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ROMÁNSKÉ UMĚNÍ V BURGUNDSKU 
 
 
........kde se nachází? 
 

Burgundsko leží na dvou cestách, které umožňují nejsnadnější průchod od volného 
Atlantického oceánu k pevninou obklopenému Středozemnímu moři. První cesta vede od 
Lvího zálivu mezi Pyrenejemi a Centrálním masivem do údolí Garony. Druhá je vtěsnána do 
koridoru řeky Rhôny mezi Centrálním masivem a Alpami a pokračuje posléze otevřeným 
údolím Seiny k průlivu La Manche1. Proto bývá Burgundsko označováno za terre de passage 
(průchozí koridor). Burgundská řeka Saôna byla od doby bronzové po celých dvacet století 
součástí nejvýznamnější západoevropské obchodní cesty mezi pobřežím Středozemního moře 
a Británií. Tato vodní cesta byla posvátná a byla pod ochranou velké bohyně Rhianon, 
uctívané v době bronzové po celé Evropě. Kmeny a národy usazené podél této obchodní tepny 
bohatly, po posvátných řekách neputovaly jen kovy, rudy, nýbrž také myšlenky, pojmy, 
artefakty  náboženské představy a bozi. Proto největší řecký kratér2,  nádoba na míšení vína, 
byla vykopána na severu Burgundska ve vesničce Vix u města Châtillon-sur-Seine.     
 
 
.......malá zmínka o historickém pozadí 
 

Do 11.století měli vévodové z Burgundska postavení podobné tomu, které měl král 
v celé Francii. Formálně vykonávali soudní moc nad rozsáhlým územím a jejich účinná vláda 
byla omezena na jejich hrabství nebo panství. Vévodství mělo dlouhé hranice se starým 
burgundským královstvím; ovládalo rozsáhlý pás půdy na západním břehu Rhôny a 
zahrnovalo jedny z nejbohatších vinařských oblastí celé Francie.  
Zvláštní význam vévodství tkví v jeho úzkém spojení s francouzskými králi.  
V letech 1002-1006 se král Robert Zbožný, synovec starého vévody Jindřicha, dostal do sporu 
o nástupnictví s hrabětem Otou Vilémem, nevlastním synem vévody Jindřicha. Nakonec 
zvítězil král a vévodou ustanovil svého mladšího syna Jindřicha. Jindřich starší zemřel a když  
se roku 1031 Jindřich stal sám králem, přešlo vévodství na jeho mladšího bratra Roberta. 
 
 
............jak charakterizujeme románskou architekturu?  
 
  Románská architektura je v prvé řadě charakterizována impozantními, 
reprezentativními církevními stavbami. Na sakrálních stavbách vyvíjeli architekti nové 
slohové prvky, jež pak většinou používali i na světských budovách. Především se však 
soustřeďovali na monumentální románské církevní stavby, při jejichž zřizování se nešetřilo 
finančními prostředky. Měly být vybudovány ke slávě boží a sloužit k jeho uctívání. Všechny 
působí tak, jako kdyby byly složeny z velkých blokových  jednotlivých článků. Společným 
znakem románských sakrálních staveb jsou silné zdi, které byly členěny zprvu jen sporadicky 
použitou ornamentikou, přičemž dekorace zůstávaly spojeny se zdí. 

Odmítavý postoj k antickým proporcím nebo jejich neznalost umožnily stavitelům 
velkou tvůrčí volnost. Nedodržovali žádné předem určené míry u jednotlivých 
architektonických prvků a při budování chrámů se podřizovali pouze požadavkům stability. 

                                                 
1 Současný francouzský geograf  Xavier de Panhol poznamenává: „právě v této oblasti se postupně vytvářel celý 
francouzský prostor“. 
2 Kratér pochází z tzv. haštalské epochy, kdy nad poměrně měkkými bronzovými zbraněmi získaly navíc meče 
železné. 
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Sloupy, zejména kruhového nebo polygonálního průřezu, se vyzdívaly z malých kamenných 
kvádrů, tak jako ostatní části stavby, a tím se lišily od sloupů starších staveb s dříkem 
z jednoho kusu. Románské hlavice jsou řešeny velmi rozmanitě: někdy jako prosté kamenné 
krychle, mírně zaoblené v dolní části, aby zapadly do kruhového průřezu sloupu nebo pilastru, 
jindy jako složitější tvary, bohatě zdobené listovím a ovlivněné různými vzory, zejména 
korintskými hlavicemi. Někdy připomínají svými pletencovými motivy geometrické 
ornamenty irského umění, které se rozšířilo v karolínské době. Oblíbené byly rovněž 
stylizované podoby exotických zvířat, lvů, pávů a ptáků nohů, inspirované orientálními 
tkaninami, řezbami ve slonovině a zbraněmi. Bohatství  a rozmanitostí skulpturální výzdoby, 
v níž se střídají výjevy ze Starého a Nového zákona, z vesnického života, z uměleckých  a 
řemeslných dílen, jsou románské hlavice skutečnou výtvarnou encyklopedií středověku. 

Patka sloupu byla dlouho pouhou napodobeninou starověké antické patky, ale později 
se do rohů mezi kruhové profily na dříku a čtvercový plint  běžně vkládaly skulpturální 
motivy, například lístečků nebo stylizovaných zvířat. Vnější stěny stavby jsou ukončeny dosti 
hrubými římsami nebo velmi často slepými arkádami, které podpírají konzoly na horním 
okraji stěn. Tak vzniká vodorovný pás architektonické dekorace, na němž jsou uloženy první 
vrstvy střešních tašek. Ve vnitřním prostoru románských staveb se klenební pasy napojují na 
pilastry, zesilující nosné pilíře nebo sloupy tvořící a tvořící zároveň dekorativní prvky 
románských interiérů. Mniši vstupovali z konventu přímo do kostelního chóru, který byl často 
jedinou částí stavby, kde se vyskytovaly zdobené hlavice. 

Systém osvětlení románských kostelů je velmi rozmanitý. Interiéry, v nichž střední 
loď převyšuje obě boční, jsou osvětleny jako starověké baziliky okny v horní části stěny 
uvolněné výškovým rozdílem lodí. Jindy proniká světlo jen ze střední věže nad křížením a 
kruhovým rozetovým oknem v průčelí. Většina kostelů je orientována od západu k východu, 
podle staré tradice prvních křesťanských bazilik. Křížová chodba je obvykle přistavěna 
k jižnímu boku, aby nebyla v zimě zastíněna kostelem. 

Jako spojovací slohový prvek se používal půlkruhový oblouk, který na počátku 
12.století přecházel v lomený oblouk, avšak ještě jím nebyl zcela vytlačen. Půlkruhové a 
lomené oblouky sloužily při řešení statických problémů jako prvky klenby či opěrné oblouky, 
zároveň se však používaly v interiéru i exteriéru stavby jako dekorativní, spojovací formální 
motiv členění stěn. Také podoba stropu v sakrálním interiéru byla závazná. V předrománském 
období se většinou stavěly dřevěné ploché stropy. Nebezpečí požáru však bylo velké, neboť 
románské kostely musely být uvnitř osvětleny obrovským počtem svíček a pochodní. A tak 
románští stavitelé kostelů vyvinuli novinku: kamennou klenbu, jež navíc pozitivně zapůsobila 
na akustiku. Při konstrukci stropu se užívala klenba valená, polovalená, křížová žebrová a 
křížová hřebínková. V jižní Francii se stalo ústředním tématem zaklenutí prostoru kopulí.  
 
 
....................cistercké kostely 
 

Kostely se stavěly z trvanlivého kamene, díky tomu jsou mnohé dodnes zachovány. 
období do 11.století bylo svědkem výjimečně vysokého podílu úsilí a bohatství vloženého do 
výstavby kostelů. Od karolinských časů se kostely stavěly ve tvaru kříže, který měl 
symbolický význam. Na východním konci měly všechny apsidu, půlkruhové zakončení a 
občas nepočetnou skupinu dalších apsid, které měly poskytnout prostor pro další oltáře. Na 
západním konci stávaly obrovské hlavní lodě s relativně jednoduchými arkádami ze 
zaoblených románských oblouků. Oken bylo málo a nebyla veliká. S průběhem času se 
zvětšovala a počet se zvyšoval, ale mnohá byla vyplněna tmavým sklem, takže kostel jako 
celek spíše připomínal temný tunel. Plocha zdí (nad obloukem hlavní lodi a nad křížovými 
oblouky a především v křížení apsidy) byla zdobena rozlehlými malbami. Směrem 
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k východnímu konci hlavní lodi byla mříž, která oddělovala  loď, v níž se tehdy laici mohli 
volně pohybovat, od presbytáře a prostoru oltáře, jehož mohli užívat výhradně mniši nebo 
kanovníci. V poutních kostelech se dal hlavně oltář a relikviář zezadu obcházet (tzv. 
deambulatoriem), aby se tudy mohli pohybovat poutníci a sv. Martina či sv. Jakuba uctívat, 
aniž by přitom vstoupili do samotného presbytáře. 

Chceme-li proniknout za fasády kostelů, je zapotřebí vniknout do myslí jejích 
stavitelů. Je třeba si ujasnit, komu měly poskytnout příbytek. Kostel byl v prvé řadě dům 
Boha. Jeho obraz majestátně shlížel z nesčetných apsid. Svátost oltářní byla nejvyšším 
hmotným symbolem pouta mezi nebem a zemí. Existovaly i jiné hmotné symboly; především 
relikvie svatých. Poutníci přicházeli ke svatyni světce v neustále rostoucím počtu a to nám 
pomáhá pochopit několik věcí o kostelech, v nichž byly umístěny ostatky svatých. 
V 10.století byl kostel sv. Philiberta z Tournus  přistavěn z prostého důvodu, byl příliš malý. 

Kostely cisterckých klášterů měly být zasvěceny Panně Marii, aby se předešlo 
nebezpečí výlučných kultů, jakým byl například kult domnělých ostatků sv. Magdalény ve 
Vézealy. Aby se zabránilo růstu klášterního majetku se předepisovalo: „stáda patřící klášteru 
nesmějí být vzdálena od hospodářských stavení více než den chůze. Dbalo se též na to, aby 
mezi kláštery nebyla vzdálenost menší než dvě burgundské míle. Kláštery nebudou stavěny ve 
městech, obcích nebo u hradů, nýbrž v místech odlehlých. V klášterech nebudou ani malby 
ani sochy, pouze jednoduché dřevěné kříže, dveře kostelů budou prostě obíleny, písaři budou 
psát jednobarevně a iniciály nebudou malovány. Jak kamenné, tak dřevěné zvonice se 
nebudou stavět příliš vysoké.“ 

Cistercké kostely bez skulptur, bez maleb a bez liturgického zařízení by byly 
umělecky málo zajímavé, nebýt velkých kleneb, jež jsou předzvěstí smělého rozmachu 
gotické architektury. V cisterckých klášterních kostelech jsou klenby nejdůležitějším prvkem 
a co se dispozice týče, jsou dvojího typu. Oba jsou odvozeny z plánů clunyjských kostelů. 
První typ má půlkruhový chór s ochozem a věncem kaplí, druhý typ je pro řád příznačnější, 
má pravoúhlé kněžiště. 
 
 
BURGUNDSKÁ ŠKOLA 
 

Byla zpočátku v pozadí, ale později sehrála významnou úlohu, když se v jejím rámci 
rozvinulo v Cluny benediktinské umění. Burgundští stavitelé se snažili důkladně se obeznámit 
se systémy křížových kleneb, s diagonálními oblouky nazývanými hrany. Právě tyto klenby se  
staly později charakteristickými pro středověkou architekturu. Zpočátku řešili stavitelé 
burgundské školy křížové klenby po římském způsobu, tj. bez úhlopříčných oblouků, a to jen 
v bočních lodích. Později se odvážili použít jich i ve střední lodi a nad stále širšími prostory, 
kde bylo třeba doplnit je diagonálními ztužujícími pasy. Hlavním dílem školy byl třetí chrám 
opatství v Cluny, s pětilodním prostorem, který zůstal po dlouhou dobu největší bazilikou 
celého románského křesťanstva. Podle jeho vzoru bylo vybudováno mnoho velkolepých 
staveb, například katedrála v Autunu a kostel ve Vézelay. Burgundský kostel Saint-Philibert 
v Tournusu je odlišného typu. V jeho velkolepé lodi z 11.století je použito jedinečného 
prostředku: rytmického sledu velkých oblouků podpírajících dílčí valené klenby, uložené 
v kolmém směru k ose prostoru.            

Téměř všechny francouzské románské stavby mají poněkud nejasnou historii. Většina 
francouzských církevních archivů byla za revoluce zničena, takže je nutné vystačit si s údaji 
klášterních kronik, které zveřejňovali vzdělanci 16. a 17. století. Klášterní kroniky z doby 
před rokem 1000 jsou ovšem velmi vzácné a příliš stručné. Zde máme výňatek z listiny 
zakladatele Cluny, vévody Viléma Akvitánského z roku 910: 
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„ S potěšením v tomto testamentu ustanovujeme, že počínaje tímto dnem budou mniši 
náležející ke kongregaci v Cluny zcela vyňati z naší pravomoci, z pravomoci našeho rodu i 
z pravomoci královského majestátu a nebudou nikdy porobeni jhu jakékoli pozemské moci. 
Žádám a prosím při Bohu a prostřednictvím Boha a všech jeho svatých, ať žádný světský 
kníže, žádný hrabě, žádný biskup a žádný kněz římské církve nikdy nevpadne na statky 
těchto sluhů božích, pod hrozbou strašlivého posledního soudu. Ať neprodává, neoklešťuje, 
nevyměňuje ani nebere nic, co je jejich, ať nad nimi neustavuje proti jejich vůli žádného 
vládce. Aby tento zákaz svazoval smělé a zlé pevnějším poutem, znovu to opakuji a 
připojuji: zapřísahám vás, svatí apoštolové i pozemská knížata, Petře a Pavle, i tebe 
velekněze apoštolského stolce, vyvrhněte ze společenství svaté katolické církve i z života 
věčného svou kanonickou a apoštolskou autoritou, jíž vás obdařil Bůh, všechny ty, kdo 
zcizují, poškozují či prodávají ty věci, které vám dávám s horoucím přáním a radostí v srdci. 
Buďte strážci a ochránci Cluny i služebníků božích, kteří tam budou přebývat, jakož i jejich 
zboží, které je určeno k poskytování almužen, k napodobení dobrotivosti a milosrdenství 
našeho svatého vykupitele……“          
 

S nedostatkem písemných údajů se setkáváme nejen při určování chronologie velkých 
architektonických děl, ale i sochařských souborů románské doby. O románských skulpturách 
máme pochopitelně ještě méně písemných dokladů než o stavbách, jejichž výzdobě sloužily. 
Přece jen se však zachovalo několik důležitých a věrohodných informací, z nichž některé 
pochází od sochařů samých3. V románské době byly po stránce námětů i stylu vytvořeny 
předobrazy pozdější sochařské výzdoby průčelí gotických katedrál. 

Později znovu ožila tradiční záliba v historii a v kronikách a mniši se o překot snažili 
uspořádat své vzpomínky a dát jim více méně literární formu: někdy však z touhy 
vyzdvihnout zásluhy a starobylost svého kláštera zaznamenávali zázračné legendy nebo 
fantastická data a přizdobovali tak minulost.  
        Velký pokrok znamenalo stavitelství, jehož nové techniky se velmi rozšířily. 
K jednotě nového slohu přispěl zájem o starověkou klasickou ornamentiku, v jistém slova 
smyslu tu nastalo vzkříšení antického světa. Sám název „románské umění“ připomíná, že 
nové západní školy mnoho vytěžily z umění starověkého Říma, ačkoliv jde o náhodný termín 
zavedený kolem roku 1818 dvěma normandskými archeology. Při vzniku románského umění 
sehrál však významnou roli ještě jeden prvek: prestiž karolínského umění a kultury, jejichž 
vliv je patrný u některých prvních románských staveb. 

Románská architektura se naráz projevila významným uplatněním kleneb. Jistě tu 
hrála úlohu snaha zmírnit nebezpečí požárů a zajistit stabilitu konstrukcí. Římské stavby 
sloužily románským architektům za vzor i po stránce různých technických postupů. 
Nejběžněji se používala půlkruhová valená klenba, často zpevňována příčnými pasy.  

Ze staveb té doby se zachovaly hlavně chrámy, většinou stejného půdorysu, který 
připomíná staré baziliky s třemi podélnými a jednou příčnou lodí. Podélné lodě jsou někdy 
prodlouženy za křížení a tvoří ochoz kolem hlavní apsidy, do něhož se otvírají kaple. Ochoz 
se velmi často vyskytuje u staveb z posledního období románského slohu, zbudovaných 
mnichy z clunyjského kláštera.  

V bohatém Burgundsku ve středovýchodní Francii na horní Rhôně se stavěly rozsáhlé 
kláštery a honosné chrámy. Pro burgundské baziliky, obvykle trojlodní, s příčnou lodí bylo 
typické užití předsíně (pro poustevníky) nebo atria. Časté je užití slepých arkád – předchůdců 
gotických triforií. Empory obvykle chybí. Závěr chrámu je tvořen apsidou, někdy 
prodlouženým chórem. Apsida má někdy ochoz s věncem kaplí. Nad křížením lodí bývá 
zpravidla věž (zvonice), nejčastěji čtyřboká, od 12.století osmiboká. Značně rozšířeno bylo 
                                                 
3 Sochař Gislebert nebo Gillebert, zřejmě vyškolený v Cluny, vytvořil kolem roku 1135 většinu soch katedrály 
Saint-Lazare v Sutinu a vytesal na její tympanon nápis Gislebertus hoc fecit 
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používání kleneb. Rozlišují se 3 základní typy burgundské baziliky: 1.bazilika s lomenými 
oblouky a valenou klenbou v prostřední lodi (ovlivněna třetím chrámem v Cluny 1088)4; 
2.bazilika s křížovou klenbou rozčleněnou půlkruhovými příčnými pasy5; 3. nepravá bazilika 
s postranními loděmi téměř stejně vysokými jako hlavní loď, zaklenutá valenou klenbou, 
podepřenou pasy6.        
 
 
ROMÁNSKÁ CLUNYJSKÁ ARCHITEKTURA 
  

Reforma benediktinského řádu vyšla z Cluny, kláštera v Burgundsku založeného v 10. 
století. Reforma měla pro umění dalekosáhlé následky. Neexistovala společná, všemi 
uznávaná autorita, řeholníci si volili opaty ze svých řad a na ostatních klášterech byli 
nezávislý. Mezi benediktiny, kteří byli v podstatě jediným západoevropským mnišským 
řádem, nepanovala vždy kázeň a onen náboženský zápal. V klášterech dokonce klesala 
morálka a zavládl nepořádek. Proto se zrodil záměr obnovit atmosféru přísné zbožnosti.  
Cílem reformy bylo seskupit kláštery a vytvořit nejnutnější hierarchii k udržení disciplíny. 
Zásluhou dvou clunyjských opatů, sv. Odona a sv. Majola, nabyl řád sv. Benedikta nového 
lesku a došlo k obrodě klášterního života. 
   Poutníci přicházeli ke svatyni světce v neustále rostoucím počtu a to nám pomáhá 
pochopit několik věcí o kostelech, v nichž byly umístěny ostatky svatých. V 10.století byl 
kostel sv. Philiberta z Tournus  přistavěn z prostého důvodu, byl příliš malý. 

 
CLUNY 
 

Cluny, místo kde se zrodil středověký řeholnický sen o přeměně lidstva, leží velmi 
blízko města Turnus, v údolí řeky Grosne, původně to bylo místo opuštěné, nezdravé a 
bažinaté. Cluny bylo jedním z divů středověkého světa jejichž význam si uvědomujeme až 
poté, co došlo k jeho poničení roku 1793. Vzácné manuskripty a knihy byly spáleny. Vše, 
s čím bylo možno hýbat, bylo rozbito nebo ukradeno. Prázdné budovy byly prohlášeny za 
národní majetek.  

Cluny byly založeny vévodou Vilémem z Akvitánie roku 910. S opatem Bernonem 
přišlo do Cluny šest mnichů z kláštera v Baume-les-Messieurs a šest jiných z Gigny.Klášter 
byl podřízen výhradně papežovi. Vedení bylo svěřeno opatu Bernovi, jenž byl stoupencem 
přísného reformního hnutí Benedikta z Anianu. Uctívání kříže a Panny Marie zbožnost a péče 
o poutníky, vzdělání  a umělecká úroveň dodávaly Cluny takovou přitažlivost, že musel být 
založen dceřinný klášter Cluny II. Ostatní kláštery se Cluny podřídily zčásti dobrovolně, 
zčásti na rozkaz biskupů či šlechticů. Na konci 11.století sestávala kongregace už z 37 
reformních klášterů. První architektonicky nevýznamný kostel Cluny I byl v letech 955-981 
nahrazován velkou sloupovou bazilikou na křížovém půdorysu se stupňovitým chórem Cluny 
II, a když počet komunit, tj. opatství převorství a pousteven v nichž žilo bezmála  
12 000 mnichů, orientovaných na Cluny přesáhl tři tisíce, byl v letech 1088-1108 postaven 
opatský kostel svatého Petra a Pavla - Cluny III, tehdy největší kostel své doby; pětilodní, 
s dvěma příčnými loděmi, s chórem a ochozem s věncem kaplí. Stal se východištěm 
burgundské stavební školy. Vážnost a vliv Cluny stále sílil, souviselo to se jmenováním Huga 
ze Semuru (1024-1109) opatem kláštera v roce 1049. Opat Semur měl velký respekt mezi 
mnichy. V boji o investituru se těšil důvěře papeže Řehoře VII. i krále Jindřicha IV. Po 

                                                 
4 nejvýznamnější je chrám Paray-le-Monial  (1109) a St.Lazar v Autunu (1120) 
5 chrámem toho typ byl chrám sv. Magdalény ve Vézelay (1096-1120) 
6 chrámem toho typ byl cisterciácký kostel ve Fontenay  
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Řehořově smrti se hlavou církve stal papež Urban II., jenž byl předtím mnichem v Cluny. 
Papež klášter zahrnoval privilegii a finančními dary.  

Jelikož Cluny navíc zakládalo dceřinné kláštery, které se stávaly novými středisky 
seskupování starších benediktinských klášterů v okolí, a protože králové a mnozí šlechtici 
umožnili provádění reformy tím, že postupovali benediktinské řádové domy na svém území 
buď přímo Cluny, nebo jeho novým reformovaným dceřinným klášterům. Kupříkladu 
v 11.století byla většina klášterů barcelonského hrabství spojena s benediktinskými kláštery 
v jižní Francii. Do Kastilie za vlády Alfonse VI. (1072-1109) si jedna z královských žen, 
princezna burgundská, s sebou přivedla benediktiny z Cluny, kteří obsadili hlavní biskupství 
v zemi a svým vlivem prosadili v umění clunyjský proud. 

Není se co divit, že při stavbě  nového kostela bylo s neomezenými prostředky, jimiž 
řád disponoval, vytvořit největší chrámovou stavbu křesťanského Západu, dokonce větší než 
apoštolské baziliky v Římě. Původní kostelík Viléma, postavený za opata Berna, byl asi po 
roce 950 nahrazen druhým klášterním kostelem, avšak i ten byl zanedlouho zbořen a na jeho 
místě se podle velkorysého plánu stavěl od roku 1088 třetí chrám. Měl rozlehlý trojlodní 
nartex, prostorný jako velký kostel, odtud se bohatě zdobeným portálem vstupovalo do 
pětilodní baziliky se dvěma příčnými loděmi, k oběma transeptům bylo připojeno několik 
apsid a v závěru byl velký chór s ochozem a pěti kaplemi. Nad východním křížením se tyčil 
štíhlý osmiboký tambur, nad západnějším transparentem byla vybudována mohutná čtyřboká 
věž, ze všech nejvyšší. Portál nartexu byl z obou stran sevřen dvěma dalšími mohutnými 
čtverhrannými věžemi, z nichž jedna sloužila jako archív a druhá jako vězení. Prostorná 
hlavní loď byla zaklenuta valenou klenbou a boční lodi byly uzavřeny klenbou křížovou. O 
sochařské výzdobě vstupního portálu se zachovalo jen několik zpráv. Byl tu znázorněn 
v mandorle žehnající Kristus na trůně, obklopený anděly a čtyřmi evangelisty. Zdá se, že 
v době svého zasvěcení ( 15. prosince 1097), devět let po zahájení prací, byl tento obrovský 
chrám zcela dostavěn. Ke kostelu přiléhala křížová chodba s refektářem, kuchyní, sklady a 
knihovnami. Mimo toto jádro klášterních budov stály ještě dva opatské domy. Všechny 
budovy kláštera a užitkové i okrasné zahrady byly obehnány pevnou zdí, další opevnění 
obklopovalo i osadu Cluny, která ležela na svahu blízkého kopce. Cluny zůstalo nedotčeno až 
do Francouzské revoluce. 

Na stavbách clunyjského řádu je zpodobeno velké množství droboučkých bytostí: 
proroků a pěvců, zvířat a ptáků, včleněných do rostlinného dekoru. Tento typ výzdoby se 
uplatnil nejen v architektuře, ale i na luxusních předmětech, na nábytku a zlatnických 
výrobcích. Tak mohlo Cluny vyrůst v největší románský kostel, jenž až do 16.století, do 
přestavby sv. Petra v Římě, zastiňoval všechny sakrální stavby. Nejprve byla v Cluny III, 
v hlavní lodi vysoké asi 29,5m a široké 14,75m použita půlkruhová valená klenba. Stavitelé si 
však byli vědomi nebezpečí zřícení klenby v tak široké hlavní lodi. Proto rozšířili nosnou 
plochu pro přibližně půl metru silnou skořepinu klenby a zároveň se pokusili průběžně 
zmenšovat rozpětí až k patce klenby. Obou cílů bylo dosaženo tak, že v hlavní lodi byla 
jednotlivá patra stěny stupňovitě předsunuta a u patky klenby zeď získala sílu 2,27m. Tak se 
šířka prostoru u patky klenby zmenšila přibližně o 1,20m na 10,85m na rozdíl od 12ti metrové 
šířky na zemi. Navzdory těmto geniálním stavebním krokům se klenba v hlavní lodi roku 
1125, krátce po dokončení zřítila. Stavitelé se však nenechali odradit a poprvé v románském 
období použili v hlavní lodi podélné stavby ve valené klenbě lomený oblouk.7 
 
 
Sv. Philibert z Tournus 
 

                                                 
7 tento typ se rychle rozšířil i za hranice Burgundska 
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Kostel byl vysvěcen roku 1027, ale z této původní stavby se dodnes zachoval pouze 
chór. V klášterním chrámu se dochovalo nejstarší románské průčelí se dvěma věžemi. Ale to 
je pouze jedna zvláštnost tohoto kostela neboť odtud vycházely snahy románských stavitelů 
požít kamennou půlkruhovou valenou klenbu, jaká se dosud vyskytovala téměř výhradně 
v kryptách. Přestože kostel navzdory geniální výstavbě nenalezl žádné napodobitele, musíme 
opatský kostel počítat k nejvelkolepějším výtvorům románských stavitelů. Neboť střední loď 
byla zaklenuta jedinečnou klenební technikou. Opat Petr I., jenž stál v čele kostela v letech 
1066-1105, se totiž rozhodl, že dřevěný plochý strop dá nahradit kamennou klenbou. Ale 
prostor střední lodě, který  bylo nutno překlenout se jevil jako příliš široký a štíhlé vestavěné 
kruhové pilíře jako příliš slabé, na to aby nesly průběžnou podélně směřující valenou klenbu. 
Kolem roku 1070 se dospělo k rozhodnutí, že se v hlavní lodi postaví pro každé klenební pole 
valená klenba napříč tzv. transverzální neboli příčná valená klenba8, která bude spočívat na 
mohutných, z polosloupů vycházejících meziklenebních pásech. Toto řešení mělo v hlavní 
lodi velkou výhodu, protože mohla být zachována bazilikální okna. Jim vděčí vnitřní prostor 
za světlost, jaká je v románském kostele překvapivá. Sv. Philibert  tak představuje zcela 
originální přebudování hotové stavby, které svědčí o nápaditosti tehdejšího stavitele. 
Pravděpodobně byla tato klenební technika používající příčné valené klenby považována 
pouze za nouzové estetické řešení, takže její uplatnění v hlavní lodi baziliky zůstalo jen 
regionální záležitostí. 
 
MALÍŘSTVÍ 
 

Důležitým prvkem románského umění byla knižní malba, kterou však ale nemohl 
obdivovat každý. Jiné to bylo s malbami, které zdobily vnitřní stěny sakrálních prostor. 
Sloužily věřícím, kteří zpravidla neuměli číst, jako němé kázání a témata volily z Nového i 
Starého zákona z legend o svatých. Bohužel se zachovalo jen málo nástěnných maleb, a i ty 
byly většinou silně poškozené.  
 
 
ROMÁNSKÁ KNIŽNÍ MALBA 
 

Knižní malba se stala důležitým uměleckým žánrem nikoli až v románském období, 
nýbrž se může ohlížet na dlouhou historii. Románští umělci se inspirovali z významných děl 
doby antické, karolinské a otonské. Úkolem knižní malby, která byla pěstována především 
v klášterech byly ilustrace liturgických rukopisů menších knih a texty evangelií bohatě 
zdobených iniciálami. Světský obsah naopak zaujímal jen podřadnou roli a většinou ho 
přejímala císařská scriptoria9. Románští ilustrátoři knih a mozaik se tedy věnovali figurální i 
ornamentální malbě a jejich prvořadým cílem bylo šíření krásy a velkoleposti, na ploše 
v pozadí se setkáváme se zlatou barvou. Je to díky její vysoké materiální hodnotě a silné 
symbolické povaze. Zlaté pozadí mělo divákovi zprostředkovat dojem nadpozemského 
nekonečného prostředí na ploše stěny. Navíc se s ním spojovala božská sluneční zář a světlo 
nebeského Jeruzaléma. Barevnost se nepokoušela napodobit přírodní skutečnost, nýbrž barvy 
měly symbolickou hodnotu. Podobně se přistupovalo k celkovému zevnějšku postav, výraz 
postav byl většinou vážný, obličej stylizovaný. Značný význam měly ruce s velkou výpovědní 
hodnotou v několika výmluvných gestech, pozvedaly či držely atributy, podle nichž bylo 
možné poznat svaté. Základními stylovými principy bylo symetrické uspořádání a vyváženost 

                                                 
8 příčná valená klenba byla v Tournus uplatněna již dříve v předsíni kostela a v bočních lodích spodního podlaží 
nartexu 
9 ve Francii dominovala škola v Cluny, jejíž scriptorium se mimo jiné orientovalo na vzory z Byzance a 
scriptorium z Citeaux  nacházelo inspiraci v anglické knižní malbě.   
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celkové kompozice, kterým byl nepatrnými odchylkami vdechnout život. Okolí a pozadí 
postav se většinou zanedbávalo. Oproti knižním malbám se nástěnných mnoho nedochovalo, 
méně než 10% v celé Francii. Důvodem je jednak malířská technika, kdy umělci nepracovali 
trvanlivou technikou fresky a jednak působení lidských rukou. Hlavní období vandalismu 
spadá do 16.století, do období náboženských válek.                                    
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