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Ljubo Lah
Romanska arhitektura v Burgundiji – odkrivanje, 
raziskovanje in dokumentiranje
Romanesque Architecture in Burgundy – Identificati-
on, Research, and Documentation

Povzetek:	Romanika	je	prvi	mednarodni	vseevropski	umetnostni	slog,	ki	je	pred	
približno	tisoč	leti	preplavil	domala	vso	sedanjo	Evropo	in	se	takrat	razvil	v	vseh	
socialnih	plasteh	prebivalstva.	Izhaja	iz	samostanske	umetnosti.	Samostani	so	
bili	v	tistem	času	središča,	iz	katerih	se	je	širila	ne	samo	vera,	temveč	tudi	znanje	
in	vse	upodabljajoče	umetnosti.	Burgundija	je	zagotovo	eno	od	jeder,	od	koder	
se	je	širil	prvi	od	velikih	slogov	evropske	umetnosti;	v	Evropi	velja	za	območje	z	
največjo	gostoto	spomenikov	romanskega	izvora.	Neposredne	vplive	romanskih	
principov	gradnje	je	prek	tujih	mojstrov	mogoče	zaznati	tudi	na	območju	dana-
šnje	Slovenije.	Vsakoletne	interdisciplinarne	delavnice	v	organizaciji	francoskega	
Mednarodnega	centra	za	študije	kulturne	dediščine	v	pokrajini	Charolais-Brio-
nnais	v	Burgundiji	(fr.	Centre	International	d'Etudes	des	Patrimoines	Culturels	
du	Charolais-Brionnais	–	C.E.P)	omogočajo	študentom	arhitekture	z	različnih	
univerz	po	Evropi	preučevanje	in	dokumentiranje	romanske	arhitekture	v	samem	
izvoru.	Z	izmerami	in	nedestruktivnimi	analitskimi	metodami	ugotavljanja	stavb-
nega	razvoja	dveh	romanskih	arhitektur	iz	naselij	Chassenard	in	Ballore	se	je	pod	
mentorskim	vodstvom	spoprijela	tudi	skupina	študentov	Fakultete	za	arhitektu-
ro	iz	Ljubljane.	V	interdisciplinarni	raziskavi	so	bile	na	novo	identificirane	sesta-
vine	romanskega	izvora	in	opredeljeni	poznejši	posegi	v	obravnavana	spomeni-
ka,	to	pa	vse	skupaj	pomeni	originalne	in	izvirne	raziskovalne	dosežke.

Ključne besede:	romanska	arhitektura,	romanika,	dokumentiranje,	Burgundija,	Chas-
senard,	Ballore

Abstract: The	Romanesque	art	is	the	first	international	pan-European	artistic	style	
that	spread	throughout	entire	Europe	a	thousand	years	ago	and	subsequently	
developed	in	all	social	layers	of	the	population.	It	originates	in	monastic	art.	At	
that	time,	the	monasteries	were	the	centres	of	religion,	knowledge	as	well	as	
all	performing	arts.	Burgundy	is	indisputably	considered	as	one	of	the	cores	of	
this	first	great	European	artistic	style	and	its	expansion	throughout	Europe.	
Furthermore,	the	aforementioned	French	region	is	also	renowned	for	having	
the	highest	density	of	Romanesque	monuments.	In	Slovenia,	the	direct	influ-
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ence	of	the	Romanesque	construction	principles	can	be	perceived	through	the	
works	of	various	foreign	experts.	The	annual	interdisciplinary	workshops	or-
ganised	by	the	French	International	Centre	for	Cultural	and	Heritage	Studies	of	
Charolais-Brionnais	region	in	Burgundy	(Centre	International	d	‘Études	des	Pat-
rimoines	Culturels	du	Charolais-Brionnais	–	CEP)	allow	the	architecture	students	
from	various	universities	throughout	Europe	to	study	and	document	the	very	
essence	of	the	Romanesque	architecture.	A	group	of	students	of	the	Faculty	of	
Architecture,	University	of	Ljubljana,	also	embarked	on	a	project	of	measure-
ments	and	non-destructive	analytical	methods	to	determine	the	building	de-
velopment	of	two	Romanesque	architectural	projects	in	the	communes	of	Chas-
senard	and	Ballore	under	the	adequate	professional	mentorship.	The	interdis-
ciplinary	study	has	managed	to	re-identify	the	components	of	the	Romanesque	
origins	as	well	as	define	the	subsequent	interventions	in	the	two	examined	
monuments,	which	together	represent	the	original	research	achievements.

Keywords:	Romanesque	architecture,	Romanesque	art,	recording,	Burgundy,	Chas-
senard,	Ballore

1. Romanika – prvi mednarodni vseevropski umetnostni slog
V arhitekturni in umetnostni zgodovini velja romanika za umetnostni slog, ki se je v 
visokem	srednjem	veku	izoblikoval	v	prvi	četrtini	11.	stoletja	in	je	trajal	do	začetka	13.	
stoletja,	v	nekaterih	predelih	Evrope	pa	še	do	14.	stoletja.	Kljub	temu	da	je	vsako	ob-
dobje	težko	časovno	natančno	omejiti,	velja	spoznanje,	da	je	romanika	prvi	medna-
rodni	vseevropski	umetnostni	slog,	ki	je	zajel	domala	vso	Evropo	in	vse	socialne	plasti	
prebivalstva	(Zadnikar	1982,	16).	Romanika	je	izrazito	sakralna	in	zlasti	samostanska 
umetnost,	ki	je	nastopila	najprej	v	Franciji,	od	tam	pa	se	je	hitro	širila	v	Španijo, Nem-
čijo,	Anglijo	in	v Skandinavijo in se, v nekoliko bolj skromnem obsegu, uveljavila tudi v 
Italiji,	zlasti	v	Lombardiji	in	v	preostalih	delih	centralne	Evrope	(Toman	2010).

Romanika	je	čas	ustanavljanja	meniških	redov	(benediktinci,	cistercijani,	kartu-
zijani,	grandmontinci	…)	in	čas,	ko	se	krščanstvo	v	evropskih	deželah	intenzivno	
širi	prek	delovanja	menihov,	od	katerih	so	bili	nekateri	tudi	tako	imenovani	»po-
tujoči	umetniki«.	V	času	romanske	umetnosti	je	Cerkev	prek	mreže	samostanov	
(terra	monastica)	in	cerkva	obvladovala	dejansko	vso	Evropo.	Samostani	so	bili	v	
tistem	času	središča,	iz	katerih	se	je	širila	ne	samo	vera,	temveč	tudi	znanje	in	ce-
lotna	umetnost.	Ob	tem	so	bili	samostani	še	centri	gospodarske	moči	in	središča	
dobro	organiziranih	in	v	veliki	meri	upravno	neodvisnih	skupnosti.

V	različnih	delih	Evrope	je	romanika	trajala	različno	dolgo,	in	čeprav	so	značilne	
regionalne	različice,	je	romanski	slog	na	splošno	sorazmerno	enoten	in	z	razpoznav-
nimi	značilnostmi	v	gradnji	in	oblikovanju.	Evidentno	je	romanika	črpala	zglede	v	
antični	arhitekturi	(Marinko,	Debevec	2008).	Razvila	je	mogočen	slog	v	arhitekturi	
cerkvenega	stavbarstva	in	hkrati	izpopolnila	tehnologijo	gradnje,	ki	je	omogočala	zi-
davo	vse	bolj	čvrstih	kamnitih	stavb	z	relativno	majhnimi	okenskimi	odprtinami.	Raz-
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vila	je	tehniko	uporabe	polkrožnega	loka,	banjastega	oboka,	kupol	in	zidave	dvosloj-
nih	masivnih	zidov.	Tudi	značilnosti	in	koncepti	organizacije	bogoslužnega	prostora	
so	v	romaniki	doživeli	preoblikovanje	in	evolucijske	spremembe	(Debevec	1999,	33–
37).	Prav	v	Burgundiji,	v	sestavu	samostana	Cluny,	je	benediktinski	red	zgradil	najbolj	
veličastno	in	razkošno	baziliko	–	tako	imenovano	tretjo	cerkev	–,	maior	ecclesia	(do-
grajena	leta	1132),	ki	je	bila	še	dolga	stoletja	po	gradnji	največja	sakralna	stavba	kr-
ščanskega	sveta,	vse	do	nastanka	bazilike	sv.	Petra	v	Rimu	v	16.	stoletju	(Sartiaux	
2010,	9,	Watkins	1992,	102).	Poleg	svetovno	znanih	dosežkov	romanske	arhitekture	
–	na	primer	iz	Clunyja,	Vezelaya,	Autuna,	Paray-le-Moniala	in	iz	Anzy-le-Duca	–	po-
meni	Burgundija	eno	od	jeder,	od	koder	se	je	širil	prvi	od	velikih	slogov	evropske	
umetnosti	To	se	je	zgodilo	že	v	začetku	11.	stoletja.	Ob	svetovno	znanih	kulturnih	
spomenikih	iz	obdobja	romanike	naletimo	v	Burgundiji	še	na	mnoge	podeželske	cer-
kve,	ki	v	sebi	ohranjajo	zasnove	in	številne	arhitekturne	člene	iz	navedenega	obdobja	
(Reveyron,	Nicolier,	Guénot	et	al.	2010).	»Gradbena	dejavnost	se	ni	omejevala	le	na	
velike	in	pomembne	stavbe,	s	katerimi	so	posamezne	dežele	kar	tekmovale	med	se-
boj,	kako	bi	druga	drugo	prekosile	v	veličastju	teh	velikih	arhitektur,	temveč	da	so	v	
velikem	številu	začeli	graditi	manjše	cerkve	in	kapele	tudi	na	podeželju.«	(Zadnikar	
1982,	17).	Območje	južnega	dela	Burgundije	–	dežela	Charolais	Brionnais	–	je	znano	
kot	območje	v	celotni	Evropi	z	največjo	gostoto	podeželskih	cerkva	romanskega	iz-
vora.	V	navedenem	območju	je	prek	sto	lokacij	te	arhitekture	(v	pretežni	meri	pode-
želske	cerkve)	romanskega	izvora.	Nekatere	so	bolje	ohranjene,	druge	pa	že	močno	
predelane	in	spremenjene	s	posegi	iz	poznejših	obdobij.	Še	posebno	usoden	je	bil	
zanje	čas	francoske	revolucije,	ko	je	marsikatera	cerkev	doživela	nasilno	destrukcijo	
ali	celo	požig.	Nemalo	posegov	in	sprememb	bogoslužnega	prostora	so	pozneje	spro-
žili	tudi	ukrepi	znotraj	same	Cerkve.	Marsikdaj	radikalne	spremembe	bogoslužnega	
prostora	je	povzročil	drugi	vatikanski	koncil,	ki	jih	v	svojih	zapisih,	zlasti	v	slovenskem	
prostoru,	obravnava	Leon	Debevec	(Debevec	2004;	2013).

V	Sloveniji	romanske	stavbne	dediščine	v	primerljivem	obsegu	in	primerljivi	
gostoti	z	Burgundijo,	žal,	ne	premoremo.	Na	Slovenskem	so	romanske	stavbe	v	
poznejših	obdobjih	večinoma	močno	predelali,	še	bolj	korenito,	kakor	se	je	to	zgo-
dilo	v	Franciji.	Med	vidnejše	in	bolje	ohranjene	spomenike	iz	te	dobe	sodijo,	na	
primer,	cerkev	samostana	v	Stični,	kapela	na	Malem	gradu	v	Kamniku,	pa	tudi	
ostaline	benediktinskega	samostana	v	Gornjem	gradu	in	Žička	kartuzija.	Poleg	na-
vedenih	spomenikov	se	v	slovenskem	prostoru	najde	še	precej	ostankov	sakralne,	
grajske	in	druge	naselbinske	dediščine	iz	predromanike	in	romanike.	(Zadnikar	
1970;	1982;	2001;	Stopar	2017).

2. Dokumentiranje kot podlaga preučevanja, varstva in 
upravljanja stavbne dediščine

V	mednarodni	doktrini	varstva	stavbne	dediščine	že	dolgo	velja	priporočilo,	da	je	
vselej	podlaga	načrtovanja	posegov	v	dediščino	najprej	njeno	natančno	razisko-
vanje,	dokumentiranje	in	vrednotenje	njenega	kulturnega	pomena.	Dokumenti-
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ranje	je	v	skladu	z	mednarodno	opredelitvijo	»zbiranje	informacij,	ki	opisujejo	
fizično	konfiguracijo,	stanje	in	rabo	spomenikov,	skupin	stavb	in	spomeniških	ob-
močij	v	različnih	obdobjih	in	je	zelo	pomemben	del	procesa	ohranjanja	spomeni-
kov«.	Poleg	tega	je	dokumentiranje	tudi	»eden	od	glavnih	razpoložljivih	načinov	
osmišljanja,	razumevanja	definiranja	in	priznanja	vrednot	kulturne	dediščine«	
(Principles	for	the	Recording	of	Monuments,	Groups	of	Buildings	and	Sites,	1996).	
Dokumentiranje	je	nujno	za	boljše	razumevanje	kulturne	dediščine,	njenih	vrednot	
in	razvoja.	Pomembno	je	tudi	za	spodbujanje	javnega	interesa	in	zaradi	sodelova-
nja	javnosti	pri	ohranjanju	dediščine.	Še	večji	pomen	dobi	poprejšnje	dokumen-
tiranje	v	povezavi	z	vzdrževanjem,	upravljanjem	in	načrtovanjem	posegov.

 Podobno kakor se je v civilni sferi izoblikovala mednarodna doktrina varstva in 
ohranjanja	kulturne	dediščine,	so	tudi	cerkvene	oblasti	razvile	delovno	metodo	
inventarizacije-katalogizacije,	ki	je	po	svojem	bistvu	podobna	metodi	umetnostno-
zgodovinskih	ved	(Pismo	o	potrebnosti	in	nujnosti	inventarizacije	in	katalogizacije	
kulturnih	dobrin	Cerkve	1999,	129–167).	V	dokumentu	najdemo	poudarek,	da	je	
»Cerkev	med	prvimi	javnimi	ustanovami,	ki	so	z	lastnimi	predpisi	uredile	ustvar-
janje,	ohranjanje	in	vrednotenje	umetnostne	dediščine,	postavljene	v	službo	nje-
nega	poslanstva«	(139).	V	nadaljevanju	sta	razložena	ključna	pojma:	»Inventari-
zacija	je	temeljna	spoznavna	dejavnost.	Zaradi	sistema	golega	naštevanja	zunanjih	
značilnosti,	ki	je	njena	sestavina,	jo	lahko	opredelimo	kot	›popis‹	(register).	Na-
sprotno	pa	katalogizacija	presoja	dobrino	v	njeni	kompleksnosti	in	notranji	na-
membnosti.	Nastopa	kot	stanje	bolj	poglobljenega	spoznavanja	predmeta	v	nje-
govem	kontekstu,	pomenu	in	vrednosti.«	(139)

Obstajajo	številne	vzporednice	v	metodah	dela	in	v	ciljih	delovanja	na	področju	
ohranjanja	kulturne	dediščine	med	ustanovami	civilne	sfere	in	cerkvenih	oblasti:	
»Predhodna	zahteva	za	zaščito	te	ogromne	dediščine	je	najprej	zavzetost	za	spo-
znavanje	njene	pomembnosti.	To	je	pogoj	za	nadaljnje	posege	in	vsakovrstne	de-
javnosti,	ki	so	naloga	tako	cerkvene	kot	tudi	civilne	oblasti,	skladno	z	njihovimi	
pristojnostmi.«	(131)

Za	načrtovanje	prenove	povsem	navadne	stavbe	velja	priporočilo,	da	je	koristno	
imeti	pred	načrtovanjem	sprememb	čim	bolje	izdelani	posnetek	obstoječega	sta-
nja	in	vsestransko	analizirano	stanje	objekta.	Še	v	večji	meri	to	velja	za	posege	v	
bogoslužne	stavbe,	ki	so	tudi	pri	nas	v	Sloveniji	v	pretežni	meri	evidentirane	in	
razglašene	za	kulturno	dediščino.	O	organiziranosti	prenove	in	gradnje	bogoslu-
žnih	stavb	v	Sloveniji	je	v	svoji	monografiji	že	pred	leti	ugotavljal	stanje	in	o	njem	
razpravljal	Leon	Debevec	(1999).	O	samih	metodah	dokumentiranja	in	stavbnega	
raziskovanja	obstaja	v	strokovnem	svetu	vrsta	opisanih	in	priporočenih	načinov	
dela	(Principles	for	the	Recording	of	Monuments,	Groups	of	Buildings	and	Sites,	
1996,	2018,	Friedman	2000,	Noy	1995,	Winterfeld	1998,	Marino	1990).	V	Slove-
niji	je	Peter	Fister	že	pred	desetletji	vpeljal	izjemno	napreden	in	učinkovit	pristop	
tako	imenovanega	enotnega	topografiranja	in	dokumentiranju	stavbne	dediščine	
(Fister	1976,	159–193).	Metoda	dela,	ki	je	izhajala	iz	takratnih	priporočil	UNESCO,	
je	aktualna	in	uporabna	še	dandanes	– tudi v dobi laserskih razdaljemerov, foto-
grametrije,	terestričnega	laserskega	skeniranja	in	splošne	digitalizacije	dokumen-
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tacije.	Pomen	dokumentiranja,	strukturnih	analiz	in	izdelave	ustrezne	»tehnične	
dokumentacije«	poudarja	tudi	Ivan	Stopar	(2017,	5–8),	ki	med	drugim	v	uvodu	
svoje	razprave	o	arhitekturi	predromanike	in	romanike	v	Sloveniji	opozarja	na	ne-
zanesljivost	dobršnega	dela	razpoložljive	tehnične	dokumentacije	o	spomenikih,	
ki	jo	hranijo	naše	institucije.

Študentje	Fakultete	za	arhitekturo	Univerze	v	Ljubljani	se	z	osnovami	dokumen-
tiranja	in	izdelave	arhitekturnih	posnetkov	seznanijo	šele	v	četrtem	letniku	študi-
ja.	Kot	prihodnje	arhitekte	jih	fakulteta	med	drugim	usposablja	tudi	za	sodelova-
nje	v	projektih	prenove	stavbnih	spomenikov	in	druge	stavbne	dediščine.	Delav-
nice	v	Franciji	jim	dajejo	dodatno	poglobljeno	znanje	in	stik	z	mentorji	ob	skupnem	
delu	na	terenu.	Hkrati	se	seznanjajo	z	načini	dela,	ki	so	uveljavljeni	na	drugih	fa-
kultetah	v	Evropi.	Sodelovanje	na	delavnicah	jim	omogoča	spoznavanje	romanike	
iz samega njenega izvora.

3. Dve ravni varstva stavbne dediščine v Franciji
Kljub	temu	da	je	odnos	do	stavbnih	spomenikov	v	Franciji	relativno	dobro	razvit	
–	in	splošno	gledano	–	na	visoki	ravni,	je	precejšen	del	niže	vrednotenih	regional-
nih	spomenikov,	ki	niso	nacionalne	vrednosti,	slabše	varovanih	in	marsikateri	od	
njih,	tako	kakor	v	Sloveniji,	še	brez	osnovne	dokumentacije.	Za	njihovo	zaščito	
strokovno	skrbijo	tako	imenovane	regionalne	uprave	za	zgodovinsko,	arheološko	
in	etnološko	dediščino	(Commission	régionale	du	patrimoine	historique,	archeo-
logique	et	etnologique).

V	Franciji	se	zelo	občuti	sistem	dveh	ravni	varstva	kulturnih	spomenikov,	ki	je	
bil	uveden	leta	1985.	Tisti	spomeniki,	ki	so	bili	opredeljeni	kot	spomeniki	nacio-
nalnega	pomena	in	so	na	seznamu	francoskega	ministrstva	za	kulturo,	so	pravilo-
ma	bolje	vzdrževani	in	je	zanje	na	voljo	več	javnih	finančnih	sredstev.	Za	spome-
nike	s	seznama	tako	imenovanega	»dodatnega	inventarja«	pa	vedno	primanjkuje	
javnega	denarja	in	so	v	izrazitem,	depriviligiranem	statusu	v	primerjavi	z	nacional-
nimi	spomeniki,	za	katere	skrbi	nacionalna	komisija	oziroma	uprava	za	zgodovin-
ske	spomenike	(Commission	supérieure	des	munuments	historiques).	Lahko	po-
vlečemo	vzporednico	in	ugotovimo,	da	je	varstvo	dediščine,	ki	je	razvrščena	ozi-
roma	vrednotena	v	nižje	kategorije,	zelo	podobno	kakor	v	Sloveniji.	Nezadovoljstvo	
s	pretirano	centraliziranim	sistemom	varstva	kulturne	dediščine	v	Franciji	je	mo-
goče	zaznati	v	vsakem	pogovoru	s	strokovnjaki,	ki	delujejo	na	regionalni	ravni.

Prav	navedeni	zapostavljeni	romanski	arhitekturni	dediščini	so	namenjene	in-
terdisciplinarne	delavnice	v	organizaciji	francoskega	Mednarodnega	centra	za	štu-
dije	kulturne	dediščine	v	pokrajini	Charolais-Brionnais	v	Burgundiji	(fr.	Centre	In-
ternational	d'Etudes	des	Patrimoines	Culturels	du	Charolais-Brionnais	–	C.E.P).	Pre-
učevanje	in	dokumentiranje	že	vrsto	let	poteka	v	okviru	vseevropskega	projekta	
Transromanica	(Daniel,	Durix	2010,	79–83).	Fakulteta	za	arhitekturo	Univerze	v	
Ljubljani	se	skupaj	z	Zavodom	za	varstvo	kulturne	dediščine	Slovenije	–	z	Restavra-
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torskim	centrom	–	s	svojim	sodelovanjem	pridružuje	projektu.	Projekt	Transroma-
nica	poteka	pod	okriljem	Sveta	Evrope	in	je	v	splošnem	namenjen	krepitvi	trajno-
stnega	razvoja	regij	in	spodbujanju	prostorskega	združevanja,	v	pomoč	sta	mu	kul-
turni	turizem	in	razvijanje	kulturnih	poti	na	podlagi	skupne	evropske	romanske	
dediščine.	Kakor	navaja	Listina	o	kulturnih	poteh	(ICOMOS	2003),	so	te	poti	

»interaktivni,	dinamični	in	razvijajoči	se	procesi	človeških	medkulturnih	
povezav,	ki	odražajo	bogato	raznolikost	prispevkov	različnih	ljudi	h	kultur-
ni	dediščini,	/…/	zato	kulturne	poti	niso	samo	komunikacijske	in	prometne	
povezave,	ki	vključujejo	med	drugim	kulturne	objekte	in	povezujejo	različ-
ne	ljudi,	temveč	so	posebni	zgodovinski	pojavi,	ki	jih	ni	mogoče	ustvariti	
le	tako,	da	bi	samo	z	domišljijo	in	voljo	vzpostavili	sklop	povezanih	kultur-
nih	dobrin,	ki	bi	imele	skupne	značilnosti.«

Model	razvijanja	kulturnih	poti	med	gosto	mrežo	romanske	dediščine	je	kon-
cept,	ki	ga	že	vrsto	let	postopoma	gradijo	tudi	v	pokrajini	Charolais-Brionnais	na	
jugu	Burgundije	(Les	Chemins	du	Roman	en	Charolais-Brionnais	2018).

4. Metode in tehnike dokumentiranja
Izmera in analiza stavbnega razvoja obravnavanih objektov temeljita na nedestruk-
tivni	analitski	metodi	dela	in	sta	prilagojeni	razpoložljivi	merski	tehniki	z	uporabo	
tračnih	metrov,	ročnih	laserskih	razdaljemerov	in	laserskih	nivelirjev.	Stavbi	razvoj	
je	resda	mogoče	bolj	zanesljivo	razbrati	in	opredeliti	s	sondiranjem	oziroma	če	s	
sten	snamemo	omet	in	se	nam	ob	tem	pokažejo	vse	nadrobnosti	v	strukturi	zida-
ve	in	uporabe	materiala.

Pristop	je	prilagojen	sposobnostim	študentov,	ki	se	na	vsakokratni	delavnici	
praviloma	prvič	seznanijo	in	preizkusijo	z	metodo	dela.	Dokumentacija	z	izmerami	
romanskih	stavb,	z	opisi	in	analizami	stavbnih	struktur	in	celotnega	stavbnega	ra-
zvoja	je	izdelana	na	podlagi	interdisciplinarnega	pristopa:

načrt	terenskega	dela	in	pripravo	arhitekturnega	posnetka	stavbe	izdela	ekipa	
študentov	pod	mentorskim	vodstvom	in	v	sodelovanju	s	strokovnjaki	Zavoda	za	
varstvo	kulturne	dediščine	Slovenije,	Restavratorskega	centra;

poročilo	o	stavbi	po	poprejšnjem	ogledu	in	pridobitvi	dostopnih	arhivskih	po-
datkov	pripravi	Mednarodni	center	za	študije	kulturne	dediščine	v	pokrajini	Cha-
rolais-Brionnais	v	Burgundiji	(fr.	Centre	International	d'Etudes	des	Patrimoines	
Culturels	du	Charolais-Brionnais	–	C.E.P)	v	sodelovanju	z	lokalnimi	poznavalci	iz-
branih	arhitektur;

poročilo	s	skupnega	ogleda	objekta	pripravi	ekspert	Alain	Guerreau,	specialist	
za umetnostno zgodovino srednjega veka, z Nacionalnega centra za znanstvene 
raziskave	(Centre	national	de	la	recherche	scientifique	–	CNRS)	v	sodelovanju	z	
ekipo	s	Fakultete	za	arhitekturo,	Univerze	v	Ljubljani.
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5. Kratka predstavitev rezultatov delavnic
Rezultat	delavnice	iz	leta	2014	sta	zgledno	izdelani	poročili,	ki	vsebujeta	poleg	
ocen	stanja	obeh	obravnavanih	objektov	tudi	arhitekturna	posnetka	in	analizi	
stavbnega	razvoja.	Vse	skupaj	je	izviren	znanstvenoraziskovalni	dosežek	interdi-
sciplinarne	ekipe.

5.1 Cerkev Saint-Georges v kraju Chassenard 

Cerkev	Saint-Georges	(Sv.	Jurij)	v	kraju	Chassenard	(departma	Allier,	regija	Auver-
gne)	leži	manj	kakor	600	m	zahodno	od	reke	Loare,	na	robu	prve	terase,	ki	se	dvi-
ga	nad	glavno	rečno	strugo.

Stavba	je	postala	predmet	strokovne	pozornosti	šele	po	letu	2000,	potem	ko	
so	ob	vzdrževalnih	delih	v	južni	steni	odkrili	precej	dobro	ohranjen	in	bogato	de-
koriran	romanski	portal.	Stavbni	dediščini	so	leta	2001	podelili	označbo	»MH«	
(Monuments	Historiques)	in	jo	skrbno	restavrirali	v	letih	2009	in	2010	pod	vod-
stvom	arhitekta	Richarda	Duplata.	Čeprav	naše	raziskave	ne	zagotavljajo	absolutno	
zanesljivih	sklepanj,	nam	kljub	vsemu	omogočajo	najbolj	verjetno	in	sprejemljivo	
kronološko rekonstrukcijo stavbnega razvoja.

Slika 1: Zahodno od reke Loare se ponuja pogled na cerkev sv. Jurija v kraju Chassenard.
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Cerkev	je	sedaj	ometana	znotraj	in	zunaj,	to	pa	seveda	zelo	otežuje	preučevanje	
gradnje.	Vzorci,	ki	so	jih	pridobili	po	odkritju	romanskega	portala,	kažejo	na	gra-
dnjo	z	majhnimi,	slabo	obdelanimi	kamni	iz	apnenca.	Stene	glavne	ladje	so	debe-
le	povprečno	92	cm.	Loka	nad	sedanjim	narteksom	sta	grajena	z	bloki	iz	kamna,	
ki	so	precej	večji	od	tistih,	ki	jih	najdemo	v	obeh	južnih	opornikih	(opornika	ob	
severni	steni	sta	bila	v	celoti	na	novo	dozidana	veliko	pozneje).	Na	opornih	stebrih	
lokov	naj	bi	bile	sledi	gradnje	iz	visokega	srednjega	veka.	Lomljeni	(šilasti)	banjasti	
obok	je	lepo	viden	iz	zvonika.	Grajen	je	iz	majhnih	kamnov,	podobnih	opekam,	
precej	pravilno	postavljenih	skupaj.	Zvonik	je	zgrajen	iz	majhnih	apnenčastih	blo-
kov,	položenih	zelo	nepravilno.	Severna	in	južna	stena	podnožja	zvonika	–	križa	
(sedaj	narteksa)	sta	zelo	debeli,	merita	povprečno	108	cm.	Načrti	izpred	prve	sve-
tovne	vojne	(iz	leta	1912)	nas	vodijo	do	predvidevanj,	da	so	bile	stene	vzhodnega	
dela,	nekdanje	apside,	prav	tako	debele.	Po	drugi	strani	pa	romanski	portal	priča	
o	zelo	dobri	gradbeni	tehniki.	Bloki	so	lepo	obdelani,	odlično	položeni,	vezave	zelo	
tenke.	Številni	bloki	imajo	na	notranji	strani	vklesano	tudi	kamnoseško	znamenja,	
ki	je	označevalo	izdelek	nekega	določenega	kamnoseka.

Slika 2 in 3: Arhitekturni posnetek po izvoru romanske arhitekture v kraju Chassenard (de-
partma Allier, regija Auvergne). Poskus analize stavbnega razvoja: rumeno – roman-
ika, 10. in 11. stoletje; rdeče – romanika, 12. stoletje; vijolično – posegi med 13. in 
18. stoletjem; modro – 20. stoletje.
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Stene	transepta	(križiščnega	kvadrata	pod	zvonikom,	sedaj	nekakšnega	nar-
teksa),	verjetno	pa	tudi	ves	nekdanji	vzhodni	del	z	apsido	sodijo	k	najstarejši	eta-
pi	gradnje.	To	etapo	je	težko	časovno	določiti,	mogoče	10.	ali	prva	polovica	11.	
stoletja.	Cerkvena	ladja	naj	bi	bila	nekoliko	poznejšega	izvora.	Romanski	portal	(ki	
ga	spremlja	obnova	dela	južne	stene	ladje)	lahko	brez	dvoma	postavimo	v	čas	med	
letoma	1140	in	1180.	Oba	loka	nad	transeptom	in	prva	plast	ometa	so	iz	13.	sto-
letja.	Obdobju	verskih	vojn	lahko	pripišemo	fazo	rušenja,	kateri	je	sledila	v	začet-
ku	17.	stoletja	obnova	ometa	transepta	in	zvonika,	mogoče	pa	tudi	zazidava	po-
novno	odkritega	romanskega	portala.	Najnovejša	popolna	restavracija	portala	je	
omogočila,	da	so	se	spet	pokazali	elementi	nekdanjega	dekorja:	cvetlice,	tipične	
za	13.	stoletje,	ki	jih	najdemo	na	lokih	transepta,	in	omet,	okrašen	z	obrobo,	ki	mu	
lahko	pripišemo	17.	stoletje.

Metrološko	raziskovanje	oziroma	merska	analiza	stavbe	je	relativno	preprosta	
in	kaže	na	ladjo,	oblikovano	v	četverokotnik	z	razmerji	20	x	36	romanskih	čevljev	
(s	stranicami	v	dolžinah:	5,95	m	x	10,93	m	x	5,45	m	x	10,73	m),	ki	mu	sledi	še	dru-
gi	četverokotnik	transept	v	razmerju	16	x	16	romanskih	čevljev	(s	stranicami:	4,40	
m	x	3,97	m	x	4,44	m	x	3,93	m).	Oba	četverokotnika	sta	zelo	nepravilnih	oblik	in	
brez	pravih	kotov	v	zidavi.	Tudi	njuni	osi	sta	močno	divergentni	(z	več	kakor	4	sto-
pinjami	odklona).	Vse	to	pa	se	ujema	s	tehnikami	zasnov	zgodnjih	romanskih	stavb,	
ki	seveda	niso	bile	zasnovane	v	obliki	»načrtov	na	papirju«	in	z	uporabo	merilnih	
trakov,	kakor	jih	poznamo	v	sodobnosti.	Objekti	so	bili	navadno	zasnovani	v	nara-
vi,	neposredno	na	kraju	gradnje,	z	uporabo	antropometričnega	merskega	sistema	
(palec,	dlan,	čevelj,	laket,	seženj	…)	in	s	tehniko	uporabe	vrvi	s	trinajstimi	vozli	na	
enakih	razdaljah	–	navadno	en	čevelj.	Iz	tega	izhajajo	kompozicija	in	ponavljajoča	
se	razmerja	v	zasnovah	posameznih	prostorov	(prim.	Hatot	2012).	

5.1.1 Opis in analiza romanskega portala na južni steni stavbe

Ikonografska	analiza	portala	je	zahtevna	zaradi	slabe	ohranjenosti	detajlov.	Tim-
panon/luneta	(z	okrasom	nad	vrati)	prikazuje	Pantokratorja	(ikonografski	tip	vse-
obvladujočega	Kristusa)	v	mandorli	(svetniški	sij	v	obliki	mandlja),	ki	jo	podpirata	
dva	arhangela	(nadangela).	Spodaj	so	tri	slabo	prepoznavne	podobe.	Na	desni	sta	
orel	in	brez	dvoma	krilati	vol,	na	levi	nenavadna	žival	s	telesom	ptice,	z	dvema	
perutma	in	s	tremi	krempljastimi	šapami	(tacami).	Ta	žival	steguje	eno	od	šap	nad	
nekaj,	nič	manj	nenavadno,	verjetno	nad	nekakšno	rastlino.	Takšno	kompozicijo	
imamo	lahko	za	tako	imenovani	tetramorf,	ki	simbolično	gradi	na	zasnovi	štirih	
različnih	elementov.	Dodamo	lahko	še	to,	da	je	žival	s	tremi	šapami	po	vsej	verje-
tnosti	lev	in	da	eden	od	arhangelov	igra	vlogo	manjkajočega	človeka.	Prečnik	nad	
vrati,	ki	je	zelo	poškodovan	in	skoraj	nerazpoznaven,	je	prav	gotovo	prikazoval	
dvanajst	stoječih	oseb,	ki	gledajo	navzgor;	to	bi	bil	lahko	motiv	vnebohoda.	Prav	
na	levi	je	prikaz	boja	vitezov,	mogoče	prikaz	poraza	superbie	(ponosa).	Na	levem	
kapitelu	na	levi	strani	je	zleknjena	oseba,	ovita	v	vinsko	trto	(?),	in	na	desni	krila-
ta	pošast	s	kačjim	repom.	Ta	kapitel	pokriva	relief,	ki	prikazuje	občudovanje	treh	
modrecev,	za	njim	pa	osvetljen	trinadstropni	stolp.	Desni	kapitel	predstavlja	kla-
sično	temo	boja	angela	z	demonom	za	nadzor	nad	dušo	umrlega,	dušo	v	obliki	
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golega	telesa.	Blok,	ki	se	dviga	nad	kapitelom,	je	precej	poškodovan.	Mogoče	sta	
bili	na	njem	simetrično	dve	kompoziciji,	a	tega	ni	možno	potrditi.	Nad	timpano-
nom	je	močno	poškodovan	obočni	lok,	na	katerem	naj	bi	bila	nekakšna	vinska	trta.	
Kristusovo	krono,	pa	tudi	krone	treh	modrecev	in	device	prekrivajo	luknjice,	v	ka-
terih	naj	bi	bile	nekoč	pastile	barvnega	stekla.	Takšen	primerek	lahko	še	vedno	
vidimo	na	Kristusovi	kroni.	V	poznejši	dobi	(konec	srednjega	veka)	so	timpanon,	
ki	je	izgubil	vso	svojo	barvo,	ponovno	prekrili	s	slojem	enotne	rdeče	okre.	O	tem	
pričajo	številne	sledi,	ki	so	se	pokazale	pri	prenavljanju.	Restavratorji	so	se	odlo-
čili,	da	se	v	celoti	obnovi	ta	sloj,	na	zunanji	in	notranji	strani,	to	pa	celotnemu	
portalu	daje	nenavaden	videz.	

5.2 Cerkev Saint-Denis v kraju Ballore

Stavbo	župnijske	cerkve	sv.	Dioniza	(L'église	paroissiale	Saint-Denis)	sestavlja	cerkve-
na	ladja	s	približno	pravokotno	zasnovo,	nad	katero	je	sedaj	raven	strop,	ladji	sledi	
križiščni	kvadrat	s	prečno	ladjo,	sestavljeno	iz	dveh	stranskih	kapel.	Križiščnemu	kva-
dratu	(dimenzije	približno	3,5	m	x	3,5	m)	sledi	polkrožna	apsida.	Nad	prostorom	kri-
žiščnega	kvadrata	je	šilast	obok,	nad	njim	pa	se	dviga	velik	in	masivno	grajen	zvonik	
približno	kvadratnega	tlorisa.	Stranski	kapeli	imata	poslikan	strop.	Notranji	in	zunanji	
omet	preprečujeta,	da	bi	nedestruktivno	raziskali	kamnito	zgradbo	večine	zidov.

Cerkev je bila »obnovljena« oziroma nestrokovno restavrirana leta 1970. Ves omet 
so	nanesli	na	novo,	stanje	pred	in	med	izvajanjem	del	ni	bilo	dokumentirano,	s	tem	

Slika 5: Nedavno odkriti romanski portal iz domnevno 12. stoletja.
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pa	je	bil	izgubljen	pomemben	vir	informacij.	Štiri	loke,	ki	so	sestavni	del	oboka	prosto-
ra	nad	križiščem,	so	k	sreči	pustili	gole	in	neometane,	to	pa	omogoča	opazovanje	nji-
hove	strukture.	Žal	so	jih	ob	»prenovi«	na	novo	obdelali	z	zobatim	kamnoseškim	kla-
divom,	s	tem	pa	so	izginile	tudi	skoraj	vse	sledi	obdelav	z	originalnim	orodjem.	Upra-
vičena	je	domneva,	da	so	navedeni	štirje	loki	iz	poznega	obdobja	romanike,	kljub	temu	
da	so	ugotovljene	razlike	v	tehnikah	gradnje	posameznih	lokov,	v	velikosti	kamnitih	
blokov	in	v	širini	posameznih	lokov	(109	cm	in	105	cm	–	loka	prečno	na	smer	ladje,	98	
cm	in	94	cm	–	stranska	loka	v	smeri	ladje).	Veliki	lok	med	ladjo	in	križiščem	je	glede	na	
tehniko	gradnje	težko	datirati	pred	sredino	12.	stoletja.	Velika	debelina	lokov	(več	ka-
kor	meter)	izhaja	brez	dvoma	iz	uporabljenega	gradbenega	materiala	–	peščenjaka.

Okna	prečne	ladje	so,	podobno	kakor	okna	glavne	ladje,	zelo	velika	in	z	velikim	
dvojnim	poševnim	ostenjem	(od	zunaj	in	od	znotraj;	s	poševno	zidano	okensko	
špaleto).	Skoraj	nemogoče	jih	je	natančno	datirati	in	jim	določiti	starost.

Apsida	je	bila	po	arhivskih	dokumentih	skoraj	v	celoti	na	novo	grajena	leta	1864,	
nekoliko	prej,	leta	1881,	so	nivo	tal	v	apsidi	povišali	za	približno	80	cm,	to	pa	je	
prispevalo	k	iznakaženemu	videzu	notranjosti.	Razlog	za	poseg	naj	bi	bila	po	zgo-
dovinskih	opisih	velika	vlažnost	tal	in	temeljev,	ki	so	jo	skušali	omiliti	z	dvigom	
tlaka.	Brez	dvoma	so	ob	tej	priliki	izginili	tudi	grobovi	nekdanjih	ballorških	gospo-
dov	(13.–16.	stol.)	ki	so	bili	v	glavni	cerkveni	ladji.

Vrata	na	pročelju,	pa	tudi	vrata	na	južni	steni	imajo	podobno	oblikovani	in	krašeni	
konzoli	preklade	(arhitrava).	Njuno	starost	je	težko	določiti	(verjetno	med	12.	in	16.	stol.).

Slika 6: Prvi pogled na vaško cerkev v kraju Ballore ne daje vtisa, da je to po izvoru arhitektu-
ra iz začetnega obdobja romanike.
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Konzole	in	preklade	vrat	so	bile	najbrž	pozneje	predelane.	Pred	južnimi	vrati	
stoji	preddverje	z	dvema	kamnitima	stebroma,	ki	ju	je	po	načinu	izdelave	mogoče	
datirati	v	17.	stoletje.

Zvonik	približno	kvadratnega	tlorisa	ima	na	vzhodni	strani	ohranjeno	prvotno	
okno,	ki	je	očitno	edino.	Okno	je	zelo	skrbno	sezidano,	natančno	izklesano,	z	od-
prtino	v	ravnini	zunanje	stene	in	z	enojnim	poševnim	ostenjem,	ki	je	v	celoti	ori-
entirano	v	notranjost	zvonika,	to	pa	v	glavnem	ustreza	značilnostim	tovrstnih	pri-
merkov	iz	12.	stoletja.	Drugi,	više	ležeči	deli	zvonika	so	sezidani	iz	relativno	majh-
nih	nepravilnih	blokov	peščenjaka.	Dve	veliki	razpoki,	na	severni	in	na	zahodni	
steni	zvonika,	in	mnoge	gradbene	fuge	odkrivajo	poznejše	posege	in	poznejše	
nadzidave	zvonika	–	zlasti	je	to	vidno	v	notranjosti	vzhodne	in	severne	stene	zvo-
nika.	Sledi	vdolbin	opuščenih	lesenih	nosilnih	tramov	(»odrnic«)	so	v	stenah	zvo-
nika	še	vedno	vidne.	Proti	vrhu	zvonika	notranjost	razsvetljujejo	štiri	obokana	okna	

Slika 7 in 8: Arhitekturni posnetek in analiza stavbnega razvoja izkazujeta romanski izvor 
arhitekture v kraju Ballore. Poskus analize stavbnega razvoja: rdeče – romanika, 10. 
in 11. stoletje; vijolično – posegi v 17. in 18. stoletju; modro – 19. stoletje.
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pravilnih	oblik,	ki	so	nastala	pozneje	kakor	drugi	niže	ležeči	deli	zvonika.	Datiramo	
jih	lahko	v	17.	ali	celo	18.	stoletje.	Predvsem	pa	smo	lahko	presenečeni	nad	dej-
stvom,	da	je	nad	vzhodno	steno,	približno	v	nivoju	romanskega	okna,	starodavna	
sled	v	zidavi,	ki	priča	o	nivoju	nekdanje	strehe	zvonika.	Sleme	nekdanje	strehe	je	
bilo	le	nekaj	višje	od	omenjenega	prvotnega	romanskega	okna.	V	zvoniku	je	na-
meščen	izjemno	lepo	ulit	zvon,	ki	nosi	letnico	1528.

Merske	analize	tlorisa	so	pokazale,	da	je	tloris	stavbe	mersko	preproste	in	pred-
vidljive	zasnove:	cerkvena	ladja	meri	48	x	28	romanskih	čevljev,	prečna	ladja	18	x	
12	+	12	+	12	čevljev	(=	18	x	36	),	kor	14	x	16,	celotna	dolžina	stavbe	je	80	čevljev.	
Vendar	pa	je	treba	ob	tem	omeniti,	da	glavna	prostora	stavbe	(ladja	in	križiščni	
kvadrat)	nista	povsem	ortogonalne	zasnove	(izmerjene	diagonale	prostorov	niso	
skladne)	in	da	osi	navedenih	prostorov	nista	kolinearni	(približno	1,7	stopinje	za-
mika).	Tovrstno	mersko	zasnovo	in	neujemanja	v	ortogonalnosti	lahko	uvrščamo	
v	klasično	obdobje	romanike.	Modul	4	čevljev	se	kaže	kot	zelo	verjeten.	

6. Kratka diskusija s sklepnimi ugotovitvami
Mednarodni	center	za	študije	kulturne	dediščine	(Centre	International	d'Etudes	
des	Patrimoines	Culturels	du	Charolais-Brionnais	–	C.E.P	(a)	2018)	skrbi	za	trajno	
sodelovanje	z	Univerzo	Lumière	–	Lyon	2	iz	Lyona	in	z	gostujočimi	univerzami	iz	
različnih	držav:	z	univerzami	v	Weimarju	(Nemčija),	v	Gdansku	(Poljska),	v	Budim-
pešti	(Madžarska),	v	Lizboni	(Portugalska)	in	v	Kyotu	(Japonska).	Univerza	v	Lju-
bljani, Fakulteta za arhitekturo, v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne de-
diščine	Slovenije	–	Restavratorskim	centrom	se	je	delavnic	s	svojimi	študenti	in	
mentorji	udeležila	že	trinajstkrat.	Na	delavnicah	v	Franciji	je	bilo	do	sedaj	več	ka-
kor sedemdeset študentov.

Cilj	delavnic,	ki	drugače	potekajo	že	več	kakor	dve	desetletji,	je	usmerjen	v	odkri-
vanje,	spoznavanje,	vrednotenje	in	dokumentiranje	romanske	arhitekturne	dediščine.

Delavnice	so	organizirane	tako,	da	sodelujočim	mentorjem	in	študentom	do-
polnijo	znanje	o	varstvu	kulturne	dediščine	in	o	analiziranju	stavbnega	razvoja	in	
znanje	o	pripravi	izhodiščne	dokumentacije	za	stavbni	spomenik.	Arhitekturni	po-
snetki	stavb	nastajajo	na	podlagi	načel	in	navodil	za	dokumentiranje	arhitekturne	
dediščine,	ki	smo	jih	oblikovali	na	Fakulteti	za	arhitekturo	Univerze	v	Ljubljani	in	
na	Zavodu	za	varstvo	kulturne	dediščine.	Delo	na	delavnicah	je	vsako	leto	poprej	
usklajeno	z	direkcijo	regionalnih	služb	za	spomeniško	varstvo	(Direction	Régiona-
le	des	Affaires	Culturelles	de	Bourgogne),	dosežki	pa	so	jim	nato	predani	v	preu-
čitev	in	uporabo.	Navada	je,	da	se	udeleženci	delavnice	in	domačini	srečamo	na	
sprejemu,	ki	ga	ponavadi	organizira	župan	lokalne	skupnosti.	Ob	tem	je	treba	po-
udariti,	da	so	v	Franciji	sakralni	objekti	v	pretežni	meri	v	lasti	države	in	da	so	za	
njihovo	vzdrževanje	odgovorne	lokalne	skupnosti	–	občine	in	mesta.

O	delu	ekipe	študentov	s	Fakultete	za	arhitekturo	iz	Ljubljane	vsako	leto	v	Fran-
ciji	obširno	poročajo	tudi	lokalni	tiskani	in	elektronski	mediji	(prim.	Les	églises	ro-
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manes	en	Bourgogne	du	sud:	un	héritage	commun	à	préserver,	2018,	Centre	In-
ternational	d'Etudes	des	Patrimoines	Culturels	du	Charolais-Brionnais	–	C.E.P	(b)).

V	sklepu	bi	se	rad	kot	mentor	zahvalil	skupini	študentov,	ki	so	v	letu	2014	pri-
zadevno	in	uspešno	opravili	zadolžitve	z	delavnice	in	bili	ob	tem	zelo	prijetna	druž-
ba.	V	skupini	so	bili:	Mark	Dojčinovič,	Darja	Horvat,	Jan	Klajder,	Jan	Lavtar,	Maja	
Nadvešnik	in	Enej	Pungerčar.
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