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Práce se zabývá síňovým prostorem, tedy jedním ze základních typů sakrálních
objektů, který je nedílným článkem mnohovrstevné středověké architektury. Je pozoruhodné,
že takto výrazné téma bylo u nás zpracováno pouze jednou, a to Janem Květem ve 30. letech
minulého století.
Než se budeme věnovat vlastní studii, je nutno zmínit vnější podobu práce. Ta je
členěna celkem tradičně do prvního textového svazku, jenž sleduje rozličné aspekty a zásadní
proměny síňového prostoru. Druhý podstatně objemnější díl je věnován katalogu vybraných
staveb. Objekty jsou zde řazeny chronologicky (potíž je ale potom najít jednotlivý objekt,
patrně vypadl úvodní obsah s odkazem na příslušnou stránku). Obsah hesla uvádí po uvedení
lokality, zasvěcení a hlavní době vzniku sledované stavby přehled základní literatury.
Následuje stručná historie v datech. Zde by patrně bylo ke zvážení, zda do něj nevtělit i
výsledky zjištěné uměleckohistorickým rozborem. Data totiž v naprosté většině sledují
informace zjistitelné „mimo“ samotnou stavbu. Pokud ale sledujeme další část katalogového
hesla uvedeného jako „Stručný popis“, zjistíme, že se autor až úzkostlivě drží zcela
objektivního poznání, bez jakékoli snahy o výklad širších souvislostí, či jakékoli spekulace.
Katalog tedy vytváří zcela pozitivisticky pojatou část práce. Ta je pak výrazným protějškem
hlavního textu, kde jsou již řešeny složité otázky s náležitým poznámkovým aparátem, který
v katalogu právě díky zmíněnému pojetí chybí. I proto zde patrně není uvedeno v katalogu
jinak zcela běžné závěrečné hodnocení naznačující závěry přesahující samotný sledovaný
objekt.
Pokud tedy čteme hlavní stať, máme při ruce katalog jako jeho nedílnou součást,
Veškeré autorovy úvahy pak lze porovnávat s „tvrdými“ daty. Odlišena je tak velice precizně
v řadě jiných studií mnohdy nejasně zachytitelná hranice mezi fakty a spekulacemi. Autor zde
evidentně vychází metodiky stavebně historického průzkumu, který je založena právě na
snaze striktně oddělit tyto dvě roviny našeho poznání.
Takto striktně odlišené části nebývají v našem prostředí rozhodně obvyklé, jejich
přínosnost však vyplyne při podrobnějším studiu.
Po vymezení zadání je určen již zmíněný výsek sakrálních staveb síňové podoby.
U nich autor správně uvádí spíše spojitou linii, kdy se jednotlivé (prostorové) typy mnohdy

plynule proměňují, a tak zpochybňují a problematizují naší snahu jasně definovat prostorové
kvality jako zcela vyčerpávající a určující pohled. V závěru úvodu je zachycen výčet
sledovaných objektů, přičemž na území Čech se jedná o 30 položek; na Moravě o 8 staveb
s vazbami na české prostředí.
Výběr objektů je neobyčejně složitý a rozhodně není jednoznačný. O řadě staveb
lze diskutovat. Snad bych jen doplnil, že současné bádání považuje litoměřický kapitulní
chrám za halu, otázkou však je nakolik přesvědčivé je její zařazení do předhusitské doby. To
ostatně platí i pro prvotní dominikánský kostel tamtéž. Z výběru oprávněně vypadl kostel
Nejsvětější Trojice v Kutné Hoře, který je díky Mukovu a nyní Pospíšilovu bádání zařazen do
mladšího období. To vyvolává otázky o době vzniku kostelu ve Dvoře Králové, který bych
více akcentoval. Jeho vazba na kutnohorské řešení je značná, současně se však stále objevuje
časná datace zasahující až do 80. let 14. století (?). Jak již ale bylo uvedeno, výběr nebyl
veden snahou o absolutní výčet, spíše byl motivován snahou zachytit typovou pestrost
spojenou s vybraným prostorovým schématem.
S ohledem na typový základ volby zkoumaných staveb nutně následuje obecná,
teoreticky zaměřená kapitola sledující pojem „síň“, případně „hala“.
Následující kapitoly představují instruktivní přehled o dosavadních výsledcích na
tomto poli. Je zajímavé, jak zásadní a pro celou Evropu určující, byla práce německých
badatelů. Pozoruhodné je zejména přejímání celé konstrukce do anglického a částečně i
francouzského prostředí.
Jak již bylo řečeno, integrální součástí práce je obsáhlý katalog, který z výchozího
seznamu vybírá 23 objektů. Zde je nutno vysoce ocenit plánovou přílohu, zpracovávanou
dlouhodobě ve spolupráci L. Beránkovou. V mnoha případech jsou zde poprvé zachyceny
skutečné půdorys, ne zjednodušená, a proto mnohdy zavádějící schémata, se kterými umělečtí
historici až příliš často pracují. Právě nerovnosti a „nepřesnosti“ vnášejí do neživotných plánů
reálný život odkazující na vzdálenost abstraktního ideálu od našeho hmotného světa. Takto je
zpracována samozřejmě jen část objektů. Již tímto vkladem ale práce dostává jedinečný
charakter. Podrobné studie zejména německých kolegů (např. zkoumání chrámu v Řezně) tak
získávají na našem území první náznaky relevantního přístupu.
Přesná dokumentace a vhodně zvolené obrázky rovněž navozují některé nečekané
vztahy, či spíše překvapující zkratky. Jen na okraj chci zmínit centrální podobu lodě
klášterního kostela v Jihlavě a stavby pokračujícími přes loď klášterního kostela v Panenském
Týnci až do pozdní gotiky. Rovněž raná síň v Teplé je při vnímání jejího příčného řezu až
nečekaně blízká jinak zcela odlišně orientovanému dominikánskému kostelu sv. Jiljího
v Praze.
Nejedná se ale jen o uměleckohistorickou problematiku. Velkou otázku vyvolává i
stávající interpretace vycházející z našeho nedostatečného poznání dobových stavitelských
metod. Sám za velice problematické považuji například poznámky o dochování sloupů síní po
odstranění klenby a vzniku nových zastropujících konstrukcí. Stavebně je to sice možné,
současně si ale takový postup v rámci reálné stavby nedovedu představit.
O práci překypující řadou faktů i zajímavých postřehů by se dalo velice dlouho
diskutovat. Otázkou je již samotný typ síně/haly. Například kostel v Novém Bydžově tuto
hranici možná až překračuje. Tradičně zvolené téma tak otevírá zcela zásadní otázky o našich
limitech při snaze třídit a katalogizovat vše podle logických a jednoznačně definovatelných
znaků. Jako jinde i zde se před námi spíše objevuje spojitá oblast plynulých přechodů a
proměn, prostoupených ale současně zcela protikladnými tendencemi založenými na
kontrastu. Pokud si zvolíme jen některý znak, dostáváme se tak vlastně mimo realitu. Při
volbě více hledisek ale naopak při jejich hodnocení často nastává situace, kdy se jednotlivé

dílčí závěry popírají, až vylučují. Tyto problémy jsou samozřejmě již déle známé, tato práce
k nim však přináší řadu dalších faktů. Nutí nás zamýšlet se hlouběji nad samotnou podstatou a
mezemi našeho přístupu k historickému dědictví.
Díky až úzkostlivé snaze o objektivitu by někde patrně nebylo na škodu, aby se
autor odvážil určitých zobecňujících formulací, což se dá ale daleko snadněji požadovat, než
naplnit. Tato námitka však není úplně oprávněná, Pokud například pročítáme text, musí nás
zaujmout krátké nadpisy kapitol. Tři etapy skryté pod názvy „recepce“, „adaptace“ a
„pluralita“ mluví za dlouhé úvahy a otevírají skutečně možný zásadní posun při sledování
nejobecnějších dobových uměleckých trendů. Přes to by však bylo vhodné vydat se tímto
směrem v samotném závěru, který ve skutečnosti spíše sumarizuje předešlý část.
Z posuzovaného textu ale dle mého soudu přesvědčivě vyplývá, že pak stávající
vymezení tématu nebude dostatečné a soubor objektů se rozroste v podstatě na celou dobovou
produkci. Takováto přelomová práce však musí vycházet z řady dílčích studií. Jedna z nich
nyní vznikla a je pro nový posun v našem poznávání středověku cenným příspěvkem.
Informacemi bohatou a inspirující práci rád doporučuji k obhajobě.

V Praze, srpen 2014

Ing. Petr Macek, PhD.

