ODDELEK ZA ARHEOLOGIJO
FILOZOFSKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI

KATJA MAVRIČ

Vizualizacija cerkve sv. Vida, Ajba
Diplomsko delo

Mentor: doc. dr. Dimitrij Mlekuž
program prve

Univerzitetni študijski

Somentorica: izr. prof. dr. Katarina Katja Predovnik

Ljubljana, 2017

stopnje: Arheologija

KAZALO
ZAHVALA................................................................................................................................. 5
IZVLEČEK ................................................................................................................................ 6
ABSTRACT ............................................................................................................................... 6
1.

UVOD ................................................................................................................................. 7
1.1. Namen razvalin cerkvenega objekta ter cilj dokumentiranja, interpretiranja in
vizualiziranja .......................................................................................................................... 7

2.

LEGA CERKVE ................................................................................................................. 8

3.

RAZVOJ CERKVENO-UPRAVNE UREDITVE ............................................................. 8

4.

ZGODOVINA CERKVE SV. VIDA V DOLENJEM NEKOVEM .................................. 9
4.1. Ustno izročilo, povezano s cerkvijo sv. Vida: ............................................................... 12

5.

OPIS OBJEKTA IN STANJE OHRANJENOSTI ........................................................... 12
5.1.

Uničenje prve svetovne vojne.................................................................................... 12

5.1.1.

Okolica ............................................................................................................... 12

5.1.2.

Cerkev ................................................................................................................ 13

5.2.

Obzidano območje ..................................................................................................... 13

5.3.

Sedanje stanje cerkvenega objekta ............................................................................ 14

5.4.

Ohranjeni arhitekturni elementi ................................................................................. 14

5.4.1.

Stene ladje .......................................................................................................... 14

5.4.2.

Talni podzidek in podstrešni venec .................................................................... 15

5.4.3.

Okna ................................................................................................................... 15

5.4.4.

Slavolok .............................................................................................................. 16

5.4.5.

Prezbiterij ........................................................................................................... 16

5.4.6.

Konzolni služnik in obočna konzola .................................................................. 16

5.4.7.

Zvezdasti obok ................................................................................................... 17

5.4.8.

Rebra .................................................................................................................. 17

5.4.9.

Sklepniki............................................................................................................. 17

5.4.10. Polihromacija in omet ........................................................................................ 18

6.

5.5.

Gradbeni material ...................................................................................................... 19

5.6.

Stavbarska dejavnost v Soški dolini .......................................................................... 19

METODOLOGIJA ........................................................................................................... 20

7. INTERPRETACIJA NEKATERIH DELNO OHRANJENIH ARHITEKTURNIH
ELEMENTOV ......................................................................................................................... 21
1

7.1.

Stebriček .................................................................................................................... 21

7.2.

Portal .......................................................................................................................... 21

7.3.

Okno v južni steni ...................................................................................................... 22

7.4.

Vhodna lopa ............................................................................................................... 22
INTERPRETACIJE IZGLEDA CERKVE S POMOČJO ANALOGIJ ....................... 22

8.
8.1.

Oblika ........................................................................................................................ 22

8.2.

Prezbiterij................................................................................................................... 22

8.3.

Ladja .......................................................................................................................... 23

8.4.

Okno .......................................................................................................................... 23

8.5.

Strop........................................................................................................................... 23

8.6.

Zvončnica in streha .................................................................................................... 24

8.7.

Vhodna lopa ............................................................................................................... 24

9.

VIRTUALNA REKONSTRUKCIJA IN VIZUALIZACIJA ........................................... 25
9.1.

Virtualna rekonstrukcija ............................................................................................ 25

9.1.1.

Zakaj virtualna rekonstrukcija ............................................................................ 25

9.1.2.

Proces virtualne rekonstrukcije .......................................................................... 26

9.1.3.

Problematika....................................................................................................... 26

9.2.

Digitalna tehnologija ................................................................................................. 26

9.3.

Vizualizacija .............................................................................................................. 27

9.4.

Vizualna predstavitev ................................................................................................ 27

9.4.1.

Fotonerealistične upodobitve ............................................................................. 28

9.4.2. Fotorealistične upodobitve ...................................................................................... 28
10. POSTOPEK DELA OD DOKUMENTIRANJA DO VIZUALIZIRANJA IN
REKONSTRUKCIJE CERKVE SV. VIDA ............................................................................ 29
10.1.

Dokumentiranje razvalin cerkve in njene lokacije ................................................. 29

10.1.2. Ovire pri dokumentiranju ...................................................................................... 30
10.2.

Fotogrametrija ........................................................................................................ 30

10.2.1. Namen ................................................................................................................ 31
10.2.2. Proces ................................................................................................................. 31
11.
12.

MODELIRANJE IN IZGRADNJA 3D MODELA................................................... 32
REZULTAT .................................................................................................................. 33

13.

ZAKLJUČEK ............................................................................................................ 34

14.

LITERATURA: ......................................................................................................... 35

14.1.

Spletni viri: ............................................................................................................. 37
2

14.2.
15.

Ustni viri: ............................................................................................................... 37

PRILOGE: ..................................................................................................................... 38

SEZNAM PRILOG:
15.1. Kataster, lidarski posnetek in načrt območja...................................................................38




Sl. 1: Franciscejski kataster za Primorsko, 1811–1869..................................................38
Sl. 2: Lidarski posnetek..................................................................................................38
Sl. 3: Načrt območja cerkve...........................................................................................39

15.2. Razvaline podružnične cerkve sv. Vida...........................................................................40




Sl. 4: Razvaline sv. Vida................................................................................................40
Sl. 5: Območje cerkve, cerkev stoji na griču..................................................................40
Sl. 6: Bombni krater na območju cerkve........................................................................40

15.3. Arhitekturni elementi ....................................................................................................41








Sl. 7: Okno v južni steni prezbiterija..............................................................................41
Sl. 8: Okno v južni steni prezbiterija..............................................................................41
Sl. 9: Okenska niša v južni steni ladje............................................................................41
Sl. 10: Okenska niša v južni steni prezbiterija...............................................................42
Sl. 11: Sklepniki v prezbiteriju.......................................................................................42
Sl. 12: Sklepnik v obliki grbovnega ščita.......................................................................42
Sl. 13: Konzola in konzolni služnik. .............................................................................43

15.4.
Poslikave...................................................................................................................................43



Sl. 14: Sledovi poslikave v prezbiteriju..........................................................................43
Sl. 15: Sledovi poslikave v prezbiteriju..........................................................................43

15.5. Neznani arhitekturni elementi..........................................................................................44






Sl. 16: Del stebriča.........................................................................................................44
Sl. 17: Spodnji del portala..............................................................................................44
Sl. 18: Spodnji del portala..............................................................................................44
Sl. 19: Zgornji del portala...............................................................................................45
Sl. 20: Deli okvirja okna.................................................................................................45

15.6. Analogije za rekonstrukcijo cerkve sv. Vida ................................................................45




Sl. 21: Nova cerkev sv. Vida..........................................................................................45
Sl. 22: Podružnična cerkev sv. Tomaža iz Koprivišč.....................................................46
Sl. 23: Prezbiterij iz podružnične cerkve sv. Tomaža iz Koprivišč...............................46
3







Sl. 24: Rozeta na slavoloku v cerkvi sv. Tomaža v Koprivišču.....................................46
Sl. 25: Podružnična cerkev sv. Pavla iz Ročinja............................................................47
Sl. 26: Podružnična cerkev sv. Petra..............................................................................47
Sl. 27: Sklepnik cerkve sv. Petra, Ročinj.......................................................................47
Sl. 28: Sklepnik cerkev sv. Mihaela, Gorenje Polje. .....................................................48

15.7. Interpretacija izgleda cerkve............................................................................................48







Sl. 29: Interpretacija prezbiterija cerkve sv. Vida iz začetka 20. stoletja......................48
Sl. 30: Fotonerealistična interpretacija izgleda cerkve sv. Vida....................................49
Sl. 31: Fotonerealistična interpretacija izgleda cerkve sv. Vida....................................49
Sl. 32: Interpretacija zunanjščine cerkve sv. Vida.........................................................50
Sl. 33: Slika prikazuje severno steno 3D-modela rekonstrukcije objekta in 3D-model
sedanjega stanja..............................................................................................................50
Sl. 34: Slika prikazuje severno steno 3D-modela rekonstrukcije objekta in 3D-model
sedanjega stanja..............................................................................................................50

15. 8. Načrti in izrisi..................................................................................................................51







Sl. 35: Tloris cerkve.......................................................................................................51
Sl. 36: Tloris, ki je bil podlaga za nastajanje 3D-modela..............................................51
Sl. 37: Presek, ki je bil podlaga za nastajanje 3D-modela.............................................52
Sl. 38: Risba preseka rebra.............................................................................................52
Sl. 39: Risba preseka konzole........................................................................................52
Sl. 40. Risba preseka sklepne rozete..............................................................................53

15.9. Digitalni 3D-modeli priloženi na optičnem disku.

4

ZAHVALA
Najprej se zahvaljujem mentorju doc. dr. Dimitriju Mlekužu in somentorici izr. prof. dr.
Katarini Katji Predovnik za vso potrebno pomoč in vodenje pri opravljanju diplomskega dela.
Zahvaljujem se tudi vsem, ki so mi kakorkoli svetovali, in tistim, ki so si vzeli čas in mi
pomagali pri zbiranju informacij. Hvala tudi družini in fantu, ki so me spremljali pri ogledih
podružničnih cerkva in mi pomagali pri dokumentiranju razvalin cerkve sv. Vida. Predvsem
pa se zahvaljujem Franciju Glušiču za vso pomoč, sodelovanje in trud pri sestavljanju 3Dmodela.

5

IZVLEČEK
Vizualizacija cerkve sv. Vida, Ajba
V diplomskem delu je predstavljen poskus virtualne rekonstrukcije podružnične gotske cerkve
sv. Vida in njena vizualna predstavitev. Cerkev je bila porušena v prvi sv. vojni in je danes
zaščitena kot nepremična kulturna dediščina (EŠD 9736). Cerkev spada pod kraj Ajba in je
bila prvič omenjena v 16. stoletju. Namen diplomskega dela je interpretirati, kako bi cerkev
lahko izgledala ob začetku 20. stoletja, in eno izmed možnosti tudi virtualno predstaviti s 3Dmodelom. V ta namen je bilo treba dokumentirati razvaline in poiskati analogije, ki so
pomagale pri interpretaciji sakralnega objekta. Dokumentiranje zajema opis, meritve in
fotogrametrijo razvalin, analogije pa zajemajo bližnje manjše podružnične gotske cerkve, ki
so bile deležne le manjših predelav in so cerkvi sv. Vida najbolj podobne.
Ključne besede: gotska arhitektura, cerkev sv. Vida, nepremična kulturna dediščina, virtualna
rekonstrukcija, vizualizacija

ABSTRACT
Visualization of the St. Vitus’s Church, Ajba
The goal of this thesis is to present a virtual reconstruction of chapel of ease to St. Vitus’s
Church built in the Gothic style as well as its visual representation. The church was
demolished in the First World War and is now protected as a cultural heritage (EŠD 9736).
The church is located in the settlement of Ajba and was first mentioned in the 16th century.
The purpose of this thesis is to provide an interpretation of the church’s appearance at the
beginning of the 20th century. One of the possible interpretations is presented virtually as a
3D model. To this end, it was necessary to document the ruins and look for analogies that
helped with the interpretation of the sacral object. The documentation includes descriptions,
measurements and photogrammetry of the ruins. The analogy consists of small chapels of
ease nearby constructed in the Gothic style, which saw only minor changes throughout the
centuries and are very similar to the St. Vitus’s Church.
Keywords: Gothic architecture, St. Vitus’s Church, sacral heritage, virtual reconstruction,
visualisation
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1. UVOD
Manj kot kilometer od danes že zapuščene vasice Dolenje Nekovo in manj kot kilometer nad
vasjo Ajba sredi gozda ležijo razvaline nekdanje podružnične gotske cerkve sv. Vida, ki je
bila prvič omenjena v 16. stoletju in porušena v prvi svetovni vojni. Vaščani Dolenjega
Nekovega so gradbeni material porušene cerkve uporabili za izgradnjo nove cerkve v vasi
Dolenje Nekovo, ki je danes že opuščena. Pri stari cerkvi sv. Vida so začasno zaščitili le
prezbiterij, ta se je ohranil do danes. O tej podružnični cerkvi v literaturi ni znanega skoraj
ničesar. O njej najdemo le nekaj omemb o njenem delovanju, ki so bile zapisane skozi
zgodovino in so zbrane v delu Boruta Melinka Marijino Celje nad Kanalom in v zgibanki
Darije Breščak o podružnicah župnije Kanal ob Soči. Nobeno ustno izročilo o zgledu cerkve
pred prvo svetovno vojno ni znano. Razvaline cerkve so danes zavarovane kot nepremična
kulturna dediščina (EŠD 9736) in se vedno hitreje rušijo. Brez konservatorskih posegov bo
objekt kmalu popolnoma propadel.
Cilj tega diplomskega dela je poskus interpretacije in vizualne predstavitve izgleda cerkve v
času njenega delovanja. V ta namen sem zbrala razpoložljive informacije in dokumentirala
sedanje stanje objekta, preden bi ta popolnoma propadel, ter ga primerjala s podobnimi
sočasnimi bližnjimi gotskimi cerkvami.
Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. V prvem delu so zbrani vsi znani podatki o cerkvi,
opis okolice in sedanjega stanja ter interpretacija preteklega izgleda glede na ruševine in
druge sorodne cerkve v okolici. V drugem delu pa sta predstavljena postopek dela in pomen
rekonstrukcije, sestave 3D-modelov in vizualizacije v arheologiji. Kot osnovno programsko
orodje za izdelavo rekonstrukcij sem uporabila program Blender. Računalniška interpretacija
izgleda cerkve je objavljena na spletni platformi Sketchfab in na priloženem CD-ju. V prilogi
je priloženo še vse slikovno gradivo.

1.1. Namen razvalin cerkvenega objekta ter cilj dokumentiranja,
interpretiranja in vizualiziranja
Namen diplomskega dela ni prikazati natančne slike, kako je izgledal danes porušen objekt,
temveč gre za zbiranje informacij, za namen argumentiranja teorij, idej, ustvarjanje hipotez
izgleda cerkve sv. Vida in prek računalniške vizualizacije predstaviti eno izmed možnosti
interpretacij.
Razvaline cerkve sv. Vida so danes zaščitene kot nepremična kulturna dediščina in se počasi
rušijo. Računalniška vizualizacija lahko v takšnih okoliščinah služi tudi kot orodje pri
ohranjanju kulturne dediščine za prihodnje rodove. Poleg tega so interaktivne vizualne
tehnologije danes pomembno orodje pri predstavitvah arheoloških raziskav in preverjanju
hipotez (Maass et al. 2008, 2–3). 3D-model olajša pregled in razumevanje zapletenejših
objektov. V procesu izdelovanja 3D-modela za namen rekonstrukcije pa se odpirajo in
rešujejo tudi nova vprašanja o izgledu objekta, ki bi jih drugače lahko spregledali. Ob tem
virtualna rekonstrukcija ne poškoduje objektov in dopušča spremembe ter različne variacije
interpretacij (Georgopoulos 2014, 157–158; Županek, Mlekuž 2012, 100). Še posebej je
primerna, ker doseže širok krog različnih uporabnikov, med njimi tudi mlajše generacije
(Jerala 2012, 69).
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2. LEGA CERKVE
Razvaline cerkve sv. Vida ležijo v srednjem Posočju ali bolj natančno v občini Kanal ob Soči.
Nahajajo se manj kot kilometer severovzhodno od danes zapuščene vasice Dolenje Nekovo in
manj kot kilometer severozahodno od naselja Ajba. Cerkev je stala na jugovzhodnem pobočju
hriba, ki leži ob zahodnem bregu reke Soče. Tako je imela razgled nad Soško dolino in s tem
strateško pozicijo, ki je igrala vlogo v prvi svetovni vojni. Med prvo svetovno vojno je bilo
območje preoblikovano in cerkev je bila uničena. Dodatno škodo so povzročili ljudje v letih
zatem ob miniranju bunkerjev v bližini cerkve. Ti so iskali še uporaben material, ki je ostal po
prvi svetovni vojni
Do cerkve z njene zahodne strani vodijo poti proti Potravnemu Ajbi, Dolenjemu in
Gorenjemu Nekovemu ter na Kambreško. Danes do nje vodi tudi makadamska pot z vzhodne
strani, ki je bila narejena v začetku 80. let 20. stoletja in vodi mimo Dolenjega Nekovega.
Cerkev je ležala na manjšem griču, širokem skoraj 20 m. Grič, cerkev in območje za cerkvijo
je obdajalo obzidje. Za gotske cerkve je tako kot za romanske značilno, da so jih postavljali
blizu žive vode (Komelj 1973, 9). Tu je bila cerkev postavljena nekoliko dlje od žive vode. V
franciscejskem katastru je vrisan potok, ki je več kot 500 m oddaljen od objekta (glej sl.1.).
Za takšne vaške podružnične cerkve je značilno, da ležijo na obrobju ali zunaj naselja. Mnogo
gotskih cerkva se lokacijsko navezuje na starejše prednice ali pa gre le za gotizirane že
obstoječe romanske cerkve. Pogosto pa so gradili tudi cerkve na novih lokacijah. S tradicijo
kultnega mesta moramo računati zlasti ob nekaterih zgodnjih patrocinijih, med katere spada
tudi sv. Vid. Navadno, če se cerkve navezujejo na starejše kulturno izročilo, se oklepajo
tradicije dominantnih položajev (Komelj 1973, 9). Cerkve sv. Vida so segale v začetke
krščanstva med Slovenci, zanje je značilno, da so bile postavljene na območjih, kjer so poprej
častili Svetovita (Sventovita), poganskega boga Slovanov (Čuk 1999, 263–264).

3. RAZVOJ CERKVENO-UPRAVNE UREDITVE
Danes območje, kjer ležijo razvaline cerkve sv. Vida, spada pod naselje Ajba. Cerkvi najbližja
vas je Dolenje Nekovo, kjer danes leži nova cerkev sv. Vida. Natančen datum izgradnje je
neznan, prvič pa je omenjena v začetku 16. stoletja. Natančnega podatka, ali je spadala pod
kaplanijo sv. Andreja v Ročinju ali pod župnijo Kanal, nisem zasledila, a je znano, da je bila
omenjena v računski knjigi v Ročinju iz leta 1630 (Melink 1995, Breščak 1998), saj je cerkev
sv. Andreja prispevala k popravilu cerkve sv. Vida. Danes pa spada nova cerkev sv. Vida pod
župnijo Kanal.
Da bi lahko razumeli cerkveno ureditev na tem območju, se je treba ozreti na same začetke
cerkvene ureditve. Po cerkveni ureditvi je od poznega rimskega obdobja oglejski patriarhat
zajemal območje Tolminskega z Bovškim, Goriška brda s kanalskim Posočjem, goriški del z
Vipavsko dolino in goriški Kras s pripadajočim obalnim območjem. Razmejitev med
oglejskim patriarhatom in tržaško škofijo ter Kranjsko je bila aktualna še v 10. in 11. stoletju.
Oglejski del je spadal v okvir Furlanije. Tu je veljala srednjeveška teritorialna organizacija, ki
je temeljila na poznoantičnem sistemu župnij 5. in 6. stoletja. Koliko je ta organizacija segala
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v Posočje, ni znano. V letu 553 je prišlo do razkola med Rimom in Bizancem. Shizmatični
patriarh s sedežem v Krminu je obdržal cerkveno oblast nad langobardsko Furlanijo in nad
vsemi ostalimi dotlej Ogleju podrejenimi škofijami. Po zlomu langobardske vladavine in po
vdoru Madžarov v 10. stoletju je pod frankovsko vladavino prišlo do velikih sprememb. V
letu 951 je Oton I. Furlanijo z veronsko mejno grofijo in Istro izločil iz italijanskega
kraljestva in jo je v letu 976 izročil bavarsko-karantanskemu vojvodi. Leta 1077 je prek kralja
Henrika IV. oglejski patriarh iz Sigeharda pridobil svetno oblast nad to grofijo. Že kmalu
zatem pa se je v prvi četrtini 12. stoletja na tem ozemlju pojavila grofovska rodbina z
Bavarskega in se poimenovala po Gorici. Ti so nasledili odvetništvo nad oglejsko cerkvijo in
so ozemlje na vzhodu Furlanije, na obeh straneh Soče, od Kanalske doline navzdol združili v
Goriško. Tod so v 10. stoletju obstajale štiri pražupnije. Pražupnija v Buttriu je obsegala
srednje Posočje s Kanalom in Goriška brda. Iz te se je 11. stoletja izločila župnija v Bračanu.
Najstarejši dokument, ki govori o papeških dajatvah med križarsko vojno, nam pokaže
organiziranost oglejskega patriarhata na tem območju. Ta nam pove, da območij, kot so
kanalsko Posočje, župnija na Tolminskem in Goriška brda, ni na seznamu o spodnjeoglejskem arhidiakonatu. Torej so bila kumulativno zajeta pod kapitljem v Čedadu in
samostana v Rožacu (Höfler 2013, 145–147).
Območje Goriških brd in srednjega Posočja s Kanalom je sprva pokrivala župnija sv. Jurija v
Bračanu/Brazzano. Župnijo Marijinega Vnebovzetja v Kanalu ob Soči prek arheoloških najdb
iz ketlaške kulture postavimo v 11. stoletje, kljub temu da se v letu 1233 ob sporu med
rožaškim opatom in oglejskim arhidiakonom glede jurisdikcije nad samostanom podrejenimi
župnijami ne omenja. Prvič jo zasledimo leta 1245 v privilegiju papeža Inocenca IV. Teritorij
kanalske župnije je na zahodu segal do vznožja Goriških brd, na vzhodu pa je mejil na
Banjšice. Na mejo med župnijama nakazujeta Toponima Kanalski lom in Tolminski lom. H
Kanalu je spadal tudi Lakovec. Še pred letom 1500 sta bili v okviru kanalske župnije
ustanovljeni dve kaplaniji, in sicer pri cerkvi sv. Andreja v Ročinju (najverjetneje leta 1482,
ko je tam staro nadomestila nova cerkev) in leta 1495 pri novi cerkvi Marije Snežne (Höfler
2013, 158–159).

4. ZGODOVINA CERKVE SV. VIDA V DOLENJEM NEKOVEM
Območna enota ZVKDS v Novi Gorici hrani dokumentacijo o razvalinah cerkve sv. Vida,
kjer je med drugim navedeno, da naj bi se cerkev v pisnih virih prvič omenjala leta 1512, a vir
tega podatka ni naveden. Ponovno je bila omenjena leta 1630, in sicer v računski knjigi
cerkve v Ročinju. Ta je prispevala k stroškom za popravilo cerkve sv. Vida, in sicer 225
funtov (Melink 1995, 42-47; Breščak 1998, 3-4).
Ob popravilu cerkve leta 1630 je bila ta znova blagoslovljena. Prvi zvon je dobila v letu 1639.
Podatek o njenem blagoslovu zasledimo še v letu 1851 (Breščak 1998, 3-4). V vizitacijskem
poročilu škofa Attemsa iz leta 1751 piše, da je oltar, posvečen zavetniku sv. Vida, potreben
popravila. Tedaj je takratni župan Štefan Grevenjak (Grevegnach) navedel, da spada pod to
cerkev okoli 65 družin in okoli 400 oseb. Po številu ljudi bi lahko sklepali, da so pod to
cerkev poleg Gornjega in Dolenjega Nekovega ter Marinšča (Marijščine) in Potravna sem
spadale še vasi Kostanjevica, Greben in Trebež na pobočju proti Idriji. Na nedeljo po godu sv.
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Vida pa je znano, da so se maše udeležili tudi vaščani iz Čolnice. Štefan Grevenjak je govoril
tudi o tem, da ob praznikih prihajajo v to cerkev maševati tudi razni kaplani iz drugod in za to
priložnost pripravijo pridigo, medtem ko je zakramente delil lahko le župnik (Melink 1995,
42–47).
V kratkem opisu podružnic kanalskega župnika in dekana msgr. Berlota, ki je v Kanalu
služboval v času od 1908 do 1931, je opisana podružnica sv. Vida na Nekovem. Opisana je
cerkev, ki je bila takrat v dobrem stanju. V opisu je bila predstavljena njena lega. Takrat
območje ni bilo poraščeno z gozdom in je bilo mogoče od tu videti del Soške doline z
Ročinjem, Avčami, Levpo in še drugimi kraji naprej. Oltar je bil kamnit s podobo sv. Vida.
Slednjo je naslikal Franc Bizjak leta 1854 ali leta 1855. Vse premoženje cerkve je bilo takrat
v vrednosti 100 kron, ki se je hranilo v kanalski posojilnici. Šlo je za denar, ki ga je daroval
Andrej Jerončič. V opisu je bila omenjena tudi streha, ki je bila takrat v dobrem stanju, in
vrata, ki so bila že uničena. Cerkev je imela dva mašna plašča, en je bil bel, drugi rdeč. Imela
je tudi eno albo in en roket. Kelih je bil kovinski in pozlačen. V cerkvi je bilo več mašnih
knjig. Križ cerkve se danes hrani v župnišču v Kanalu.
Tedaj so maše tukaj potekale trikrat na leto. Dodatna maša je bila »proti« plačilu dovoljena le
na petek po binkoštih (Melink 1995, 42–47). Cerkev je bila porušena med prvo svetovno
vojno, tedaj pa naj bi izginil tudi njen zvon (Breščak 1998, 3-4).
Nad vasjo Dolenjega Nekovega leži nova cerkev sv. Vida, ki je bila postavljena po porušitvi
stare cerkve. To so postavili vaščani Dolenjega Nekovega v 30. letih po načrtih Maksa
Fabianija. Takrat se je pojavil tudi predlog, da bi ostanke prezbiterija prenesli in jih postavili
na mesto porušene kapelice na kostanjeviškem križišču (Melink 1995, 42–47). Nova cerkev je
bila potem zgrajena v letih 1923 in 1928 v psevdoromanskem slogu s polkrožnim
prezbiterijem z dvema oknoma. Kamniti oltar v tej cerkvi je bil zgrajen iz delov starega
oltarja (Breščak 1998, 3-4).
Staro cerkev so očistili in deloma zaščitili leta 1979. Vaščani iz Čolice so tedaj prvega maja
posekali drevesa, ki so rastla na območju ostalin in ob oboku ostankov prezbiterija. Cerkev so
delno popravili in na prezbiterij postavili začasno kritino. Na sredino prezbiterija so postavili
začasno mizo in klop ter na severno stran zidu postavili tablo z napisom o cerkvenem objektu
(glej sl. 2.) (Melink 1995, 42–47).
Že od nekdaj so potekali trije shodi iz Kanala in okolice do te cerkve. Ti so bili ob prazniku
nedolžnih otročičev, na dan sv. Jurija in na praznik sv. Vida 15. junija. Slednji je ohranil
tradicijo vse do danes (Breščak 1998).
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4.1. Ustno izročilo, povezano s cerkvijo sv. Vida:
•
nekateri domačini so trdili, da so pred vojno dva zvonova skrili in ju zakopali na
Škrljevem. Tam sta ostala do prihoda Italijanov, nato pa izginila. Skupaj naj bi tehtala 370 kg
(Melink 1995, 42–47);
•
Neža, roj. Mavrič, poročena Stanič, iz Ročinja je pripovedovala o tem, da so bili kot
otroci posebno pozorni na osrednji sklepnik (glej. sl. 11.). Trdili so, da je sonce, in se ga še
posebej bali (Melink 1995, 42–47);
•
Valentin Tinc Perkon je v delu Iz nevidne strani neba (Medvešček 2015, 186) govoril
v okviru staroverskih običajev, ob tej priliki je opisal dogajanje ob prazniku sv. Vida: »Okoli
leta 1912, ko sem imel 20 let, sem šel na praznovanje sv. Vida v Dolenje Nekovo. Stara
cerkev je bila takrat proč od vasi proti severu. Po končani maši smo s fanti in možmi posedali
v senci za cerkvijo, kjer so kramarji prodajali sladkarije in igrače, mi pa smo oblegali le moža,
ki je prodajal vino.«

5. OPIS OBJEKTA IN STANJE OHRANJENOSTI
5.1.

Uničenje prve svetovne vojne

Cerkev je bila porušena v prvi sv. vojni, ko je eksplozija uničila ladjo in mogoče tudi
preddverje. Po pričevanju Franca Jerončiča (Jerončič 2016) sta na tem pozicijsko
pomembnem mestu stala avstrijska bunkerja. Po prvi svetovni vojni so domačini pobirali in
iskali materialne ostanke, ki jih je prva sv. vojna pustila za seboj. Ob poskušanju miniranja
bunkerjev, da bi prišli do železa, so zaradi uporabe prevelike količine eksploziva na cerkvi
povzročili dodatno škodo.
5.1.1. Okolica
Celotno območje okoli cerkve je bilo popolnoma preoblikovano zaradi uničenja, ki ga je
pustila za seboj prva svetovna vojna (glej sl. 3. in 2.). Območje tega preoblikovanja sega
približno več kot 100m zahodno od cerkve in več kot 50m vzhodno. Po širini pa se razteza
približno 50m južno od stojišča cerkve. Mnogo je tudi jarkov in slabše zgrajenih, ter slabo
ohranjenih zidov. Šest bombnih kraterjev v velikostih od 10m do 7 m je mogoče najti na
južni strani poti, ki leži 10 m južno od cerkve in je njej vzporedna. Ob omenjenih kraterjih
ležijo jarki, ki segajo do poti, ti so široki približno dva metra in skoraj en meter globoki.
Težko je določiti dolžino jarka. Na pobočju hriba iz južne strani najdemo le ostanke več
slabših suho zidanih zidov, ki so široki približno pol metra in izdelani neenakomerno iz
različno velikih kamnov apnenca. Dandanes njihovi ostanki ne segajo niti do pol metra višine.
Takšen je tudi zid na jugozahodu cerkve. Sklepam, da so ti zidovi igrali vlogo v prvi svetovni
vojni, saj stojijo tem podobni zidovi na območju bunkerjev, o katerih je govoril Franc
Jerončič (Jerončič 2016).
Na zahodnem vznožju griča, na katerem stoji cerkev, si sledijo trije manjši bombni kraterji.
Njihov premer sega približno 2 m, globina pa od 40 do 60 cm. Na samem zahodnem delu teh
jam stojijo ostanki polkrožnega suho zidanega zidu, ki je dolg 3 m in opisno enak prej
omenjenim.
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Od 4 do 5 m za cerkvijo, ob vznožju griča leži 2 m širok in meter globok jarek, ki je po širini
presekal obzidan ravninski del za cerkvijo. Na vzhodnem delu jarka leži nasutje zemlje,
izkopane iz tega jarka, na zahodnem delu jarka pa ležijo razdrobljeni kamni in kamni, ki so
bili vidno zloženi v zid. Obzidan ravninski del za cerkvijo je preoblikovan le še z enim
kraterjem s premerom 7 m, ki leži blizu zaključku obzidja na vzhodu.
5.1.2. Cerkev
Eksploziv je povzročil krater na vhodnem delu cerkve (glej sl. 3. in 6.). Ta je podrl zahodno
polovico ladje. Če je cerkev imela narteks ali preddverje, je nastal krater ravno v sredini tega.
Ta krater ima premer 4 m. Sedaj v globino meri en meter in je zasut z gradbenim materialom.
Severna stena ladje sedaj stoji postrani. Sklepam, da je zaradi eksplozije z zemljo zdrsnila
navzven. Ohranjen je le del zahodne stene, ki se veže na severno steno ladje. Južna stena se je
ohranila le v dolžini 2 m ter na višini 2 m in 93 cm. Če je tu stalo preddverje, ga je eksploziv
popolnoma uničil. Od tal in strehe ladje ni ostalo skoraj ničesar.
Večji del manjših gradbenih ostankov je razpršenih po južni strani griča na dolžini desetih
metrov. Večje kamnite dele najdemo direktno ob in na sami lokaciji eksplozije.

5.2.

Obzidano območje

Območje ob cerkvici je zaščiteno kot potencialno arheološko najdišče, staroslovansko
grobišče in je še neraziskano (EŠD 23655). To leži za cerkvijo, na njenem vzhodnem delu.
Obsega ravninski del, ki se vidno razlikuje od preostale poševne in razgibane okolice pobočja
hriba. Ta del je še vedno delno obzidan (glej sl. 3). Obzidano območje za cerkvijo meri več
kot 3200 m2. Najbolje ohranjen del tega zidu leži skoraj 10 m pod cerkvijo ob vznožju
južnega dela njenega griča. Ni jasno razvidno, kje natanko se je ta zid začel. Ostanki tega zidu
so v dolžini 2 m vidni tudi na jugozahodni strani cerkve. Ta poteka vzporedno s cerkvijo in
potjo, ki danes stoji ob njem. Ostanek tega dela zidu je dolg 5 m in na najvišjem ohranjenem
delu meri 1,88 cm. Prvotna višina se ni ohranila. Obzidje je po celotni površini enako široko
in meri do 60 cm.
Gre za suho gradnjo iz različno velikih apnenčastih kamnov, ki so natančno zloženi skupaj.
Podobno so zgrajeni tudi zidovi teras, ki se po tem hribovju še danes razprostirajo po več
kilometrov. Mejni zidovi so tu redki. Po velikosti podoben zid stoji le še nekaj več metrov
jugozahodno pod cerkvijo in se razteza po vzpetini hriba navzdol.
Petmetrsko obzidje se nadaljuje z nižjimi ostanki zidu. Ti se razprostirajo še 7 m vzporedno
ob poti. Temu sledi 38 m, ko so na tleh vidni le nekateri zloženi kamni, ki predstavljajo
ostanek zidu. Ta sled se izgubi le na mestu, kjer 2-metrski jarek iz prve svetovne vojne
preseka obzidje. Po tem sledi 12 m ruševin zidu, ki se zaključi s prehodno odprtino, široko 1
m in 35 cm. Nadaljuje se z 18 m ruševin zidu, ki se v pravem kotu zaključujejo z zidom v
polkrožni obliki, ki se nadaljuje proti severu. Zaključi se po 29 m, ko doseže skalno območje.
Ob skalnem območju na severni strani sledi vidno nasutje, kar kaže na to, da je bilo ravninsko
območje narejeno z namenom. Znaki zidu in njegovi ostanki se od skal naprej nadaljujejo še
najverjetneje 50 m. Natančna meja zaključka le-teh ni vidna, a sega skoraj do cerkve, in sicer
do nasutja iz jarka, narejenega v prvi svetovni vojni.
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5.3.

Sedanje stanje cerkvenega objekta

Danes so ostaline cerkve zaščitene kot kulturni spomenik (EŠD 9736). Del razvalin in
gradbenega materiala še danes leži, kjer je ostal po prvi sv. vojni. Mnogo gradbenega
materiala pa so odnesli v 30. letih 20. stoletja, ko so ga potrebovali za gradnjo nove cerkve.
Ruševine, ki so ostale na istem mestu, so danes večinoma prekrite z zemljo in vegetacijo.
Večjih kamnitih delov je malo in ležijo direktno v bližini cerkve ali na območju kraterja.
Manjši gradbeni ostanki pa so raztreseni v okolici 10 m, le en večji kamen leži 16 m stran od
njegovega primarnega mesta. Morda je bil prenesen.
V prezbiteriju so v letu 1979 na severno steno postavili tablo z napisom »Cerkvica sv. Vida iz
XVI. stoletja, omenjena 1602, porušena v prvi svetovni vojni. Začasna kritina na ostanku
prezbiterija v letu 1979. Spoštuj kulturni spomenik! Župnišče Kanal«. Na sredini prostora so
postavili preprosto izdelano mizo in klop. Prezbiterij so začasno prekrili z azbestnimi
ploščami (glej sl. 4. in 5.).
Po besedah Franca Jerončiča in drugih (Jerončič 2016) se od takrat do danes območje ni vidno
spremenilo. Po enoletnem opazovanju sem opazila, da se zidovi ladje hitro podirajo. Na njih
rastejo drevesa in rastlinje. Močna vegetacija zarašča razvaline cerkve in pripomore k
razpadanju še stoječega dela objekta. Omet v prezbiteriju se hitro kruši, odpada in plesni.

5.4.

Ohranjeni arhitekturni elementi

Pri razvalinah te podružnične gotske cerkve so se ohranili le prezbiterij in slavoločna stena ter
delno tudi zidovi ladje. Cerkev je bila dolga približno 8 m, široka pa 5 m, če ob tem ne
štejemo preddverja, ki bi lahko merilo do 4 m glede na materialne ostanke. V višino je merila
nekoliko nad 3 m.
Cerkev je enoladijska in ima na vzhodu prezbiterij ali kor. Ladja je široka in dolga približno 4
m, prezbiterij pa je dolg in širok približno 3 m. Cerkev ima ravne, nerazčlenjene stene z
okenskimi odprtinami in nima ne notranjih ne zunanjih opornikov (glej sl. 5.) (Komelj 1973,
36–38).
5.4.1. Stene ladje
Delno so se ohranile vse stene ladje. Njihova širina je 60 cm. Pri severni steni gre za polno
ploskev in je zanjo značilno, da navadno nima oken. Ta je skoraj v celoti ohranjena, dolga je 4
m in 86 cm. V višino meri 3 m. Ta stena ne stoji več v njenem primarnem položaju, ampak je
spolzela navzven. To so najverjetneje razločevali in oživljali na steno adirani arhitekturni
členi. Ti členi lahko učinkujejo kot sestavni ali dopolnilni del. Najverjetneje je bila, kot je
značilno pri manjših podružničnih cerkvah pri nas, nosilka poslikave (Komelj 1973, 56–57).
Slavoločna stena je ohranjanja popolnoma v celoti. Ladjo skozi odprtino slavoloka povezuje z
oltarnim delom, ki je dodan kot samostojna arhitekturna sestavina.
Južna stena ladje je vsebovala okno in manjšo okensko nišo, ki je veliko 28 x 28 cm in je 56
cm oddaljeno od slavoloka (glej sl. 9.). Južna stena ladje je na enem mestu ohranjena do
višine skoraj 3 m, v dolžino pa se je ohranila do okna, ki je ležalo v razdalji 2 m od
prezbiterija.
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Ohranjen je tudi del zahodne stene. Ta meri v dolžino le 1 m 62 cm in je visok pol metra.
Zaključi se, kjer bi moral stati okvir vrat.
5.4.2. Talni podzidek in podstrešni venec
Zunanjščino cerkve sv. Vida členita talni zidec in podstrešni venec ob prezbiteriju. Talni
podzidek se tu oklepa stene prezbiterija cerkve ob tleh. Nastopa na tistih stavbnih delih, ki so
obokani ali pa so bili predvideni za obokane. Po 14. stoletju je postal znak zidanega obočnega
sistema v notranjščini. Vrh talnega podzidka je skrbno obdelan iz istega materiala kot ogelniki
prezbiterija ali ladje, v tem primeru apnenca (Komelj 1973, 39).
Pri talnem podzidku cerkve sv. Vida prepoznamo najbolj uporabljen motiv v gotiki. Ta je
poševen s pod kotom 45° prisekano strešico. Tak profil navadno nima kapnega nosu, ki je
obvezen pri profilih venčnih zidcev sredi sten (Komelj 1973, 39). V višino meri 34 cm, do
prelomnice pa 22 cm.
Enako kot se talni podzidek pri tleh oklepa zunanje stene, se podstrešni venec stene oklepa
pod streho. Ta je iz romanskega ločnega ali zobčastega reza in je segel tudi v gotsko dobo ter
si pri tem pridobil gotske karakteristike. Najpogosteje predstavlja le preprost motiv, ki le
ponovi zrcalno sliko talnega podzidka. Gre za profil pod kotom 45°, ki formalno povsem
ustreza talnemu podzidku, le da je ta zasukan narobe. Podstrešni venec je lahko poslikan ali
pa dopolnjen z motivom zasukanega traku z barvno menjajočimi se kamni in podobnim
(Komelj 1973, 40–41).
5.4.3. Okna
Okno je vir svetlobe in zato pomembna sestavina gotske arhitekture, celo pomembnejša od
portala. Ta nam s pomočjo slikanih stekel magično približa imaginarni svet. V notranjščini
predstavlja vir dnevne luči, na zunanji strani cerkve pa je del zunanje plastike (Komelj 1973,
42–43).
Na stenah v prezbiteriju sv. Vida stojita dve šilasti okni (glej sl. 7. in 8.). Manjše leži na
vzhodnem zidu in meri 67 cm v višino in 23 cm v širino (glej sl. 7.), na južni strani pa stoji
večje okno (glej sl. 8.), ki meri 78 cm v višino in 32 cm v dolžino. V obeh oknih je izklesan
žleb za steklo in osem lukenj za horizontalni letvi ter ena za vertikalno letev. Slednje so lahko
bile lesene ali železne (Komelj 1973, 42–43).
Okni sta vstavljeni nižje v steni, in sicer na približni višini enega metra. Formalno kažeta iste
značilnosti kot romansko okno, npr. ostenje je poševno vrezano, vendar njegova poševnina ni
uravnana po viru naravne svetlobe, temveč pod kotom 45°.
Nujna osnovna razdelitev se načeloma ne ločuje preveč od romanske. Z razliko od romanskih
cerkva so gotska okna večja in pomaknjena nižje (Komelj 1973, 46).
V južni steni ladje je vidna stranica še enega okna. Zid se je porušil ravno na območju okna
tako, da je ostala le vzhodna stranica okna. Ta je dolga 62 cm.
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5.4.4. Slavolok
Ladjo in prezbiterij ločuje šilast slavolok s posnetimi robovi. Meter od tal, na ostenju
slavoloka, je fragment kroga. Tam bi lahko bila naslikana rozeta kot na slavoloku v
podružnični cerkvi sv. Tomaža iz Koprišč (glej sl. 24.).
Slavolok je sezidan nesimetrično iz različno velikih gradbenih delov. Danes so pri vrhu
slavoloka vstavljeni kovinski deli, ki skrbijo da lok lahko stoji (glej sl. 4. in 5.).
5.4.5. Prezbiterij
Prezbiteriji je prostor, dolg 3 m, širok 3 m in 21 cm ter visok 3 m in 34 cm. Kratki kor v
podružničnih cerkvah je navadno pokazatelj zgodnjegotskega porekla, zlasti kadar je ta
prostorsko ustrezno oblikovan. Dolgi prezbiterij pa bi nakazoval na poznogotske oblikovne
principe (Komelj 1973, 42–43).
Prezbiterij cerkve sv. Vida ima v notranjosti zvezdno-rebrast obok s sklepnimi rozetami (glej
sl.11.). Oltarni prostor predstavlja samostojno arhitekturno sestavino na vzhodni strani
pravokotne ladje. S to je povezan skozi odprtino slavoloka. Prezbiterij je zaključen na vzhodni
strani s tremi stranicami pravilnega osmerokotnika. Ta predstavlja praktično nadomestilo za
romansko polkrožno ali kvadratno apsido. Pod oknom v južni steni leži manjša okenska niša,
ki je visoka 34 cm in široka 27 cm. Na sredini prezbiterija so vidne sledi oltarja dolgega in
širokega 1 m. Iz starega oltarja je bil v 30. letih 20. stoletja narejen nov oltar, ki danes stoji v
cerkvi sv. Vida (glej sl. 21.).
Talna površina je danes prekrita s plastjo ruševin in zemlje. Le na redkih območjih stojijo
skupaj položeni kamni, ki bi lahko predstavljali del cerkvenih tal. Strop polkupole je tu skoraj
v celoti ohranjen, a je popolnoma brez ometa. Le nekaj klesanih kamnov iz lehnjaka se je
odkrušilo in odpadlo s stropa. Odkrušili so se tudi deli konzol, konzolnih služnikov in reber.
Od stropa je odpadel še ščitnik na južni strani prezbiterija. Na rebrih je mogoče prepoznati
njegovo obliko.
Na jugovzhodni steni prezbiterija so ostali trije žeblji, na katere je bil nekdaj pritrjen manjši
lesen križ z Jezusom, ki je danes hranjen v kanalskem župnišču.
5.4.6. Konzolni služnik in obočna konzola
Konzolni služnik ali polsteber je arhitekturni element obočne konstrukcije, ki se naslanja na
konzolo in iz njega izraščajo obočna rebra. Profilacija služnika ustreza členitvi rebrnega
razcveta (Komelj 1973, 62–65). Konzolni služniki ležijo ob stičiščih sten prezbiterija. Lahko
segajo do tal kot v primeru cerkve sv. Tomaža iz Koprivišč ali pa so nekoliko dvignjeni od tal
kot pri cerkvi sv. Vida. Tu konzolni služniki in konzole stojijo približno 1,20 cm od tal.
Konzolni služniki med seboj niso povsem enaki in simetrični. Obstajajo manjše razlike v
dolžini in legi. Služnika na zahodnem delu prezbiterija ležita tik ob sklepniku, drugi trije
konzoulni služniki naj bi načeloma ležali na stičiščih sten prezbiterija, a niso simetrično
razporejeni, ampak se po legi razlikujejo. Tako namesto ob stičišču sten ležijo bolj na eni ali
drugi steni (glej sl. 13.).
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Konzole podpirajo konzolne služnike in obočna rebra. Imajo obliko navzdol obrnjenega
stožca s kroglo spodaj, iz katere je izpeljan cvet. Iz spodnjega dela krogle je izpeljana oblika
cveta, ki je obrnjen proti tlom. Konzole so le delno ohranjene in se rahlo razlikujejo v obliki.
Navzdol obrnjeni stožci, piramide in geometrijske oblike spadajo med najpogostejše oblike
konzul v gotski arhitekturi. Podobne gobaste, izpodrezane, s kroglo spodaj ali nizko kapaste
konzole so izdelovali v 30. letih 15. stoletja (Komelj 1973, 62–65).
Cvetne konzole so lahko v jedru čaše ali pa so potegnjeni kupi z motivi listov, ki predstavljajo
cvetno čašo. Mogoče pa so na čašasto ali podobno jedro le aplicirane. Cvetno listje je doseglo
največjo plastičnost in bujnost v prvi polovici 15. stoletja, zatem pa je polagoma otrdevalo in
se celo stiliziralo v nerealne akantove ali vitičaste preplete (Komelj 1973, 62–65).
5.4.7. Zvezdasti obok
Cerkev sv. Vida ima zvezdno-rebrast obok s sklepnimi rozetami. Zvezdno-rebrast tip oboka
se je razvil v Nemčiji in Angliji. Nadaljeval se je v Srednji Evropi v začetku 14. stoletja.
Šestrogeljna zvezda je tipična za t. i. burghausenško arhitekturo in se je prvič pojavila ob
koncu 14. stoletja pri oboku srednje ladje cerkve sv. Jakoba v Burghausnu v Nemčiji.
Navadno so jo uporabljali za bokanje srednjih ladij večladijskih cerkva, pa tudi za bokanje
korov. Osmerorogeljna zvezda se enako kot štirirogeljna in štirikraka zaradi sorazmernosti in
razmerij opira na štirikrako obočno polo. V prezbiterijih v poznogotski arhitekturi ne nastopa
po načelih, ki veljajo za šestrogeljno zvezdo. Ni vezana na obočno polo, temveč se preliva. Tu
ne gre za sistem prave zvezde, temveč oboka, katerega je vpeljal že Peter Parler. Zvezdasto
obokan prezbiterij, ki ga najdemo v podružničnih gotskih cerkvah na Slovenskem in stoji tudi
v cerkvi sv. Vida, ne sodi v kategorijo pravih zvezdastih obokov. Gre za variantno izvedbo
Parlerjevega dvojnoparalelnega rebrasto-obočnega sistema. Obstaja pa tudi možnost povezave
med prelivajočo se zvezdo prezbiterijev podružnic in v sebi zaključeno zvezdo dvoranskih
cerkva (glej sl. 11.) (Komelj 1973, 98–104).
5.4.8. Rebra
Rebra so klinastega profila z obojestranskim žlebom in rastejo brez cezur iz poligonalnih
služnikov (glej sl. 11. in 13.). Klinasti prerez rebra z obojestranskim žlebom nastopa pri nas
vsaj od druge polovice 14. stoletja. To je tudi najbolj običajna oblika gotskih reber na
Slovenskem (Komelj 1973, 109).
5.4.9. Sklepniki
Rebra se sklepajo oziroma stiskajo v stičišču ali sklepniku. Ni nujno, da njihovo presečišče
zaznamuje poseben poudarek, sklepnik. Figure sklepnikov so bile v začetku komponirane v
plošče, a se je s časoma figura osamosvojila in postala polna plastika, prilepljena na stikališče
reber. Sklepnik ni več sklepal reber, temveč je bil le dekorativni poudarek na točkah (glej sl.
11.) (Komelj 1973, 115–116).
Vzhodno stran zvezdno-rebrastega oboka prezbiterija cerkve sv. Vida krasijo trije
polnoplastični sklepniki v obliki rozet. Na sredini leži en večji sklepnik z obrazom. Na severni
strani tega sklepnika je sklepnik z delno ohranjenim grbovnim ščitom (glej sl. 12.), na južni
strani pa je sklepnik v obliki ščita odpadel in za seboj pustil udrtino v rebru.
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Rozete so stilizirane in iz neresničnih, shematiziranih listov, značilne za prvo polovico 15.
stoletja. Sredi tega stoletja srečamo že realistične rozete z enojnim, dvojnim ali celo trojnim
listnatim vencem okrog nabrazdane plodnice. Gre za prvi posnetek cveta (Komelj 1973, 62–
65).
Na grbovnem ščitu so bili lahko upodobljeni mojstrski znaki, donatorjev grb ali letnica
(Komelj 1973, 116). Ker je ohranjena le polovica ščita, ni mogoče razbrati, kako je bil
poslikan.
Na središčnem sklepniku je upodobljen nesimetričen obraz z resnejšim in grotesknim
izrazom. Okoli njega je enakomerno razporejenih 12 žarkov in pod njim leži križ.
Najverjetneje je enak sklepnik stal v cerkvi sv. Petra v Ročinju in cerkvi sv. Pavla v Ročinju
(glej. sl. 27.), a sta ta preveč uničena, da bi bilo to mogoče zagotovo potrditi. Podobno figuro
najdemo na Gorenjem Polju v cerkvi sv. Mihaela (glej sl. 28.), ki je bila zgrajena leta 1484.
Tam je na enem izmed treh središčnih figuralnih sklepnikov podoben figuralnemu sklepniku
iz cerkve sv. Vida. Od njega se razlikuje po tem, da ima dodan dodaten element okoli obraza.
Ta obraz je bolj hruškaste olike, simetričen in stiliziran in ima le osem žarkov, ki so bolj
zaokrožene oblike.
Križ se upodablja predvsem pri podobi »Vera icon«, pri podobi Kristusove glave. Sklepnike s
tem motivnim iz 15. stoletja najdemo v pokopališki cerkvi sv. Ane v Kanalu, v podružnični
cerkvi sv. Janeza v Bohinju, v pokopališki cerkvi sv. Križa v Sedlu in drugje.
Še en obraz z žarki najdemo med tremi sklepniki v cerkvi sv. Martina iz Avč, ki je bila
zgrajena okoli leta 1470. Ta je ravno tako simetričen in stiliziran kot tisti z Gorenjega Polja, le
da nima iste oblike. Tu pod obrazom ne leži križ. Ima po tri daljše žarke z zgornje, leve in
desne strani.
5.4.10. Polihromacija in omet
Na Slovenskem so v vrsti najpomembnejših arhitektur iz 14. in 15. stoletja izginili prav vsi
sledovi nekdanjih poslikav. Te, ki so obstale na Primorskem, ne slogovno ne tehnično ne
tvorijo iste slogovne skupine. Za območje najbližje Italiji se poslikave ne navezujejo le na
italijanske umetniške tokove, temveč so povezane tudi z ustvarjenjem v osrednji Sloveniji in v
Istri, nekatere pa kažejo povezavo tudi z germanskimi deželami (Avstrija, Nemčija).
Primorska je bila vseeno v stalnem stiku z Italijo. Za to območje so značilne tople barve, ki jih
ne srečamo nikjer drugje (Komelj 1973, 117; Križnar 2006, 80–81).
V cerkvi sv. Vida ni vidnih sledi na gotskih freskah iz 15. ali 16. stoletja, kot jih najdemo v
cerkvi sv. Tomaža iz Koprivišč ali v cerkvi sv. Andreja v Vrhovljah pri Kožbani. V
prezbiteriju so še delno ohranjena območja, kjer je razpadajoči omet obarvan v toplih barvah.
Vidnih je več nanosov barvanja. K zadnjemu nanosu barvanja najverjetneje spadajo bele
stene, oranžno obarvan predel oken, okenske niše, slavolok, stene do metra od tal, rebra in
konzolni služniki, rdeče so bile obarvane konzole, sklepniki, rozete, rozeta, naslikana na
slavoloku, in ščitnika. Tako sklepam, saj so ostale sledi bele barve na vseh stenah prezbiterija.
Pol metra od tal okoli in okoli prezbiterija je bila stena obarvana v danes zbledeli rumeno18

oranžni barvi. V isti barvi so bila pobarvana okna in 4 cm širok rob okoli njih, lok ter 4 cm
roba okoli loka in rebra. V zbledeli rdeči barvi so delno še vedno obarvani cvetni listi rozet,
konzolni služniki, konzole del ščitnika in središčni sklepnik. Temni zbledeli rdeče-vijolični
sledovi barvil pa so delno ohranjeni na konzolah in na rozetah v kombinaciji z rdečo
polihromacijo. Z isto barvo je obarvan križ pri središčnem sklepniku in ostanek poslikave
med obočnimi rebri. Pod ometom na severni steni, ki se je okrušil, je vidna poslikava v
vijolično-rdeči barvi. Na loku so na severni strani vidne sledi potegov večjega čopiča in
popravljanje ter prekrivanje napak z rumeno-oranžno barvo. Na severni steni, kjer se je vrhnji
omet oluščil, se vidi tudi spodnji rdeče-vijolično obarvan omet. Med rebri v prezbiteriju so še
vedno vidne sledi poslikav, za katere sklepam, da so nastale po zadnjem nanosu pleskanja, saj
so naslikane na bel omet. Te ležijo med rebri in iz njihovega presečišča težijo navzven. Gre za
motiv žarkov ali plamenov. Ta motiv je viden tudi okoli sklepnikov. Ob straneh reber in med
njimi so delno vidni deli poslikave, ki spominjajo na motiv žarkov ali plemen in so danes
vidne v temno rdeči, rahlo vijolični barvi (glej sl. 14. in 15.). Podobne rdeče poslikave z
motivom žarkov ali plemen so bile naslikane na stropu ladje župnijske cerkve sv. Jakoba v
Škofij Loki iz leta 1931, ko so prenavljali cerkev. Naslikal jih je slikar Ciril Križnar iz
Šentvida (Štukl 1974, 57).

5.5.

Gradbeni material

V gotski arhitekturi je zelo pomemben lokalni gradbeni material, ki so ga uporabljali za
zidavo (Komelj 1973, 11), v primeru cerkve sv. Vida gre za apnenec. Okrasni deli pa so bili
zgrajeni iz materiala, enostavnejšega za obdelavo, lehnjaka.
Navadno so kamen lomili v najbližjem kamnolomu ali pa so zanj odprli nov kamnolom
(Komelj 1973, 11–14). Apnenec so uporabili za temelje, ogelnike in drugo gradnjo. Za rebra,
konzole, konzolne služnike, sklepnike in polkupolo pa so uporabil lehnjak.
Rezan kamen, lehnjak je bil splošno v uporabi za zidanje oglov, predvsem poligonalnih
sklepov prezbiterijev. Navadno so rebra, sklepnike, služnike in konzule pripravili že v
kamnolomu in jih na stavbišču le priredili gradnji. Člene so tu le skromno obdelali (Komelj
1973, 11–14). Streha je stala na približni višini 3 ali 4 m.
Za cerkve v primorsko-kraški regiji je tipična nizka s korci krita streha. Danes ni znano dosti
o kritini gotskih cerkva. Uporabili so lahko lesene skodle, kamnite plošče ali skrle. Pri
starejših ploskih opečnih strešnikih, bobrovcih ni nujno, da so še srednjeveški. Morebiti gre za
poznejšo kritino (Komelj 1973, 14).
Na območju ostalin cerkve je več razdrobljenih in opečnih kosov korcev, kar pomeni, da je
imela cerkev pred prvo sv. vojno opečnato kritino.

5.6.

Stavbarska dejavnost v Soški dolini

Ob koncu 15. stoletja se je stavbarska dejavnost na severnem Primorskem razcvetela. Na
območju goriške grofije se je kmalu po sredini 15. stoletja začelo obdobje številnih predelav
in novogradenj. Pri tem so sodelovali številni kamnoseki kot mojstri ali pomočniki. Danes
poznamo izredno malo njihovih imen. Naštejemo lahko petinštirideset mojstrskih znakov na
spomenikih. Gorica je bila tu središče številnih slikarjev. Ti so delovali ne le v Posočju,
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temveč tudi na Kranjskem. Začetki in središče goriške gradbene dejavnosti, ki segajo v tretjo
četrtino 15. stoletja, so bili v Vipavski dolini in na Krasu (Peskar 1999, 55).

6. METODOLOGIJA
Naloga arheologov niso le arheološka izkopavanja, organizacija podatkov in zaščita ter
shranjevanje materialnih ostankov, temveč je tudi interpretacija (Masuch et al. 1999, 1).
Interpretacija velja za dejavno, odgovorno in kreativno delo subjektivne narave. Je ena
najzahtevnejših nalog, saj gre za kompleksen proces razlag in pojasnjevanj. Pri tem so
odločnega pomena stališča interpreta. Interpretacija vključuje možnost napačne presoje,
sočasno pa ostaja odprta za drugačne rešitve (Perko 2014, 214, 228, 229). Interpretacija je
pomembna, saj ima arheologija izjemno pomembno vlogo pri prikazovanju kultur in
civilizacij iz preteklosti. Predstavlja komunikacijo med arheološko stroko in javno družbo, ter
prepozna in spreminja stališča javnosti do arheološke dediščine (Perko 2014, 187). Podlaga
vsake interpretacije je raziskava, katere ugotovitev ne moremo preprosto ovreči ali potrditi
(Perko 2014, 229). Proces izdelave interpretacije zahteva kompleksen kognitiven proces
kombiniranja in transformacije inskripcij (Županek, Mlekuž 2012, 101) , rezultat le-tega je
mogoče predstaviti v vizualnem modelu. Primeri, kjer se digitalna orodja uporabljajo kot
metodološko orodje v namen interpretacije, so v slovenskem prostoru redki (Jerala 2012, 69).
Trirazsežnostne vizualizacije se pogosteje uporabljajo le za predstavljanje arheoloških
rezultatov. Takšne prikaze pogosto opredelimo kot virtualna rekonstrukcija (Županek, Mlekuž
2012, 101). Rekonstrukcija pomeni ponovno izgradnjo objekta glede na njegov izgled v
izbranem času v preteklosti (Georgopoulos 2014, 155). Rekonstrukcija implicira na možnost
rekonstrukcije ponovnega sestavljanja preteklosti. Namesto rekonstrukcije lahko raje
uporabimo besedo »model«, saj kar naredimo, je le model nečesa. V nasproti z javnostjo, ki je
nad vizualnimi interpretacijami navdušena, so arheologi do tovrstne uporabe ambivalentni
zaradi pomislekov glede kakovosti in verodostojnosti vizualizacij ter možnosti zlorab,
nesporazumov in neželenih implikacij. Zadržanost do vizualnih modelov morda izvira iz
konceptualne postavke v konzervatorstvu, kjer imajo objekti v svojem nerazumljivem stanju
večjo vrednost kot rekonstruirani objekti (Županek, Mlekuž 2012, 100–101).
Znanstveni in domišljijski prikaz se ločujeta po tem, da se znanstveni drži osnovane
metodologije virtualnih rekonstrukcij na teoretičnih in metodoloških principih, kot je
interpretacija arheoloških kontekstov. Pri tem je treba poudariti in prikazati razliko med
dejansko izkopanimi ostanki in prostimi rekonstrukcijami (Jerala 2012, 67). Londonska listina
(London Charter 2017) je vzpostavila principe za uporabo računalniško osnovanih metod
vizualizacije z namenom, da bi vzpostavila merila in promovirala intelektualno ter tako
tehnično strogost v vizualizaciji kulturne dediščine. Interpretativni rekonstrukcijski proces
mora biti sestavljen iz treh korakov. Najprej je potrebna preverba virov, potem analiza njihove
zanesljivosti in interpretacije ter integracija manjkajočih delov (Jerala 2012, 67). Za vire
raziskovanja štejejo vsi podatki, tako digitalni kot nedigitalni, ki vplivajo na vzpostavitev
vizualizacijskega rezultata. Viri morajo biti zbrani, analizirani in ocenjeni v skladu s
trenutnim razumevanjem.
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Vse analitične, deduktivne, interpretativne in kreativne odločitve tekom računalniške
vizualizacije morajo biti dokumentirane na tak način, da razumemo odnos med raziskovalnimi
viri, impliciranim znanjem, ekspliciranim razumevanjem in rezultati, osnovanimi na
vizualizacijah. Pri vsebinsko še tako različnih poskusih virtualnih rekonstrukcij se pojavi
nekaj enakih temeljnih vprašanj, kot so: kako dobimo inskripcije arheoloških situacij, kaj
storimo, kadar teh sploh ni, kaj narediti, ko je interpretacij več, kako pokažemo razliko med
nečim, kar je gotovo, in nečim, kar je možno, idr. Tu se lahko obrnemo na londonsko listino
za računalniško vizualiziranje kulturne dediščine. Ta pravi, da če so vizualizacije arheoloških
situacij ena od metodologij arheološkega dela, mora biti uporabnikom ponujena možnost
evalvacije in razumevanja procesa rezultatov vizualizacije (Županek, Mlekuž, 2012, 100).
Strategije morajo biti načrtovane in implicirane tako, da zagotavljajo trajnost dokumentiranja
in rezultatov vizualizacije kulturne dediščine z namenom, da se izognejo izgubi intelektualne,
družbene, ekonomske in kulturne dediščine. Oblikovanje in razširjanje računalniško
oblikovanih vizualizacij mora biti načrtovano tako, da zagotavlja največje možne prednosti za
študij, razumevanje, interpretacijo, ohranjanje in upravljanje s kulturno dediščino. Pri tem je
potrebna osredotočenost na tri glavne vidike: veliko natančnost pri pridobivanju podatkov,
nujno komunikacijo in izmenjavo informacij med strokovnjaki za različna področja, izdelavo
rekonstrukcije, ki bo omogočala preizkušanje različnih hipotez in preverjanje interpretacij
(Jerala 2012, 96).
Če želimo ustvariti prepričljivo računalniško vizualizacijo in dober rezultat naloge, je
predvsem pomembno, da vizualizacija sloni na podrobnih raziskavah (Županek, Mlekuž 2012,
100). Stalna problematika pri poskusu rekonstrukcije objekta oz. vizualnega interpretiranja so
pomanjkljive detajlne informacije. Zgrajene so glede na obstoječe materialne ostanke,
obstoječe informacije, analogije, analize in domneve. Iz več podatkov kot je sestavljena,
boljši je rezultat (Paulo, Martins 2004, 1). Končni rezultat pa ni natančna slika preteklosti,
ampak vizualni argumenti teorij, idej in hipotez preteklosti (Županek, Mlekuž 2012, 101).

7. INTERPRETACIJA NEKATERIH DELNO OHRANJENIH
ARHITEKTURNIH ELEMENTOV
7.1.

Stebriček

Na južni strani pobočja je ležal manjši arhitekturni element. Gre za spodnji del ovalnega
stebrička s podstavkom. Ta ima premer 5 cm (glej sl. 16.). Lahko bi predstavljal del obhajilne
ograje, ki je ločevala prezbiterij od ladje. Stebrička v virtualno rekonstrukcijo nisem vključila.

7.2.

Portal

V notranjost cerkve je vodil portal. Ta bi lahko stal v zahodni ali stranski, južni steni. Gotski
portal je okvir, ki je sestavljen iz rezanih kosov kamna (Komelj 1973, 47.). Na površini
kraterja in pobočja griča sta vidna dva takšna, daljša rezana kosa kamna, pravokotne oblike, ki
sta najverjetneje sestavljala spodnji del portala. Na enem kosu so vidni železni deli tečajev
vrat. V bližini kraterja na površini leži še polkrožen del portala (glej sl. 17., 18., 19.).
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Portal je v gotski arhitekturi naših krajev navadno sprva napet in umirjen v krivini, kasneje pa
ostro šilast in nazadnje spet potlačen, polkrožen, trilistno, usločeno ali celo ravno zaključen
(Komelj 1973, 47). Tu je portal preprost in polkrožno zaključen.

7.3.

Okno v južni steni

V južni steni ladje je viden rob, ki bi lahko predstavljal okno. Ravna stranica je dolga 62cm.
Okno bi lahko bilo oblikovano šilasto, pravokotno ali polkrožno.
Gotsko okno navadno prepoznamo po šilasti obliki, a to ni pravilo, saj pozna gotika tudi
polkrožna in pravokotna okna. Okenca pravokotne oblike so navadno prevzeta z romanske
dobe in so poznana na Primorskem in Dolenjskem (Komelj 1973, 42–45).
Na površini so vidni ostanki okvirja okna, pri katerem so bili razmiki med letvicami večji kot
pri oknoma v prezbiteriju. Ti deli bi lahko bili ostanki okna v južni steni. V tem primeru je
bilo to okno večje od okna v prezbiteriju ali pa je bilo pravokotno. Lahko pa gre za okno v
zahodni steni ali za okno v preddverju, če je to obstajalo (glej. sl. 20.).

7.4.

Vhodna lopa

Glede na površinske materialne ostanke ne moremo vedeti, ali je vhodna lopa obstajala. O
tem bi lahko pričali le ostanki kamnitega materiala, ki so najverjetneje ostali na prvotnem
mestu in navidezno tvorijo skoraj pravokotno obliko. Ti bi lahko kazali na 3 m in 42 cm dolgo
preddverje. Širine ni mogoče razbrati.

8. INTERPRETACIJE IZGLEDA CERKVE S POMOČJO
ANALOGIJ
V prejšnjem poglavju sem predstavila delno ohranjene in prepoznavne arhitekturne dele. O
izgledu celotne cerkvene stavbe pa bi zaradi pomanjkanja podatkov le težko sklepala. Za
pomoč pri rekonstrukciji cerkve sem se zgledovala po podobnih manjših podružničnih
cerkvah v neposredni bližini in drugod.

8.1.

Oblika

Zelo dober vpogled v izgled gotske podružnične cerkve da cerkev sv. Tomaža iz Koprivišč,
saj ta z izjemo pri stropu in vhodni lopi ni bila deležna nobenih drugih predelav skozi stoletja
in je od najbližjih sočasnih cerkva glede na obliko in preprostost najbolj podobna cerkvi sv.
Vida. Od slednje se razlikuje predvsem po velikosti, zidavi in gradbenem materialu. Okoli
obeh cerkva se je razprostiralo obzidje (Peskar 1999, 308). Cerkev sv. Tomaža ima enako
razporejena okna kot cerkev sv. Vida. Vsa okna v cerkvi sv. Tomaža so šilasta, nekoliko
manjša in pomaknjena višje kot pri cerkvi sv. Vida. Glede na obliko sem se zgledovala še po
cerkvah sv. Pavla in sv. Petra v Ročinju, ki sta cerkvi sv. Vida najbližji (glej. sl. 22., 25., 26.).

8.2.

Prezbiterij

Prezbiterij je bil podoben temu, ki ga je mogoče danes videti v cerkvi sv. Tomaža. Tu so se
ohranile poslikave prezbiterija v toplih barvah. Na slavoloku je bila na enem metru višine
narisana rozeta, kot lahko danes vidimo pri cerkvi sv. Tomaža (glej sl. 24.).
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Deli poznobaročnega oltarja so bili preneseni v novo cerkev sv. Vida v vasi Dolenje Nekovo
(glej. sl. 21.). Tako sem pri ilustraciji notranjščine uporabila isti oltar in kip sv. Vida. Na
severo-zahodni steni prezbiterija so vidni trije žeblji. Tam bi lahko visel križ (glej. sl. 29.). Pri
virtualni rekonstrukciji sem zaradi zahtevnosti pri oblikovanju te detajle izpustila in
poenostavila oltar. V novi cerkvi sv. Vida v Dolenjem Nekovem in drugih bližnjih sočasnih
gotskih cerkvah leži pod oltarjem manjša stopinjica še ena pa leži med prezbiterijem in ladjo.
Pri virtualni rekonstrukciji sem upoštevala obe stopinjici.

8.3.

Ladja

Prav tako kot drugje po podružničnih gotskih cerkvah, kot npr. pri cerkvi sv. Tomaža iz
Koprivišč, cerkvi sv. Nikolaja z Visokega ali cerkvi sv. Andreja iz Vrhovelj pri Kožbani,
menim, da so bile tudi tu stene nekoč popolnoma prekrite s freskami, tla pa so prav tako kot
drugje pokrivale ploščice. Manjši krstilnik, ki navadno stoji na zahodni steni, levo od vrat, je
pri virtualni rekonstrukciji narejen glede na izgled, kot ga ima v bližnjih sočasnih cerkvah in v
novi cerkvi sv. Vida, kjer bi lahko bil stari kamen le prenesen. Vrata sem upodobila s
kombiniranjem materialnih ostankov okvirja vrat in drugih podobnih vhodnih vrat drugih
sočasnih cerkva.

8.4.

Okno

Kot pri drugih podružničnih cerkvah tudi pri cerkvi sv. Vida leži okence blizu slavoločne
stene, na južni steni. Cerkev sv. Andreja ima v ladji na južni steni le eno večje pravokotno
okno, ki predstavlja edini vir svetlobe. Cerkev sv. Tomaža pa ima v ladji na istem mestu le
eno večje šilasto okno in ima enako kot cerkev sv. Vida dve okni na istih mestih v
prezbiteriju. Glede na najdene materialne ostanke okenskega okvirja, pri katerih je večja
razdalja med luknjicami za letve kot pri oknih v prezbiteriju, lahko sklepam, da bi bilo lahko
to okno pravokotno ali precej večje od okna v prezbiteriju. A ni nujno, da ti materialni ostanki
predstavljajo okno južne stene ladje. Pri pokopališki cerkvi sv. Ane v Morskem in pokopališki
cerkvi sv. Ahac v Prilesju je pravokotno okno na vhodni strani. Obe cerkvi sta prešli številne
predelave. Pravokotno okno v severni steni ima le cerkev sv. Andreja iz Vrhovelj. Ker imajo
vse bližnje podobne cerkve, ki ležijo v Posočju, šilasto okno v severni steni in je to bolj
značilno za gotske cerkve, sem to uporabila pri virtualni rekonstrukciji. Ob tem sem v
priloženi ilustraciji skicirala še druge možnosti in pri tem uporabila pravokotno okno (glej. sl.
30., 31.).

8.5.

Strop

Navadno je ladja z ravnim stropom sočasna s prezbiterijem, ki je brez talnega podzidka,
medtem ko ga njen prezbiterij ima (Komelj 1973, 39). Ker je ohranjen le strop v prezbiteriju,
je neznano, kakšen strop je pokrival ladjo. Ladjo je v gotski arhitekturi prekrival lesen strop
ali zidan obok. Na primorskem delu Slovenije so bile najverjetneje cerkve odprte kar
naravnost v ostrešje. To je rodil gotski čas in gre za v ostrešje dvignjen leseni strop. Tak strop
ne pokriva prostora z ravno enotno ploskvijo, ampak se ob vzdolžnih straneh ladje poševno
dvigne, na kar se obe višini tik nad slavoločnim temenom združita v ravnino. Ta predstavlja le
tretjino stropne ploskve (Kojsko, Britof ob Idrijci). Če stene niso bile poslikane, je strop
spremljala slikana bordura (Komelj 1973, 74–44).
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Strop bi lahko bil raven in lesen, kar pa izhaja iz romanskega stavbarstva. Za bližnje manjše
gotske cerkvene podružnice (npr. cerkev sv. Ane iz Morskega, cerkev sv. Tomaža iz
Koprivišč, cerkev sv. Ahaca iz Anhovega) v srednjem Posočju so značilni predvsem ravni
stropi. Dodatne opore stene niso bile potrebne, še posebej, če je bil strop prekrit z ravno
streho, kar bi lahko bil indikator za raven strop. Vsi ravni leseni stropi so enako konstruirani.
Počivajo na lesenem ogrodju, ki ga sestavljajo tri prečne grede, na katere so pribite deske, ki
so na spodnji strani poslikane. Okrog in okrog po steni pa teče širša ali ožja profilirana
letvica, ki jo včasih spremlja pri neposekanih notranjščinah ornamentiran pas. Gre za venčni
zidec (Komelj 1973, 74–44). Zaradi zahtevnosti detajlov stropa pri virtualni rekonstrukciji
nisem upoštevala.

8.6.

Zvončnica in streha

Cerkvi sv. Vida sta najbližji cerkvi sv. Petra in sv. Pavla iz Ročinja (glej. sl. 25., 26.). Ti
cerkvi ležita na isti nadmorski višini, zato sem pri rekonstrukciji strehe uporabila isti naklon
strehe, kot ga najdemo pri cerkvah sv. Petra in Pavla iz Ajbe. Po materialnih ostankih vemo,
da je imela tudi cerkev sv. Vida opečno streho. Zaradi podobne strukture zgradbe sem se pri
rekonstrukciji zvonika zgledovala po cerkvah sv. Petra in sv. Pavla, obe imata zvonik na
preslico ali zvončnico.

8.7.

Vhodna lopa

Najtežje je rekonstruirati vhodno lopo, saj ne morem zagotoviti ne njenega obstoja ne njenega
izgleda. Mogoče je, da cerkev vhodne lope sploh nikoli ni imela, kot npr. podružnična cerkev
sv. Petra v Grgarju. Na območju, kjer naj bi stala lopa, ni vidnih nikakršnih ostankov sten.
Območje prekriva le gradbeni material. Lahko so določeni kamni ostali na prvotnem mestu in
predstavljajo rob preddverja dolgega 3 m in 42 cm ali pa gre le za razpršen gradbeni material,
prekrit z zemljo in vegetacijo. Le po površinskem pregledu razlike ni mogoče prepoznati.
Obstoj vhodne lope sem upoštevala pri ilustraciji (glej sl. 30. in 32.) Tu sem uporabila
preddverje podobno tistemu iz podružnične cerkve sv. Petra iz Ročinja (glej sl. 26.). Tu je bila
dograjena pravokotna vhodna lopa, nekoliko manjša od ladje z obočno vhodno odprtino. Ker
ni mogoče zatrditi, da je vhodna lopa obstajala in je bila cerkev sv. Vida nekoliko manjša od
bližnjih podružničnih cerkva, pri računalniški rekonstrukciji vhodne lope nisem upodobila.
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9. VIRTUALNA REKONSTRUKCIJA IN VIZUALIZACIJA
9.1.

Virtualna rekonstrukcija

Pri rekonstrukciji želimo interpretirati izgled objekta v izbranem časovnem obdobju. Ta
zavzema večdisciplinarni projekt (Georgopoulos 2014, 157). Virtualne rekonstrukcije so
raziskovalno orodje, ki se ga uporablja za namene arheologije in za upravljanje z
arheološkimi podatki. Programov za računalniško grafiko, virtualna okolja in multimedijo se
redno poslužujejo v arheologiji kot tudi v drugih sferah, kot so arhitektura, urbanizacija,
medicina in druge (Masuch et al. 1999, 1–3). Z razvojem tehnologije so se ponudile različne
možnosti interpretacij in predstavitev. Na družbenih omrežjih lahko uporabniki vstopajo v
razstavne prostore ali v muzejske zbirke. Vse to povzroča paradigmatičen preskok pri
konceptu varovanja kulturne dediščine in omogoča uveljavljenje novih kakovosti v
muzejskem svetu (Perko 2014, 100).
9.1.1. Zakaj virtualna rekonstrukcija
Virtualna 3D-rekonstrukcija arheoloških najdišč, artefaktov ali stavb igra pomembno vlogo v
ohranjanju naše kulturne dediščine za prihodnje generacije. Z uporabo interaktivnih vizualnih
tehnologij predstavlja pomembno orodje pri znanstvenih debatah in pri predstavitvah
arheoloških raziskav (Maass et al. 2008, 2–3). Prednost virtualne rekonstrukcije je, da ta ne
poškoduje arhitekturnih elementov objekta in jo lahko razmnožimo, spreminjamo,
preoblikujemo in predstavimo na različne načine. Dopušča boljši pregled nad okoljem, kot bi
ga dobili na kateri koli drug način. Omogoča reševanje vprašanj in problematik že med samim
procesom in odpira vprašanja, ki bi lahko bila drugače spregledana (Georgopoulos 2014, 157–
158). Virtualna dediščina je postala zelo pomembna pri konzerviranju, ohranjanju in
interpretiranju kulturne dediščine. Kulturna dediščina in znanost sta prek virtualne
interpretacije javni publiki bolj dostopni in razumljivi. Tu služita predvsem za namen
predstavitve in poučevanja. Poleg tega lahko arheološka rekonstrukcija, ki je grafično
modelirana, predstavlja dober rezultat raziskav, kar je še posebej dobrodošlo pri
rekonstrukcijah stavb, katerih ostanki so zelo poškodovani, ali pri rekonstrukciji stavb, ki so
bile v preteklosti večkrat predelane. V takšnih situacijah interpretacijo olajšajo programi za
računalniško grafiko in izdelavo 3D-modela. Takšen 3D-model predstavlja interpretacijo
objekta, da si lahko širša javnost predstavlja, kako so živele skupnosti v preteklosti.
Rekonstrukcije in informacije o arheološkem najdišču in najdbah so javnosti na ogled v
muzejih, objavljene v publikacijah in uporabljene v filmih (Georgopoulos 2014, 1; Paulo,
Martins 2004; Masuch et al. 1999, 1–3).
V muzejih lahko dobimo informacije o najdišču in najdbah brez uporabe vizualnih okolij, a se
tu srečujemo z nekaj omejitvami. Večina muzejev nameni le manjši prostor za razstave,
določene najdbe so tu razstavljene le krajši čas. Najdbe, razstavljene za ogled, so posebej
izbrane in prikazujejo le del celote. Pri razstavljanju se lahko najdbe poškodujejo. Rešitev na
te omejitve so vizualna okolja, ki lahko prikažejo materialne ostanke kot njihov kontekst in
najdišče.
Arheološki ostanki stavb so lahko zelo poškodovani. Stavba je lahko bila v preteklosti večkrat
predelana, kar vpliva na izgled in njeno uporabo. Zato arheologi potrebujejo orodje, ki je
25

sposobno materialne ostanke interpretirati. Prikazati širši javnosti tako, da bi ta razumela,
kako so živele skupnosti v preteklosti (Masuch et al. 1999, 1–3).
9.1.2. Proces virtualne rekonstrukcije
Računalniško narejena rekonstrukcija doda novo vizualno predstavitev rezultatom
arheološkega izkopavanja. Predstavlja rešitev pri rekonstrukciji izgubljene kulturne
materialne dediščine (Masuch et al. 1999, 1–3). Navadno gre pri rekonstrukciji v arheologiji
za proces sodelovanja med znanstvenikom in grafičnim oblikovalcem (Olsen, Brickman, Cai
2004, 1). Uporaba računalniške grafike se je v arheologiji začela že v 70. in se redno
uporabljala že v 80. in 90. letih. Z začetkom novih tehnologij rezultati niso bili vedno
zadovoljivi, saj je bila takrat tehnologija še v razvoju in tisti, ki so se ukvarjali z
modeliranjem, niso razumeli arheoloških diskusij. Z razvojem tehnologije in z izboljšanim
delovanjem multidisciplinarnih skupin, je prišlo do bistvenih izboljšav (Masuch et al. 1999,
1–3).
Računalniška vizualizacija temelji na arheoloških inskripcijah. Pogosto so to le načrti
temeljev stavb, zapisi o ostankih strešne kritine in podobno. Najprej se izriše objekt ali
rezultate izkopavanj kot 2D-model. Arhitekturna risba je služila kot osnova za nadalje
diskusije in reševanje odprtih vprašanj. Z razliko od predhodne 2D-arhitekturne risbe, 3Dmodel lahko ni namenjen nadaljnjim diskusijam in ima le reprezentativno vlogo. Prednost 3Dmodela pred 2D-modelom je ta, da se pri sestavljanju 3D-modela pojavljajo nova vprašanja,
ki bi lahko bila pri 2D-modelu spregledana (Masuch et al. 1999, 1–3).
Prek zbranih podatkov je priporočljivo na 3D-modelu barvno označiti dele iz različnih
časovnih obdobij in pri tem pripisati hipoteze. Namesto različnih barv lahko pri tem
uporabimo tudi različno stopnjo transparenta. Tekstura virtualnega objekta mora biti narejena
tako realistično, kot je le mogoče. Virtualna rekonstrukcija je sestavljena iz kombinacije
arhitekturnih risb, skic, opisov, digitalizacije artefaktov ali objektov in drugih virov
informacij. 3D-model je mogoče uporabiti in predstaviti na več načinov (Georgopoulos 2014,
157).
9.1.3. Problematika
Stalna problematika rekonstrukcije je, da sloni na pomanjkljivih detajlnih informacijah. Po eni
strani lahko rekonstrukcija temelji le na obstoječih materialnih ostankih, po drugi strani je
zahteva po čim bolj realističnem prikazu. Če pri prikazu preprosto izpustimo elemente, kot so
vrata, je to enako narobe, kot če vključimo objekte, za katere nimamo dokaznega gradiva. V
primeru, ko za rekonstrukcijo ni ne žive slike ne podrobnega opisa, se lahko naslonimo le na
pomanjkljivo materialno gradivo, kar pa ni dovolj za sestavo 3D-modela (Masuch et al. 1999,
1–3).

9.2.

Digitalna tehnologija

Da bi ustvarili vizualizacijo preteklosti, imajo arheologi na voljo nabor računalniških
grafičnih orodij, ki omogočajo 3D-modeliranje. Te virtualne 3D-rekonstrukcije so koristne za
raziskovalne. Omogočajo nov način interpretacije za širšo javnost (Masuch et al. 1999, 1–3).
Pri zaščiti kulturne dediščine imamo sedaj možnost 3D-shranjevanja, obdelave in
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reprezentacije vsakršne informacije v digitalni obliki. Uporaba digitalnih tehnologij upravlja
tudi UNESCO. Digitalna orodja, ki jih pri tem uporabljamo za pridobivanje podatkov, so
skenerji, optične, termične in daljinske kamere, digitalne totalne postaje, programska oprema
za obdelavo znanih podatkov in predvsem računalniška strojna oprema za delovanje
zahtevnejših računalniških programov in shranjevanje podatkov (Georgopoulos 2014, 162;
Masuch et al. 1999, 1–3).

9.3.

Vizualizacija

Glede na Oxfordov Angleški slovar iz leta 1972 je beseda vizualizacija pomenila izgradnjo
predstave v mislih. Danes pa beseda bolj predstavlja grafično reprezentacijo podatkov in
konceptov (Ware 2004, 2–3). V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 2017) je
definirana kot vizualna predstavitev ali upodobitev. Gre za konstrukcijo, izpeljano iz naših
misli, in navadno igra vlogo podlage za sprejemanje raznih odločitev (Ware 2004, 2–3). Pri
vizualizaciji upodabljamo pretekle arhitekture, predmete in kraje. Začetke vizualizacije
najdemo v renesansi, v obdobju intenzivnega zanimanja za antiko. To je spremljalo iskanje,
izkopavanje, merjenje ter prepoznavanje antičnih kipov in zgradb. V začetku se je
vizualizacije uporabljalo kot hevristični pripomoček za analizo preteklih kompleksnih
arhitektur (Županek, Mlekuž 2012, 99 ). Vizualizacija je dobila večji pomen od 19. stoletja
dalje, saj se je takrat razvila fotografija. Že antikvarji so jo začeli uporabljati v namen
dokumentiranja in eden prvih projektov fotografiranja artefaktov je bil izpeljan leta 1852 v
britanskem muzeju (Ware 2004, 2–3). V 20. stoletju se arheologija začne bolj usmerjati k
javnosti in ob tem raste tudi pomen vizualizacije. Ta je namenjena predstavitvi javnosti z
novimi odkritji in razlago fragmentarnih najdb in arhitektur nearheologom (Županek, Mlekuž
2012, 99 ).

9.4.

Vizualna predstavitev

Vizualizacija ima majhen, a ključni pomen v spoznavnih sistemih, saj predstavlja najširši
kanal med računalnikom in človekom (Ware 2004, 2–3). Naša družba je precej osredotočena
na vizualizacijo, saj je ta eden izmed najučinkovitejših načinov za pojasnjevanje spoznanj o
preteklosti širši javnosti. Slike, podobe, fotografije, načrti, skice, diagrami, grafi, ilustracije so
vizualizacije in danes sestavljajo del vsakdanje znanosti. Te iz laboratorijev, najdišč in poročil
potujejo v medije, muzeje, med popularno kulturo. V naši vizualni kulturi dominirajo
predvsem vizualni mediji komunikacije. Tako so tudi znanstvene upodobitve igrale
pomembno vlogo pri vzpostavitvi koncepta (Županek, Mlekuž 2012, 99). Ena izmed največjih
prednosti, ki jih vizualizacija ponuja, je večja količina informacij, ki jih je mogoče ob dobri
reprezentaciji hitreje in lažje interpretirati. Vizualizacija olajša zbiranje podatkov, tako da
omogoča lažje opravljanje z večjo količino podatkov. Pripomore pri zaznavanju neznanih in
nepričakovanih lastnosti. Težave s podatki so tako jasno vidne in olajšano je razumevanje
raznih lastnosti podatkov, ki jih obdelujemo. Vizualizacija olajša tvorjenje hipotez (Ware
2004, 2–3). Razvoj vizualnega jezika je vzpostavil arheologijo kot disciplino, ki jo poznamo
danes. Tega spremljamo od akvarelov in perspektivnih risb do konsistentnih kodiranih
načrtov, tlorisov in presekov v matematičnem koordinatnem sistemu. Sistem opisovanja in
ustvarjanja upodobitev je odvisen predvsem od tega, kaj v neki situaciji opazujemo.
Vizualizacije so tako ključni del znanstvene produkcije. Znanstveniki pri svojem delu
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večinoma ustvarjajo podobe, ki jih imenujemo inskripcije. To so vsi zapisi: besedila,
zemljevidi, ilustracije, grafi, fotografije, oblaki itd. Prek teh lahko zapišemo razmerja realnega
sveta ter jih tako utrdimo in stabiliziramo (Županek, Mlekuž 2012, 100). Računalniška 3Dvizualizacija rekonstruiranega objekta je lahko predstavljena na različne načine. Najbolj
razširjena in najpogosteje obravnavana je fotorealistična predstavitev. Vendar ta nosi visoko
odgovornost, saj ljudje vzamejo predstavljeno preteklost kot resnico. Zaradi tega se mnogi
strokovnjaki raje obrnejo na fotonerealistične metode (Masuch et al. 1999, 1–3).
9.4.1. Fotonerealistične upodobitve
Fotonerealistične upodobitve se uporabljajo v primeru, ko ne vemo veliko o splošnem izgledu
same stavbe in se arheologi in zgodovinarji težko strinjajo pri podrobnostih. Zato je za
zgodnje upodobitve, ki služijo le razpravam, bolje, če so upodobljene v nerealističnem načinu.
Uporabljen stil ima nalogo, da prikaže, kako je objekt interpretiran. Pri realistični upodobitvi
se osredotočimo predvsem na to, kako naj bi objekt izgledal, a to ni dovolj za interpretacijo
objekta (Masuch et al. 1999, 2–3). V arheologiji mora biti pri vizualizaciji dopuščena
možnost, da prikažemo domnevne dele objekta, kjer primanjkuje materialnega gradiva. Risarji
lahko to upodobijo prek skic in ilustracij (glej. sl. 30. in 31.). Te stilizirane, nerealistične skice
je mogoče napraviti tudi preko računalniške grafike (Maass et al. 2008, 4).
9.4.2. Fotorealistične upodobitve
Fotorealistične upodobitve nam podajo neposredno sliko, kako naj bi pretekli objekt izgledal,
in imajo vizualno moč. Te upodobitve dajo občutek, kot da bi bili tam. Tu mora biti vloženega
veliko truda, da takšen izdelek izgleda pravilno in realistično, kar pomeni, da mora biti tako
prepričljiv kot fotografija. Zmodelirati je treba vsak detajl in vsako površino mora prekrivati
ustrezna tekstura. Pri tem izberemo materiale, ki so izoblikovali nekdanji izgled stavbe
(Masuch et. al. 1999, 1–3).
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10. POSTOPEK DELA OD DOKUMENTIRANJA DO
VIZUALIZIRANJA IN REKONSTRUKCIJE CERKVE SV. VIDA
Pri dokumentiranju razvalin cerkve sv. Vida sem se najprej pozanimala o samem ustnem
izročilu in omembah cerkve v strokovni literaturi. Raziskati je bilo treba zgodovino kraja in
specifične lokacije. Območje razvalin sem postopoma fotografirala s pokrivajočimi se
fotografijami, iz katerih sem prek programa Agisoft Photoshop napravila 3D-model sedanjega
stanja. Ta model sem obdelala v programu Blender. Model je olajšal izrisovanje načrtov
cerkve in posameznih elementov pri kasnejšem modeliranju le-teh v programu Blender.
Območje razvalin je bilo treba vseeno natančno izmeriti in pobrati preseke ter oblike
arhitekturnih elementov. Za poskus interpretacije izgleda sakralnega objekta sem pregledala
in natančno opisala razvalino in gradbeni material, viden na površju in v okolici cerkve. Po
literaturi o gotskih cerkvicah pri nas sem dobila pregled o splošnem izgledu manjših
podružničnih cerkva pri nas. Po ogledu številnih podobnih manjših podružničnih cerkva sem
razvalino cerkve sv. Vida primerjala z drugimi cerkvami, ki so vsebovale podobno gradbeno
strukturo in arhitekturne elemente. Izrisala sem številne možnosti, kako bi lahko objekt
izgledal (glej sl. 30., 31., 32.), le eno pa uporabila za 3D-modulacijo. Slikovno gradivo, ki je
bilo potrebno pri 3D-modeliranju je priloženo v prilogi (glej sl. 35. - 40.).

10.1. Dokumentiranje razvalin cerkve in njene lokacije
Pri dokumentiranju sem se najprej osredotočila na samo lego cerkve, njeno okolico, obzidje,
poti, ki so vodile do nje, in deformacijo tega območja med prvo svetovno vojno in po njej,
potem pa tudi na same ruševine cerkve. Pri delu sem si pomagala z orodji, kot so merski trak,
laserski merilnik Bosh, tanjša žica, fotoaparat NIKON COOLPIX P80 (10.1MP), kamere
mobilnih naprav Umi Diamond (Hi843B 8MP) in Umi Hammer (13.0MP).
Pri pregledu okolice sem najprej ocenila velikost in obliko okolja, za katerega sklepam, da je
pripadalo cerkvi (glej sl. 3.). To zajema grič, na katerem stoji cerkev, ravnico za cerkvijo in
obzidje okoli ravnice. Sledila sem ostankom obzidja, ki sem jih fotografirala in izmerila.
Poskušala sem ugotoviti, kje je obzidje potekalo na območju, ko na tleh ni bilo materialnih
ostankov obzidja, in ga interpretirati. Meritve sem uporabila v opisu, obzidje pa sem skicirala.
Okolice in obzidja nisem uporabila v 3D-rekonstrukciji. Popisala sem tudi zidove, kraterje in
jarke, ki so nastali med prvo svetovno vojno. Dogodki prve svetovne vojne so za seboj pustili
preoblikovano površje, dodatno poškodovali razvaline obzidja, preoblikovali obzidano
območje za cerkvijo in porušili cerkveni objekt. Uničenje prve svetovne vojne sem označila
na skici (glej sl. 3.). V opisu cerkve sem ocenila uničenje, vzela sem približne meritve
razpršenosti gradbenega materiala v okolici cerkve, velikosti razvalin cerkve in s pomočjo
žičke vzela oblike reber, sklepnikov in konzulov za namene 3D-modeliranja cerkvenega
objekta. Pri tem sem uporabila tanjšo žico. Pregledala sem gradbeni material in pri tem
fotografirala ter premerila pomembnejše dele, ki so pomembni pri rekonstrukciji cerkve.
V prilogi je priložen tudi lidarski posnetek (glej sl. 2.), na katerem pa niso vidni vsi opisani
deli, temveč lahko vidimo le stezice, ki vodijo do cerkve, grič, na katerem stoji cerkev,
ravnico za cerkvijo, kraterje bunkerjev iz prve svetovne vojne, bombne kraterje in novejšo
makadamsko pot, ki vodi do cerkve.
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Nazadnje sem napravila še fotogrametrijo, da sem dobila 3D-model sedanjega stanja.
10.1.2. Ovire pri dokumentiranju
Iz znanih virov je bilo mogoče razbrati njeno pomembno strateško lego in pregled nad širšo
dolino, kar je bil tudi razlog, da je bilo območje pomembno v prvi svetovni vojni. Danes pa
zaradi zaraščenosti območja ni mogoče videti ali opisati nekdanjega razgleda, ki ga je ta
lokacija omogočala. Pri delu me je predvsem ovirala močna vegetacija, še posebej v predelu
ladje. Ta je onemogočala delo v pomladnih, jesenskih in poletnih dneh. V zimskem času pa je
bilo delo oteženo zaradi vremenskih razmer in nedostopnosti lokacije.
Pri merjenju cerkve je prišlo do velikih in vidnih odstopanj, saj cerkev ni bila zgrajena
natančno in stene so ob propadanju spremenile svojo obliko. Tako te zaradi rušenja stavbe
niso povsod enako široke. Severna stena se je vidno upognila navzven. Cerkev ni bila
zgrajena simetrično. Arhitekturni elementi v cerkvi niso postavljeni v isti ravnini, niso
enakomerno simetrično razporejeni in od pravilne lege lahko odstopajo tudi za nekaj
centimetrov. Cerkev nima pravilne geometrijske oblike, kar je mogoče videti tudi na 3Dmodelu sedanjega stanja. Teh nepravilnosti nisem upoštevala pri virtualni rekonstrukciji, saj
bi postala naloga prezahtevna. Tako sem vzela le približne meritve, ki so bile najbližje
realnim meram, in ob tem ignorirala deformacije stavbe, ki so nastale ob njenem propadanju.
Za lažje rekonstruiranje cerkve sem pregledala vse gradbene ostanke, ki so ostali na površini.
Tu je danes na pregled le manjši del gradbenih ostankov, saj so večino gradbenega materiala
vaščani Dolenjega Nekovega uporabili za izgradnjo nove cerkve. Gradbeni material, ki stoji,
še vedno leži na območju ruševin cerkve, v večini leži pod zemljo. Več podatkov in
materialnega gradiva pa omogoča boljšo rekonstrukcijo. Mnogo lažje bi bilo rekonstruirati
cerkev, v kolikor bi bil na pregled ves material na najdišču in debela plast zemlje ter močna
vegetacija ne bi prekrivala celotne ladje in delno tudi prezbiterija. Ker je bila cerkev od
njenega nastanka do uničenja najverjetneje deležna številnih predelav, je prek sedanjih
opažanj razvalin in prek znanih informacij o cerkvi lažje rekonstruirati in prepoznati izgled
cerkve v začetku 20. stoletja kot pa rekonstruirati njen izgled v 16. stoletju.
Grmičevje ob vznožju hriba je oteževalo prepoznavanje ostankov obzidja okoli cerkve. Ker je
jugozahodno od cerkve viden le krajši del obzidja, je težko določiti, kje je obzidje zahodno od
cerkve potekalo. Poteka obzidja ni bilo mogoče predvidevati, saj so tudi na severovzhodnem
delu materialni ostanki obzidja vedno redkejši in ni vidno, kje se je obzidje zaključilo.

10.2. Fotogrametrija
Premično kulturno dediščino lahko dokumentiramo v 3D-okolju s fotogrametrijo. S
tridimenzionalno rekonstrukcijo objektov iz fotografij se ukvarja tako fotogrametrija kot
računalniški vid. Fotogrametrija je veda o pridobivanju informacij o legi, velikosti in obliki
objektov. Fotogrametrijo bližnjega dosega opravljamo, ko je objekt manjši od 100 m in ga
fotografiramo na krajši razdalji. Danes lahko programi avtomatično prepoznajo, povežejo in
preoblikujejo značilnosti slike v tridimenzionalne elemente (Stuhec 2012, 87).
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10.2.1. Namen
Prednosti 3D-dokumentacije so številne. S 3D-dokumentiranjem je mogoče trenutni izgled
območja in objekta posneti, napraviti 3D-model in ga shraniti. Ker je model narejen v pravih
razmerjih in je mogoče določiti merilo, se fotogrametrija uporablja predvsem kot merilno
orodje (Naser 2016, 1–2). Ta model je pripomogel pri lažjem prepoznavanju situacij na
območju, ki jih s prostim očesom ni bilo mogoče videti, ter deloval kot osnova pri izrisu
načrtov in pri modeliranju 3D-modela v programu Blender.
10.2.2. Proces
Pri izdelavi modela je treba objekt fotografirati dosledno z vseh strani. Fotografije se morajo
pokrivati v 50–60 %. Pri tem mora biti objektiv usmerjen na objekt, na fotografijah pa se
skušamo izogniti ozadju objekta. Za dober rezultat je treba narediti več kakovostnih
fotografij, ki so nastale iz različnih kotov. Najmanjše število narejenih fotografij za izdelavo
enega modela je 12. Pri številu fotografij ni omejitve. V povprečju moramo narediti okoli 25
fotografij za 1,5 mm širok in 0,7 mm globok profil (Hagner, Sikora 2015, 5). Pri ustvarjanju
modela SfM (angl. Structure for Motion) sem ustvarila 800 fotografij. Pri delu sem
uporabljala fotoaparat Nikon COOLPIX P80 (10.1MP), kamere mobilnih naprav Umi
Diamond (Hi843B 8MP) in Umi Hammer (13.0MP).
Pri fotografiranju me je ovirala predvsem lega cerkve. Zaradi poraščenosti in razgibanega
površja v okolici cerkve fotografije ni bilo mogoče posneti sistematično v isti legi in razdalji.
Ker objekt leži na manjšem griču, je bilo mogoče narediti le sliko slabše kakovosti od daleč,
ki je cerkev zavzemala od spodaj navzgor, ali pa stene cerkve fotografirati po delih na razdalji
enega metra, kar je zahtevalo večje število fotografij. Težavo je predstavljala tudi svetloba.
Optimalno vreme za fotografiranje bi bilo oblačno vreme, saj na fotografijah ne bi bilo vidnih
senc. Zaradi hitro spremenljivega vremena je bilo to težko doseči. Fotografirala sem v
zimskih mesecih, ko je bila poraščenost najmanjša (januar–februar), a je bilo tedaj delo
oteženo zaradi vremenskih razmer in nedostopnosti območja. Zaradi lokacije, ki jo sonce
osvetljuje ves dan, se pri fotografiranju nisem uspela izogniti sencam.
Fotografiranje je potekalo v večjih fazah, saj sem tako dopolnjevala model, izdelan v Agisoft
Photoscanu. Ker sem opravila 3D-model brez fotografij z višine, ta ne vsebuje strehe. Gre le
za začasno kritino, zato ta pri projektu ni pomembna.
Pri sestavljanju 3D-modela sem uporabila program Agisoft Photoscan. Drugi odprti programi,
kot sta VisualSFM, Blender, predstavljajo podobne operacije, a ne dosegajo kakovosti
programa Agisoft Photoscan (Hagner, Sikora 2015, 6).
Program Agisoft kot orodje uspešno pripomore pri izdelovanju 3D rekonstrukcije,
vizualizacije, raziskave in kartiranj. Podjetje Agisoft je bilo ustanovljeno v letu 2006.
Namenjeno je bilo za raziskave z poudarkom na računalniškem vidu. Agisoft LLC se ukvarja
z procesiranjem algoritmov za obdelavo slik z digitalno tehniko fotogrametrije. Cilj te
tehnologije je delovati za industrijske in družbene naloge, prek nizkocenovnih metod za
raziskave in dokumentacijo (Agisoft Photoscan, 2017).
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V programu Agisoft Photoscan. Je bilo potrebno dodati izbrane fotografije. Prek funkcije
»Mask Photos« očistiti nepomembno ozadje, potem pa združiti fotografije in zgraditi oblak
točk. Čeprav, bi za dober model biti natančnost visoka, zaradi zmožnostih računalnika je bilo
mogoče izbrati le srednjo. Nazadnje je bilo potrebno zgraditi še mrežo in teksturo, tu je
računalnik dopuščal le najnižjo natančnost. Objekt je bil dodatno predelan v programu
Blender, za namen predstavitve.
Kot posledica neizkušenosti, slabe računalniške opreme in kamer sta resolucija in natančnost
modela slaba. Rezultat je uspešno pripomogel k izdelavi načrtov in pri izdelovanju 3D
modela, ki predstavlja rekonstrukcijo nekdanjega zgleda. Ni pa primeren za detajlno
opazovanje objekta.

11. MODELIRANJE IN IZGRADNJA 3D MODELA
Za modeliranje in izgradnjo 3D modela sem izbrala program Blender. Blender je odprto
programsko orodje namenjeno za grafično 3D modeliranje. Ponuja širok izbor funkcij in
orodja za ustvarjanje animacij, komponiranje, VFX, post produkcijo, 3D manipulacijo v
realnem času, izdelovanje 3D računalniških iger in predvajalnik. Z razliko od drugih
konkurenčnih programov je ta brezplačen. Služi kot nadomestilo za komerciale rešitve kot sta
Maya, Softimage, Cinema 4D, Softimage, Houdini in 3D Max.
Leta 1988 je program Ton Roosendaal je na Nizozemskem soustanovil v animacijskem studiu
NeoGeo. Studijo se je hitro razvil v veliko združbo 3D animacije. V NeoGEo je bil Ton
odgovoren za dizajn in programsko opremo. V letu 1995 je bil spremenjen, od takrat naprej se
je razvijal v 3D programsko opremo, ki jo poznamo kot Blender. Leta 2002 je Ton Roosendal
začel neprofitno Blender fundacijo. Blenderjev prvi cilj je bil promocija programa kot odprto
programsko orodje in od takrat je dostopen na internetu pod pogoji GNU General Public
License. Družba Blender je podprla talentirane umetnike pri sestavi 3D animacij in krakih
filmov. Leta 2005 se je začel Project Orange. V letu 2007 je Toma Roosendal ustanovil
inštitut Blender. Prva verzija Blenderja 2.5 je bila prezentirana leta 2011 (Blender, 2017).
V program Blender je mogoče kot podlogo vstaviti načrte rekonstrukcij stavbe in preko njih
izoblikovati 3D model. Ta je izpeljan iz geometričnih modelov. Pri tem je najlažje najprej
izoblikovati le polovico objekta in ga nato zrcaliti. Na začetku se je gradilo le na zunanji
silhueti. Delo je olajšal 3D model sedanjega stanja napravljenega s fotogrametrijo, ki ga lahko
kadarkoli preprosto vnesemo v program in po njem prilagodimo, ter popravimo model (glej.
sl. 33, 34) . Ta je bil v pomoč pri preverjanju pravilnosti že zastavljenega 3D modela. Ko je
bila oblika dodelana, je bilo potrebno dopolniti še notranjost objekta. Nazadnje se je modelu
cerkve dodalo še dodatne arhitekturne elemente, kot so konzole, sklepniki, rebra, okna, vrata,
slavolok, krstilnik, okenske niše, oltar, stopnišče in zvonovi. Konzole, rebra in sklepnike se
izriše po že vnaprej pripravljenih silhuetah. Nazadnje se 3D-modelu doda še teksture,
materiale in posamezne dele obarva. Ob tem se uredi še površino, na kateri stavba stoji, in
svetlobo. Za površino, na kateri 3D-model cerkve stoji, sem vstavila površino, ustvarjeno prek
fotogrametrije. Pri tem sem preoblikovala krater v ravno površje, ki se je prilegalo modelu
cerkve.
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Barvo in svetlobo sem uredila na spletni platformi Sketchfab. Ta omogoča objavljanje,
deljenje, urejevanje in uporabljanje 3D-modelov (Sketchfab 2017). 3D-model predstavlja le
eno izbrano interpretacijo nekdanjega izgleda. Skupaj s 3D-modelom, narejenim prek
fotogrametrije, je objavljen na platformi https://sketchfab.com/katja_mavric/models in
priložen v prilogi na CD-ju.

12. REZULTAT
Ob pomanjkanju podatkov in šibkem materialnem gradivu je bilo nemogoče vzpostaviti
rekonstrukcijo, ki ne bi slonela predvsem na domnevah in analogijah. Najlažje je bilo
rekonstruirati prezbiterij, saj se je ohranil veliki meri, medtem ko rekonstrukcija ladje sloni
predvsem na analogijah in materialnih ostankih. Prek materialnih ostankov sem lahko
razbrala, koliko je bila velika ladja, kje je stalo okno v ladji in kakšen je bil okvir vrat. Na
voljo sem imela premalo podatkov, da bi vedela, ali je bilo okno v ladji pravokotno. Našla
sem ostanek okvira okna, ki je imel letve bolj na široko razporejene od oken v prezbiteriju, a
je vprašljivo, kje je takšno okno stalo. Zaradi premalo podatkov, da bi lahko to okno
natančnejše opredelila, sem se pri grajenju virtualne rekonstrukcije raje zgledovala po obliki
in razporeditvi oken na bližnjih sočasnih cerkvah. V rekonstrukcijo zaradi pomanjkanja
podatkov tudi nisem vključila noge stolpiča, ki bi lahko predstavljal oltarno ograjo. Tako sem
pri 3D-modelu izpustila dele, ki jih nisem znala ustrezno opredeliti, in se raje naslonila na
analogijo. Kljub temu da cerkev ni bila zgrajena pravilno in simetrično, je 3D-model
simetričen in tako poenostavljen. Pri izdelanem 3D-modelu sem zaradi težavnosti izdelave
izpustila detajle, kot so lesen križ, freske, klopi, lesen kip in ostali dodatni elementi, ki jih je
cerkev najverjetneje vsebovala konec 20. stoletja in jih je mogoče videti na ilustraciji. 3Dmodel pa zajema le bistvene arhitekturne elemente. Ali je imela cerkev preddverje ali ne, bi
bilo mogoče videti le po morebitnih sledovih porušenih zidov. Ker je bil gradbeni material
prenesen, je danes na površini težko razbrati, ali je imela cerkev preddverje ali ne, in če ga je
imela, kakšno je bilo. Izdelan 3D-model tako ne predstavlja dejanske slike, kako je cerkev sv.
Vida izgledala, ampak nam prikaže le eno od številnih možnosti, ostale možnosti pa so
prikazane prek ilustracij.
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13. ZAKLJUČEK
V diplomskem delu sem zbrala vse znane informacije o cerkvi sv. Vida iz Ajbe, ki leži v
bližini vasi Dolenje Nekovo, z namenom, da bi predstavila izgled zgradbe, še preden je bila ta
porušena v prvi svetovni vojni. V literaturi in ob izpraševanju lokalnih ljudi sem zbrala le
malo podatkov o sami cerkvi. Dokumentacija, hranjena v župnišču v Kanalu, je izginila med
svetovnima vojnama. Po prvi svetovni vojni so popisovali vojno uničenje in ob tem tudi
porušene cerkve. Te opise hranijo v arhivu v Gorici, a jih zaradi množice hranjenih informacij
ni bilo mogoče dobiti. O cerkvi je pisal le Borut Melink v delu Marijino Celje nad Kanalom,
kratek opis pa je tudi v kratki zgibanki Darije Breščak.
Ruševine cerkve sem pri dokumentiranju natančno pregledala, opisala in premerila. S
pomočjo fotogrametrije sem ustvarila 3D-model sedanjega stanja, s pomočjo katerega sem
lahko opazila dodatne podatke, ki s prostim očesom niso bili vidni, in si z njimi pomagala pri
izgradnji 3D-modela rekonstrukcije. Zaradi slabše računalniške opreme ima 3D-model,
izdelan prek fotogrametrije, slabšo resolucijo.
Ob pregledu, meritvah in opisih materialnih ostankov in razvalin cerkve s pomočjo literature
o gotskih cerkvah na Slovenskem in prek pregleda številnih gotskih cerkvenih objektov v
okolici sem poskusila rekonstruirati nekdanji izgled cerkve oz. predstaviti možnosti, kako bi
lahko cerkev izgledala. Pri analogiji sem se naslonila le na nekaj izbranih cerkva, ki so po
videzu najbolj podobne cerkvi sv. Vida in so utrpele najmanj predelav.
Zaradi pomanjkljivih informacij sem predstavila več različnih rešitev interpretacije. Ostala so
odprta vprašanja o tem, kakšno je bilo odprto okno v ladji in kako je izgledalo preddverje v
primeru, da je bilo to ohranjeno. Narejen 3D-model, ki predstavlja eno izmed možnih
interpretacij, je objavljen na internetni strani https://sketchfab.com/katja_mavric/models.
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15. PRILOGE:
15.1. Kataster, lidarski posnetek in načrt območja.

Sl. 1: Franciscejski kataster za Primorsko, 1811–1869. Cerkev sv. Vida je označena kot St.
Vito. V bližini je označen potok (ARS 2016).

Sl. 2: Lidarski posnetek. Dva lidarska posnetka območja cerkve sv. Vida. Na desnem je z
vijolično barvo označeno območje cerkve, z oranžno pa obzidano območje za cerkvijo.
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Sl. 3: Načrt območja cerkve. Avtor: Mavrič K., 2017.
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15.2. Razvaline podružnične cerkve sv. Vida

Sl. 4: Razvaline sv. Vida. Obstal je le prezbiterij, ki so ga začasno prekrili s streho in vanj
postavili klop in mizo. Foto: Mavrič K., 2017.

Sl. 5: Območje cerkve, cerkev stoji na griču, obstali so le prezbiterij in stene ladje. Foto:
Mavrič K., 2017.

Sl. 6: Bombni krater na območju cerkve. Foto: Mavrič K., 2017.
40

15.3. Arhitekturni elementi

Sl. 7: Okno v južni steni prezbiterija. Foto: Mavrič K., 2017.

Sl. 8: Okno v južni steni prezbiterija. Foto: Mavrič K., 2017.

Sl. 9: Okenska niša v južni steni ladje. Foto: Mavrič K., 2017.
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Sl. 10: Okenska niša v južni steni prezbiterija. Foto: Mavrič K., 2017.

Sl. 11: Sklepniki v prezbiteriju. Foto: Mavrič K., 2017.

Sl. 12: Sklepnik v obliki grbovnega ščita. Foto: Mavrič K., 2017
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Sl. 13: Konzola in konzolni služnik. Foto: Mavrič K., 2017.

15.4. Poslikave

Sl. 14: Sledovi poslikave v prezbiteriju. Foto: Mavrič K., 2017.

Sl. 15: Sledovi poslikave v prezbiteriju. Foto: Mavrič K., 2017.
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15.5. Neznani arhitekturni elementi

Sl. 16: Del stebriča. Foto: Mavrič K., 2017.

Sl. 17: Spodnji del portala. Foto: Mavrič K., 2017.

Sl. 18: Spodnji del portala. Foto: Mavrič K., 2017.
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Sl. 19: Zgornji del portala. Foto: Mavrič K.,. 2017.

Sl. 20: Deli okvirja okna. Vidne so sledi okenskih rešetk in pričvrstitvene okenske šipe. Foto:
Mavrič K., 2017.

15.6. Analogije za rekonstrukcijo cerkve sv. Vida

Sl. 21: Nova cerkev sv. Vida s poznobaročnim oltarjem, prinesenim iz stare cerkve sv. Vida.
Foto: Mavrič K., 2017.
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Sl. 22: Podružnična cerkev sv. Tomaža iz Koprivišč. Foto: Mavrič K., 2017

Sl. 23: Prezbiterij iz podružnične cerkve sv. Tomaža iz Koprivišč. Foto: Mavrič K., 2017.

Sl. 24: Rozeta na slavoloku v cerkvi sv. Tomaža v Koprivišču. Foto: Mavrič K., 2017.
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Sl. 25: Podružnična cerkev sv. Pavla iz Ročinja. Foto: Mavrič K., 2017.

Sl. 26: Podružnična cerkev sv. Petra iz Ročinja. Foto: Mavrič K., 2017.

Sl. 27: Sklepnik s prikazom Kristusove glave s križnim nimbom, podružnična cerkev sv.
Petra, Ročinj. Foto: Mavrič K., 2017.
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Sl. 28: Sklepnik Kristusa s križnim nimbom, župnijska cerkev sv. Mihaela, Gorenje Polje.
Foto: Mavrič K. 2017.

15.7. Interpretacija izgleda cerkve

Sl. 29: Interpretacija prezbiterija cerkve sv. Vida iz začetka 20. stoletja. Ilustrator: Mavrič K.
2017.
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Sl. 30: Foto-nerealistična interpretacija izgleda cerkve sv. Vida. Vijolična barva označuje
materialne ostanke, modra barva prikazuje interpretacijo, glede na analogije in na materialno
gradivo, rdeča barva pa kaže različne možnosti izgleda objekta. Ilustrator: Mavirč K., 2017.

Sl. 31: Foto-nerealistična interpretacija izgleda cerkve sv. Vida. Vijolična barva označuje
materialne ostanke, modra barva prikazuje interpretacijo glede na analogije in na materialno
gradivo, rdeča barva pa kaže različne možnosti izgleda objekta. Ilustrator: Mavirč K., 2017.
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Sl. 32: Interpretacija zunanjščine cerkve sv. Vida. Različica z vhodno lopo. Pogled z
jugovzhoda. Ilustrator: Mavrič K., 2017.

Sl. 33: Slika prikazuje severno steno 3D-modela rekonstrukcije objekta (belo) in 3D-model
sedanjega stanja (barvno). Fotografirano v programu Blender. Avtorja: Mavrič K., Glušič F.,
2017.

Sl. 34: Slika prikazuje severno steno 3D-modela rekonstrukcije objekta (belo) in 3D-model
sedanjega stanja (barvno). Fotografirano v programu Blender. Avtorja: Mavrič K., Glušič F.,
2017.
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15.8. Načrti in izrisi

Sl. 35: Tloris cerkve z domnevnim južnim in vzhodnim zidom v ladji, oknom in vrati. Avtor:
Mavrič K., 2017.

Sl. 36: Tloris, ki je bil podlaga za nastajanje 3D modela. Avtor: Mavrič K., 2017.
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Sl. 37: Presek, ki je bil podlaga za nastajanje 3D-modela. Avtor: Mavrič K., 2017.

Sl. 38: Risba preseka rebra, ki je bila uporabljena kot podloga pri modeliranju reber. Avtor:
Mavrič K., 2017.

Sl. 39: Risba preseka konzole, ki je bila uporabljena kot podloga pri modeliranju konzol.
Avtor: Mavrič K., 2017.
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Sl. 40. Risba preseka sklepne rozete z dveh različnih strani, ki je bila uporabljena kot podloga
pri modeliranju sklepnikov. Avtor: Mavrič K., 2017.
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