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Gotika je uměním vrcholného feudalismu, vznikla kolem roku 1150 ve střední Francii
a v době od 12. do 16. stol. ovládla postupně celý západokřesťanský svět. V českých zemích
započal tento proces za vlády Přemysla Otakara I. (1197-1230) a pak dále pokračoval a
rozvíjel

se

za

Václava

I.(1230-1253)

a

Přemysla

Otakara

II.(1253-1278).

V

architektuře tohoto období přibyly nové typy staveb. Kromě feudálních hradů a tvrzí, to byly
městské kostely, městské kláštery a městské domy, opevnění a později i tržnice, špitály a další
veřejné budovy. První gotické stavby se objevují u nás až ve 13. století. Z tohoto období je i
bohatě zdobený gotický portál v západním průčelí románsko-gotické cisterciácké baziliky
Nanebevzetí Panny Marie Porta coeli v Předklášteří u Tišnova na Moravě, o němž se chci
zmínit. Zřejmě je nejlépe zachovaným raně gotickým monastickým celkem u nás. Porta coeli
(Brána nebes) je ženský cisterciácký klášter, ve kterém i v dnešní době žije od r. 1989
komunita sester cisterciaček.

Půdorys kostela byl ovlivněn architekturou chrámu Panny Marie v burgundském
Dijonu. Burgundsko bylo mateřskou zemí cisterciáckého řádu. Stálý a těsný kontakt
jednotlivých cisterciáckých klášterů měl vliv i na šíření gotické architektury prostřednictvím
cisterciáckých hutí. Požadavek formální strohosti a ryzí funkčnosti souvisí s prostotou a
chudobou dodržovanou v životě cisterciáků, kteří žili podle hesla „Modli se a pracuj“.
Výjimkou a kontrastem k této strohosti jak řádu, tak i kostela v Předklášteří je jeho západní
portál.
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Výjimečnost portálu spočívá zejména v tom, že tu bylo použito motivu 12 velkých
figur na ostěních. Monumentální figurální skulptura byla v té době velmi vzácná. Je vázána na
ctižádost a možnosti objednavatelů. Jsou jimi především členové panujícího rodu a příslušníci
vysoké církevní a světské aristokracie. Klášter Porta coeli založila roku 1232 královna vdova
Konstancie a podporovala jeho výstavbu společně se svým synem markrabětem Přemyslem.
Oba byli v kostele pochováni. Tento osobní vztah členů přemyslovského rodu ke klášteru
patrně způsobil, že byl portál koncipován a proveden s nádherou, která byla až v rozporu k
asketickým zásadám cisterciáckého řádu. Stavba pokračovala rychle, neboť už roku 1238
udělil papež Řehoř IX. odpustky k svěcení kostela. Následujícího roku tam byl pohřben
markrabě Přemysl a téhož roku byl kostel zřejmě i dokončen.
Podobné portály jsou u francouzských gotických katedrál např. v Chartres.
V Německu byly takto koncipovány portály v Magdeburku, Vamberku a Freiberku.

Stupňovaná brána portálu má po obou stranách po pěti pilířích. Pilíře jsou ve spodní
části pokryty rostlinným ornamentem a jejich horní polovina nese po pěti apoštolech. Mezi
pilíře s apoštoly jsou vloženy sloupky. Dva zbývající apoštolové vystupují po obou stranách
portálu z volné plochy čelních stěn. Jsou neseni sloupky s ornamentálními hlavicemi, které
spočívají na hřbetech lvů. Sokl portálu je veden šikmo do hloubky. Úzká listovým
ornamentem pokrytá římsa portálu je souvislá a neodstupňovaná. Neodstupňovaný sokl patří
k typickým rysům klasického gotického období a zde je prvkem značně pokročilým. Je tak
zdůrazněna diagonála přímo vedoucí ke dveřnímu otvoru. Této tendenci se přizpůsobují také
šikmo postavené sochy apoštolů. Jejich rozložité a hmotné figury nezachovávají většinou osu
pilířů a někteří z nich vybočují prudkými pohyby. Někdy se k sobě obracejí, jakoby
v konverzaci.
Na portál v Porta coeli bylo při vzniku použito několik druhů kamene z místních
okolních lomů. Dolní části pilířů, sloupky a sochy apoštolů jsou ze žlutobílého řasového
vápence, bílého mramoru a červeného pískovce, zatímco celá horní část portálu - archivolty a
tympanon jsou ze světlejšího okrového křemenného pískovce.

Středem horní části portálu je tympanon umístěný nade dveřmi. Rámován je
obloukem deseti uprostřed lehce zalomených archivolt (plasticky vystupující orámování
oblouku), které opticky navazují na pilíře a sloupky spodní části portálu. Horní hrot lomeného
oblouku archivolty, je podle sochaře Jana Bradny, jedním z nosných bodů celé kompozice.
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Archivolty jsou bohatě zdobeny a jejich náběžné štítky (články tvořící patu žebra nad
konzolou či hlavicí) jsou rovněž postaveny diagonálně. Archivolty se stylizovanou listovou
výzdobou jsou rytmicky prokládány archivoltami s vysokými rostlinnými poupaty.
Z listových motivů tu jsou zatáčející se akantové listy, větvičky posázené routami, široké listy
vinné révy a stonky s jetelovými či řeřichovými listy. Kromě archivolt tvoří uvnitř rámec
tympanonu ještě uzavřený ornamentovaný rám. Tympanon stojí na úzkém břevnu – architrávu
(antický prvek), podepřeném figurálními konzolami. Břevno je ozdobeno stejným
ornamentem, jako zaoblené hrany dveřního ostění. U kořene některých pilířů a archivolt jsou
malí dráčci.

Tympanon je vyplněn kamenným reliéfem. V jeho středu je sedící postava Krista
v mandorle (románský ornament - zvláštní tvar svatozáře podobající se elipse se
zašpičatělými vrcholy dole i nahoře). Žena stojící po Kristově pravici je zřejmě Marie a Jan
Křtitel je připisován muži stojícímu po levici (spíše východní zvyklost - na západě je to Jan
Evangelista). Pod nimi jsou v pokleku dvě postavy – mužská u Marie a ženská u Jana držící model kostela. Obě mají na hlavách koruny. Na Kristově žehnající ruce jsou patrna
drobná poškození, stejně tak na hlavách obou postav s korunami.
Hlava Krista je jediná zachovaná hlava u velkých soch na portálu. Anatomicky má
dobře nasazené lícní kosti, klenbu čela s pevným rámcem vlasů i rovný nos. Tváře jsou
jakoby ochablé a hladce přecházejí do vousů. Rty mají dolů ohnuté koutky, oči jsou bez
určitého pohledu, upřené do prostoru. Celkově působí obličej odlidštěným výrazem, na rozdíl
od hlav s korunami, na jejichž tvářích je patrná snaha o portrét. Figura Krista pozdviženou
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pravicí žehná dvěma prsty, v levé ruce svírá zavřenou knihu, nohama se opírá o spodní okraj
mandorly. Obklopují jej symboly čtyř evangelistů, nahoře orel a polopostava anděla, dole
busty lva a býka. Drapérie na horní části těla je až plošně dekoračně řasená. Suknice na
kolenou a nohou je velmi tvrdá bez promodelování, které by reagovalo na anatomickou
stavbu nohy. Zato spojovací záhyby suknice mezi nohama jsou velmi plastické.

Po pravici Kristově, se hluboko sklání muž, jehož tvář je porostlá vousem a hlavu
s krátkými vlnitými vlasy zdobí koruna, která může označovat jeho původ nebo postavení.
Určení této figury je předmětem dlouholetých sporů, jde buď o krále Přemysla II. nebo o
Václava I. Uvažuje se i o markraběti Přemyslovi, ale pochybnosti vzbuzuje koruna na jeho
hlavě. Přes oděv těsně přiléhající k tělu má muž přehozen plášť s mnoha záhyby. Oběma
rukama drží model kostela. Naproti němu je klečí žena, pravděpodobně královna Konstancie,
její tělo se nesklání tak hluboko jako tělo mužovo. Hlavu královny ozdobenou korunou
zahaluje rouška, která jí splývá až na ramena, tělo kromě roucha pokrývá dlouhý plášť. Za
Konstancií stojí Jan Křtitel, na druhé straně tympanonu, za korunovanou postavou muže stojí
Panna Marie v dlouhém rouchu, které jí splývá od hlavy až k patě. Ruce obou jsou obráceny k
figuře Krista v centru výjevu.
Spodní okraj tympanonu je vrouben akantovým listem (akant – románský ornament stylizované listy bodlákovité rostliny používané už ve starověku) s vinnými hrozny. Lehce
zalomený oblouk střeží dráčci, opírající se o sebe buď krky (hlavičky mají stočené nad tělo)
nebo ocasy, které přecházejí směrem dolů v akantové lístky. Přímo pod tympanonem v obou
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horních rozích nade dveřmi jsou dvě krásné malé postavy. Dveřní otvor je vrouben po celém
obvodu drobným pásem propleteného akantového listí s vinnými hrozny.

Sochy mužských postav na sloupcích jsou nejčastěji připisovány postavám apoštolů a
patří k nejvýraznější části portálu. Jejich figury stojí téměř volně, s kamenem stěn jsou
spojeny jen v malé části zad a nohou. Z badatelských pramenů víme, že na nich pracovalo
několik kameníků. Všichni měli pravděpodobně stejné nebo podobné školení, pocházeli ze
stejné oblasti a ve své tvorbě používali obdobné tvarové a kompoziční znaky. Přesto je jejich
sochařský rukopis rozdílný. Podle jednotlivých detailů rozlišil A. Kutal ruku asi tří autorů, J.
Bradna po očištění a podrobném zhodnocení dokonce pěti.
Sochy v pravé polovině jsou pojaty plošně, jednoduše a monumentálně, zatímco sochy
vlevo jsou více rozvíjeny do bohatosti a detailu. Kompozice pohybu těla je u soch dosti
rozdílná. Od toporné strnulosti levé krajní figury přes lukovitou štíhlou vypjatost jejího
protějšku nebo přirozený mírně stylizovaný pohyb většiny postav až k esovitému prohnutí
třetí figury zleva. Kompozice rouch apoštolů vychází z řasení antického šatu, látka těsně
přiléhá k tělům postav, hluboce i mělce rozvinuté záhyby pokrývají celý jejich povrch.
Zachovalé ruce mají často dlouhé štíhlé prohnuté prsty. Jiné jsou široké a ploché v zápěstí i
dlani. Zajímavé je až násilné zlomení některých rukou v zápěstí. Sochy v řadě střídavě drží
buď čtecí pásky nebo knihy.
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Levá venkovní socha drží v ruce nečitelný atribut, o kterém se můžeme jen dohadovat
(kámen, kůže, měch, medová plástev nebo sedící pták?), čím původně byl. Socha na levém
rohu portálu je z tmavého červeného pískovce a v ruce drží pásku. Další socha v řadě je
určována jako sv. Jan Evangelista s knihou a po stránce umělecké se vymyká nad ostatní
sochy. Drapérie šatů je hustě řasená v jemných tvarově bohatých záhybech. Dokonalá je
konstrukce předloktí i ruky, která drží roucho, tělo je esovitě prohnuto. Prostřední socha na
této levé straně, má výraznou kompozici. Čtecí páska jdoucí od ruky přes rameno vytváří
protiváhu druhé ruce, která otevřená dlaní ven je zdvižená až do gesta žehnání. Sousední
socha drží knihu. Poslední sochou v této řadě, přímo u vstupních dveří, je další určená socha
považovaná za postavu sv. Petra. V ruce, která je zahalená oděvem, drží klíč.

Sochy na pravé straně jsou viditelně odlišné svojí sochařskou formou. Prvá socha u
dveří je poslední jmenovitě určenou sochou a je připisovaná postavě sv. Pavla, který třímá v
levé ruce jílec meče, zatímco pravá ruka je zdvižena v gestu, které navozuje až varovný
dojem. Další socha stojící směrem ven drží knihu rukou zahalenou v rouchu. Druhou rukou
svírá konce svého svrchního šatu. Prostřední socha v ruce drží pásku volně visící až pod
kolena. Druhou ruku má v zápěstí nepochopitelně ostře zalomenou nahoru. Další socha je
natočena směrem dovnitř. Podle rytmizace atributů by měla tato socha držet v ruce knihu. Její
ruce jsou ale prázdné, nejsou patrna ani žádná torza chybějících předmětů. Poslední socha
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v řadě přímo na pravém rohu portálu drží v částečně zakryté ruce jakýsi váleček, který by
mohl být zbytkem svitku pásky. Poslední z dvanácti apoštolů stojící zcela vpravo drží v ruce
cosi, co připomíná ptačí brk upravený do pisátka, druhou rukou nadzdvihuje suknici.
Sochy apoštolů svým antikizujícím a dekorativním pojetím vycházejí z byzantské
tradice, samotné figury jsou pojaty spíše jako reliéfy zdobící stěnu, s níž jsou spojeny.
Analogie k sochám A. Kutal hledá především v Sasku (Freiberk a Wechselburk). S
wechselburskou kazatelnou podle Kutala souvisí i předklášterský tympanon s Kristem a
donátory (Kutalova studie z roku 1949).
U soch apoštolů se nedochovala žádná původní hlava. Nohy všech apoštolů jsou
poměrně veliké a neumělé, z jejich původního provedení se zachovaly jen části na venkovních
bočních sochách. O současnou podobu se zasloužil koncem 19. stol. sochař Josef Břenek,
který kromě nohou udělal také nové hlavy, ruce a konzoly. Hlava sv. Pavla je podle hlavy
Michelangelova Mojžíše, ze sv. Petra v Římě, hlava Sv. Jana Evangelisty a hlava sochy vedle
sv. Pavla jsou spíše donatellovské. Dvě hlavy na pravé straně uprostřed se tomuto kopírování
sádrových modelů vymykají. Jsou to velmi pečlivě vymodelované a přesvědčivé portréty
zřejmě podle živého modelu. Hlavy nejsou dobře sochařsky nasazeny a svou modelací se od
původních soch zásadně liší. Proto při posledních restaurátorských pracích restaurátoři navrhli
přiznat jejich druhotnost. Plastické části, kde nebylo možné zjistit přesný tvar, ponechali
v retušovaném, ale torzálním stavu. Rozhodli se takto originál ponechat jako hlavní a
dominantní.
Povrch pilířů nesoucích sochy je pokryt bohatými a do hloubky vysekanými
rostlinnými arabeskami. Pilíře jsou zakončeny konzolami, na nichž stojí apoštolové. Konzoly
nemají jednotnou podobu. Šest jich je vytvořeno z mohutných akantovitých a vinných listů,
jedna z jazykovitého listoví a tři postavy mají pod nohama malé figury zvířat. Jedno
připomíná lva, druhá dvě, která jsou spolu, jsou těžko identifikovatelná a nejspíše připomínají
psy, pod postavou Petra je zřejmě drak.

Lvi na bocích portálu nejsou lvům příliš podobni. Zvířata leží na soklech, celá zadní
část jejich těl je skryta ve zdi, po bocích jim vystupují části zadních tlap a ocasů. Lev po pravé
straně, vytesaný z bílého vápence, drží v předních tlapách před tělem torzo lidské figury. Co
drží druhý lev, vytesaný z červeného pískovce, se můžeme jen domýšlet, protože obě přední
tlapy jsou torza. Vztyčené hlavy lvů pokrývá až k hrudi hříva připomínající šupiny. Obě lví
hlavy se obracejí ke středu portálu, jejich obličeje jsou novodobé, vymodelované z umělého
kamene.
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Užití soch lvů po stranách portálu, jež jsou současně i podstavci sloupů, odpovídá
podle J. Bažanta nejvíce italskému prostředí.

Otázka původnosti dnešního stavu portálu souvisí s problematikou zásahů do jeho
podoby od okamžiku prvotního poškození v době středověku (Tataři?, husité) až po výrazné
restaurátorské zásahy ve druhé polovině 19. století. Na základě posledních průzkumů z r.
2002 dnes můžeme říci, že portál byl do západního průčelí vložen druhotně, jeho budování
bylo provázeno spěchem a pravděpodobně se několikrát změnila koncepce a představa, jak
bude v konečném výsledku vypadat. Tyto okolnosti měly bezesporu vliv na to, jak byly
jednotlivé jeho části v kamenické dílně připraveny a hlavně jak byly následně sestaveny.
Spěch lze zřejmě přičíst na vrub zakladatelům, především královně Konstancii, která
požadovala co nejvíce reprezentativní stavbu, jež by náležitě zdůraznila královské založení
Porta coeli a význam lokality coby pohřebního místa markraběcí větve Přemyslovců.
Výsledné podoby portálu se královna chtěla dočkat ještě za svého života. To se zřejmě
nepodařilo. Vypovídá o tom řada indicií, např. dva nedokončené záklenky nad hlavami
apoštolů a absence posledního ústupku v ostění, kam měla být umístěna krajní dvojice soch.
Portál zůstal nedokončen jak architektonicky, tak sochařsky, nikdy též nebyla postavena
zamýšlená předsíň. Práce na této části klášterní stavby byly přerušeny zřejmě náhle. Důvod
můžeme hledat především ve smrti zakladatelky kláštera královny Konstancie, která zemřela
v prosinci roku 1240. Eventuálnímu pokračování zřejmě nepřál ani následující tatarský vpád.
S velkou pravděpodobností tak lze portál poměrně přesně datovat. Stále ale zůstává řada
otázek nezodpovězena.
Zprávy z 19. století pouze říkají, že hlavy a ruce apoštolů byly „zhotoveny teprve v
minulém století v maltě a sádře“. První archivně doložená oprava je datována do let 1875 až
1876, kdy portál opravoval brněnský sochař Josef Břenek. Odborné restaurování na portálu
proběhlo až v letech 1975-1980 a 2000-2002. Portál je bohatou skladbou originálu a řady
doplňků z různých historických období i materiálů. Jsou z kamene, kufsteinského vápna,
štuku, sádry, vápenné malty, betonu a umělého kamene s minerálními nebo epoxidovými
pojivy.

Západní portál v Předklášteří svým rozsahem a výzdobou nemá v českých zemích
srovnání. Plastika už není spojena se zdí, ale naopak se odpoutává od její plochy a přejímá tak
i nosnou funkci. Myšlenka je tedy francouzská, avšak kameníci, kteří ji prováděli, vyrostli
ještě v domácí románské tradici. Tvarosloví je komponováno směrem ke středu, ne vzhůru,
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sochy apoštolů nestojí před sloupky, ale před výstupky ostění, tedy před stěnou. Hýřivá
dekorace oblounů a archivolt podle názoru Kutalova odkazuje jak k Burgundsku, tak k jižní
Francii a Itálii. Staré antické motivy, románští dráčci a abstraktní ornament se tu vyskytují
vedle nových naturalistických prvků domácí flóry. Domácí sochařská tvorba tak reflektovala
dění, které se odehrávalo jinde. Jak naznačuje ornamentika, ale také strážní lvi a vrstvení
různobarevného kamene, střetávají se zde vlivy různého původu, přicházející nejen ze severu
a ze západu, ale i z jihu, ze středomořské oblasti.

Energie kamene a tvůrčí schopnost s řemeslnou pečlivostí člověka se na portále
propojují jako dvě alchymické matérie v nesmrtelnost. Kontrast bohaté nádhery portálu
s jednoduchostí a řádem celé stavby je jakoby výpovědí o polaritě a konfliktnosti tohoto světa,
v němž jedno bez druhého by pozbylo smysl. Celá mystičnost stavby je umocněna lesnatými
velikými kopci okolní krajiny, mezi nimiž klášter stojí a kde by nikdo takové setkání nečekal.
Skutečnost, že se zde můžeme dotýkat předmětů, kterých se dotýkaly něčí ruce už před téměř
osmi sty lety, mě naplňuje úctou a vědomím propojení s vesmírem.
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