkami mreže, ki nimajo obodnih 
tramov, v Sloveniji pa sta dve izjemi z osmerokotno zunanjo obliko (11,8 %), ki prav 
tako nima obodnih tramov.

Država Center Diagonale Oblika tlorisnega oboda/
število stebrov Skupaj 66

c x 4 (četverok.) 6 6<
SLO 2/3,03 % 12/18,18 % 1/1,51 % 2/3,03 % 17
HU 5/9,43 % 2/3,77 % 29/54,72 % 42
AT 6/9,09 % 6
CRO 1/1,51 % 1

8 2 53 1 2 66
12,12 % 3,03 % 80,30 % 1,51 % 3,03 % 100 %

 (Vir: Juvanec 2014)

Strehe: zgornjih streh je največ štirikapnih, manj jih je spodaj, na telesu. Pribli-
žno tričetrt jih je enakih zgoraj in spodaj, četrtina ima streho le na zgornjem delu.
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Stanje v letu 2014: največja razlika je pri dvokapnih strehah, nekdaj je bila na 
Madžarskem ena sama takšna (Lovaszi, danes lesenega zvonika ni več), v Sloveni-
ji pa sta bili dvokapni strehi v Domanjševcih in v Ivanjševcih. Danes sta obe štiri-
kapni. (Juvanec 2014)

4.3 Proporcioniranje

Proporcioniranje je celovito oblikovanje z uporabo razmerij. Vsako razmerje ima 
svoje značilnosti, to pa lahko izrazimo z matematično formulo. To je torej povsem 
eksaktna kategorija.

V tesarstvu je najuporabnejše razmerje kvadrata, ki ima s stranico ena, in to vse 
štiri stranice enako dolge, štiri enake, prave kote in diagonalo, enako kvadratnemu 
korenu iz dve. Povsem eksaktno, diagonala je dolga: osnovnica krat kvadratni ko-
ren iz dve.

To lahko izračunamo po Pitagorovem izreku, ki pravi, da je vsota kvadratov stra-
nic enaka kvadratu diagonale – seveda ob pogoju, da je v trikotniku (to je polovi-
ca kvadrata) pravi kot. Splošni sistem, uporabljen pri zvoniku, temelji na kvadratu 
in na njegovi diagonali, torej uporablja dolžini ena in kvadratni koren iz dve. Sisa 
pravi, da so za to uporabljali različne metode (Sisa 2001, 21).

V praksi je stvar preprosta, saj lahko s pravim kotom in z dvema enako dolgima 
stranicama diagonalo preprosto sestavimo tudi na terenu.

Vernakularna arhitektura uporablja najpreprostejše, naravne materiale. Pri lesu 
je to deblo, ki je (če je drevo rastlo na prostem in brez zunanjih vplivov) okroglega 
profila. Z okroglim deblom resda lahko sestavljamo stene, a je stična ravnina dveh 
okroglih profilov neskončno majhna, to pa ob najmanjši neeksaktnosti povzroči 
netesnost stene. To je uporabno le pri pastirskih stajah in pri senikih (Juvanec 2009).

Slika 5: Primeri dokumentacije: tehnični načrti enostebrnega in dvostebrnih zvonikov. Zadnja 
dva primera imata odprti konstrukciji, prva je brez telesa, druga s telesom (zgledi: 
Daraboshegy HU, Domanjševci/Domonkosfa SI, Ocinje SI).
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Najpreprostejši je kvadrat, saj izhaja iz kroga: pravzaprav pomeni največjo pra-
vokotno obliko, ki jo je v krog mogoče vrisati. In spet pridemo do reda: če iz kroga 
izrežemo kvadrat, ga lahko še naprej delimo, na dve polovici ali na tri tretjine, na 
štiri četrtine in tako dalje. Ta delitev lahko poteka le po eni stranici ali po vseh. 
Izkoristek debla je tako še vedno največji (Juvanec 2014a).

Pri zvonikih je najpogostnejša uporaba kvadrata in njegove diagonale, ki defi-
nira naslednji kvadrat, zavrten za 45 stopinj, ki je za kvadratni koren iz dve večji ali 
manjši od prvotnega.

Pri tem je kar nekaj teoretičnih zanimivosti: polovico korena iz dve lahko izra-
zimo tudi kot koren iz dve polovic (Juvanec 2009).

Pri proporcioniranju je treba omeniti še razvoj znakov na zvonikih, ki drugače 
nosijo religiozne značilnosti, a izhajajo in so risani s preprostimi orodji ter teme-
ljijo predvsem na kvadratu, na njegovi diagonali in na oblikah, ko povežemo ključ-
ne točke presečišč.

4.4 Zaključki strehe

Vsak zvonik ima vedno vrh, ki je označen. To je znak, simbol, ki ponazarja vero, 
kaže na sever ali smer vetra, lahko pa ima z več elementi več pomenov, lahko je 
le estetski dodatek, ki sklene kompozicijo in jo dopolnjuje. 

Znaki na 25 izbranih reprezentativnih zvonikih (julij 2014):* 

Znak na strehi Število Odstotek
1. krogla 9 36 %
2. latinski križ 8 32 %
3. smer (veter, sever) 5 20 %
4. ploska dekoracija 4 16 %
5. osmerokraka zvezda 2 8 %
6. brez znaka 2 8 %
7. šesterokraka zvezda, Davidova 2 8 %
8. peterokraka zvezda 2 8 %
9. osmerokraka zvezda, prostorska 3 D 2 8 %
10. lorenski križ 1 4 %
11. 4 x 2 + vertikala (devet rogljev), 3 D 1 4 %
12. krona, prostorska 1 4 %
13. vertikalna puščica, 3 D 1 4 %
* Nekateri znaki stojijo v kombinaciji z drugimi – bodisi drug nad drugim ali pa vzporedno drug ob dru-
gem, zato seštevek odstotkov ni 100 (Juvanec 2014).
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5. Zvoniki zunaj meja Slovenije
Zgodovina, tradicija in evangeličanska vera, vse to je vplivalo, da so se značilni objek-
ti te kulture ohranili v velikem številu in da so predvsem še vedno v uporabi. Tu naj-
demo preproste zvonike z enim stebrom, takšne z dvema stebroma, pokrite, zaprte. 

Največ zvonikov je na Madžarskem, predvsem v okviru nekdanje Madžarske ali 
– kakor danes pravijo – v Karpatskem bazenu (Karpát-Medence). Koncentracije so 
predvsem tri: ob tromeji Madžarska/Avstrija/Slovenija, ob meji z Ukrajino, pred-
vsem na ukrajinski strani, in v Transilvaniji (Romunija). Nekaj manj pogosto, a še 
vedno ohranjene zvonike najdemo na Slovaškem, na Češkem in na Moravskem. V 
osrednjem delu Madžarske jih je manj. 

Najstarejši omenjeni zvonik je iz leta 1420 (Keresztpuszta), najstarejši še ohranje-
ni, v kraju Nyirbátor (Sisa 2001, 13), je iz leta 1640 (medtem ko je na Slovaškem – po 
Sisu – še v kraju z madžarskim imenom Kisazar, izvira iz leta 1616; Sisa 2001, 27).

Največja, verjetno najvišja zvonika sta Nemesnep in Molaszecsöd (Sisa 2001, 27).
Poseben primer je Hrvaška. Pred desetletji so lesene zvonike zamenjali z zida-

nimi zvoniki, ki so jih vključili v cerkve – posledica posegov rimskokatoliške Cer-
kve. Sisa je objavil pet risb in tri stare fotografije lesenih zvonikov, ki jih danes ni 
več (Sisa 2001, 44, po Freudenreichu). Zanimivo je, da se tu najde značilnost, ki 
je drugje ne poznamo: obarvane skodle. Hrastove skodle, ki jim tam v izborni 
hrvaščini pravijo »šindra«, lokalno pa »šinklni« (Horvat 1956), so barvali v pisanih 
barvah, predvsem oranžno, zeleno in rdeče (Horvat 1956), a jih danes, žal, ni več. 

V Avstrija je drugače: na Štajerskem, kjer je bilo evangeličanstva manj – ali pa 
je bilo izkoreninjeno razmeroma zgodaj –, najdemo le redke zvonike, če izvzame-
mo grajske in mestne. Ob urnih stolpih poznajo na Štajerskem še »vremenske 
stolpe«. Leta 1600 jih je poznala praktično vsaka vas, ki ni imela cerkve. Danes 
najdemo enega redkih še v Etzersdorfu – Rollsdorfu, izhaja pa iz leta 1600, zdaj 
ima zvon, ki je bil ulit leta 1756. 

Na Gradiščanskem je le še nekaj ohranjenih zvonikov. Najznačilnejša sta v vasi 
Gerersdorf, takoj nad Porabjem, drugi pa danes stoji v avstrijskem muzeju na pro-
stem, Stuebing pri Gradcu (dežela Štajerska), a so ga sem prinesli iz vasi Schallen-
dorf pri St. Michaelu, nedaleč od prvega. 

Zvonike najdemo tudi na Češkem in na Moravskem, še vedno so živi na Slova-
škem, po virih sodeč, jih je mnogo še v Ukrajini, Romunijo (Transilvanijo) pa sem 
omenil že kot najvzhodnejši del karpatskega bazena (nekdanje Madžarske), kjer 
najdemo najvišje, največje in najzahtevnejše objekte. A teh tako zahtevnih kompo-
zicij ne moremo prištevati v vernakularno arhitekturo. Zagotovo so jih gradili stro-
kovnjaki, pod kontrolo, s financiranjem in v organizaciji plemstva. 

6. Zvoniki po religiozni pripadnosti
Označevanje je težko, predvsem zaradi zamenjave pripadnosti religiji v času: mno-
gi protestantski so bili spremenjeni v katoliške, redki pripadajo obema verama. 
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Povsem preprosto je določanje po znakih na slemenu strehe, a to ne odseva de-
janskega stanja. Marsikje jih imajo ljudje še vedno »za svoje« (protestantske), kljub 
katoliškim oznakam, ki so jih zvoniki dobili pozneje.
Oznake v seznamu pomenijo:

R protestantski zvonik/református 
harangláb
K katoliški zvonik/római katolikus 
harangláb
 brez oznake: ni podatka ali pa 
Sisa v svoji knjigi tega zvonika nima
R Alsoszenterzsébet HU 
K Baglad HU 
R Bajánsenye HU 

Banuta SI 
Bokrači SI 

K Boreča SI 
R Csonkahegyhát 1 HU 
K Csonkahegyhát 2 HU 

Czezstreg HU 
K Daraboshegy HU  

Dolga vas/Hosszufalu HU  
Dolič SI  
Dolina SI  
Domanjševci/Domonkosfa SI  
Dürnbach AT  
Etzersdorf – Rollsdorf AT 

K Farkasfa HU 
R Felsöszenterzsébet HU (krilo)
K Genterovci/Göntérháza SI  

Gerersdorf (bei Güssing) AT 
R Gödörháza HU  

Gutorfölde HU  
Hohenbrugg AT  
Ivanjševci/Jánosfa SI 

K Jakabháza/HU 
K Kamovci/Kámaháza SI 
K Kányavár HU  

Kerkáskápolna HU 
K Kerkateskánd HU 
K Ketvölgy/Verica – Ritkarovci HU 
K Kissziget HU  

Kölbereck AT 
K Kozmadombja HU 
K Külsösárd HU 

K Lasztonya HU  
Lendvadédés HU 

K Lenti-Mumor HU  
Lispeszentadorjan HU 

K Lovaszi HU  
Magyarfold HU 
Mala Subotica CRO 

R Márokföld HU  
Magyarszombatfa HU  
Mikekarácsonyfa HU  
Mikekarácsonyfa 2 HU 

R Nemesmedves HU  
Neumarkt an der Raab AT 

R Nemesnép HU 
K Oberdrosen AT  

Ocinje SI 
K Orfalu/Andovci HU  

Páka-Dömefölde HU 
R Pankasz HU 
K Pince/Pince SI  

Pordašinci/Kisfalu SI 
Pórszombat HU 

K + R Ramocsa HU 
Ratkovci/Rátkalak SI 

K Rönök/Radling 1 E HU 
Rönök/Radling 2 W HU  
Schallendorf bei St Michael AT  
Selo SI 
Sotinski breg (Kugla) SI 

K Szentpéterfölde HU 
K Szilvágy HU 
R Szomoróc/Somorovci HU (po 

Sisu: Kerkaszomor) 
Šalovci/Salla SI  
Trdkova SI  
Zalabaksa HU  
Zalabaksa Cup HU  
Ženavlje SI  
(Sisa 2001)
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Enajst zvonikov z našega seznama je po Sisu reformacijskih, to pomeni 15 od-
stotkov vseh 66 zvonikov, med 35 kategoriziranimi (ki nastopajo v naši raziskavi in 
v njegovi knjigi) pa je takšnih 32 odstotkov, 36 odstotkov vseh je po Sisu katoliških, 
med kategoriziranimi pa jih je kar 68 odstotkov. Tisti zvonik, ki ima obe oznaki, je 
upoštevan obakrat, v obeh seznamih.

7. Problematika
Problematika zvoka je vsebinska, tehnična in sociološka. 

Vzbujanje zvoka z udarjanjem lesa na les (Juvanec 2012) se razvije v zvonik, 
oglaša razmejnice časa, a dobi z objektom novo razsežnost: omogoča uporaben 
prostor. Ta prostor je zaprt, ščiti notranjost pred pogledi nezaželenih oči. Refor-
macija je bila preganjana, zato je prostor zvonika tudi mesto za zbiranje. 

Prvi zanesljivi zapisi o zvonovih v deželi ob Muri so ohranjeni v vizitacijskih za-
pisnikih. Uporabljali so jih verniki tako katoliške kakor protestantskih veroizpove-
di (evangeličani in kalvinci). (Kuzmič 2002)

Verjetno si prebivalci dežele ob Muri v prvih časih krščanstva zaradi revščine 
niso mogli privoščiti zvonov, kakor nakazuje Košičev zapis: prve cerkve niso imele 
zvonika niti zvona, ki bi dobre ljudi vabil k bogoslužju, ampak so namesto tega ro-
potali po zbitih deskah in tako vabili vernike v cerkev (Kuzmič 2002).

Zvonik je postal pomemben element kulturne krajine, dvakrat. Prvič, to je vizu-
alni cilj, vidni psihološki in neodtujljivi fenomen družbe in njenih odnosov, drugič, 
to je zvočni zapis. In tudi ta ima dvojno vlogo: teoretično oznanja čas in praktično 
vero, ki je bila preganjana. Zvonikov prav zaradi te prve značilnosti niso mogli za-
treti. Na našem severovzhodu so ostali do danes. (Juvanec 2014)

Posebnost je tudi osmerokotnik. Oktogon (kakor ga imenujejo tudi na Madžarskem) 
je osnova osmerokrake zvezde, tudi simbol reformacije. Zvezda nastopa tako kot znak 
na vrhu strehe, pa tudi kot tlorisna zasnova – zanimivo – najpreprostejše konstrukcije 
temeljnih tramov, ki nosijo stebre. Tako ima zvonik zahtevno osmerokotno telo na 
štirih temeljnih tramovih, preprost kvadrat pa na osmih. A preprosta izvedba štirih 
stebrov z osmerokotnikom daje osnovo osmerokraki zvezdi. Zvezda je pogost simbol 
reformacije in prevladuje med znaki na zvonikih obravnavanega območja.

Toda tudi kvadrat ima nekatere značilnosti osmerokotnika: kvadrat, ki se navznoter 
manjša s kvadratnim korenom iz dve, riše navzven s 45 stopinjskim zasukom – osmero-
krako zvezdo. Ta izvedba je resda redkejša, a na strehah zvonikov nastopa. Daje pa tudi 
temelj za prostorsko izvedbo zvezde, ki ima ponekod celo 14 rogljev (na dveh pa stoji).

8. Sklep
Zvonik je v smislu reformacije na prostoru stičišča treh dežel predvsem profana, 
vsakodnevna arhitektura in navadno skupna, srenjska last, z razvojem in v okviru 
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zunanjih okoliščin pa oblikuje javni prostor v arhitekturnem in v sociološkem smi-
slu, v prostoru in v družbi.

Rekonstrukcije lesenega dela v zidanega pravzaprav niso klasične rekonstrukci-
je, ampak razvoj, saj je zidana stena še zvočna osamitev. In tako sloki zvonik, ki 
prvotno kaže le svojo konstrukcijo, postane objekt, podoben cerkvi. Enako velja 
tudi, ko zvonik, vključen v kompozicijo cerkvenega objekta, pomeni pravzaprav 
največji, ključni del, ki tudi fizično kaže svoj izvor: z zvokom vabi, s svojo postavi-
tvijo v vhodni del opozarja nase, vabi, vodi in varuje.

S tem se razvoj zvonika v kulturah protestantizma in katolicizma zaokroži in 
konča. Najprej vaška arhitektura, povsem utilitarna in brez navezave na cerkev, 
tako po obliki kakor po namenu, ostane še vedno zvonik, a povsem drugačen, v 
svoji zunanji obliki in v nekoliko skrivnostni vsebini.

Medtem ko se cerkveni zvoniki uporabljajo le v religiozne namene, so vaški 
zvoniki Prekmurja v zasebni ali skupni lasti in praviloma niso cerkveni, upravljajo 
jih njihovi lastniki in označujejo predvsem vaško življenje. 

V tem je njihova vrednost in njihov obstoj in predvsem delovanje: kažejo kul-
turo dežele, ne glede na politične delitve, na narodnosti, na jezike, na vero.

Zvonik je spomenik skupne kulture.
Madžarskega vpliva, reformacije in posebnih socioloških razmer v razvoju druž-

be ne moremo prezreti. 

Slika 6: Sistem zvonikov na maketah: razstava Zvonik, Haranglab, Holzglockenturm, Univerza 
v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo in Inštitut vernakularne arhitekture (Borut Juva-
nec in Andreja Benko), Slovenski dom, Szentgotthard/Monošter HU, april–maj 2015.
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Goričko je bilo še pred sto leti v sklopu Madžarske, zato je vpliv njene kulture 
nujen in logičen. Zato se značilnosti lesenih zvonikov proti zahodu ne širijo. 

Na vsem prostoru »stičišča treh dežel«, v Sloveniji, na Madžarskem in v Avstri-
ji, smo še danes priča samoiniciativnim rekonstrukcijam, postavljanjem in upra-
vljanju vaških zvonikov, ki sploh niso vaški, ampak so v zasebni lastnini. 

Njihova uporaba pomeni poseben sociološki, organizacijski in arhitekturni fe-
nomen tiste prvinske družbe in njenih atributov, ki so sestavljali vaške skupnosti. 
Nujnost sodelovanja in skupne organiziranosti je rodila sadove: tako so pregnali 
celo Turke, Dunaj pa so prepričali, da zvonijo njihovi zvonovi pred sovražniki. Zvo-
novi so v svojem jeziku oznanjali vero.

Fotografije, načrti, skice, analize. Avtorjev osebni arhiv.
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