Mariánský sloup
v Praze

Cesta kamene

Historie Mariánského sloupu v Praze
Již od středověku stávala v obcích, u cest a na návrších boží muka, kaple a kříže na
paměť pohnutých událostí, pohrom, nemocí i osobních tragédií. Smýšlení křesťanů
vkládalo do nich účinnou víru v pomoc a ochranu Boží. Od 17. století byly stavěny
sloupy proti morovým ranám s patrony sv. Jakubem, Barborou, Václavem a dalšími.
Zvláštní význam měly sloupy s Pannou Marií Immaculatou - Prostřednicí všech
milostí. Nejstarším a umělecky nejvýznamnějším sloupem bylo dílo vynikajícího
sochaře J. J. Bendla na pražském Staroměstském rynku.

Data
1648 - obléhání Prahy Švédy
1650 - na paměť ochrany Prahy při obléhání postaven mariánský sloup
1652 - sloup Panny Marie posvěcen -první dílo v barokním slohu
1918 (3. listopadu) - sloup Panny Marie stržen
1918 (19. listopadu) - zbytky architektury odstraněny před příjezdem T.G. Masaryka
1923 (19. listopadu) - ustaven Odbor pro obnovu mariánského sloupu, ze sbírek na obnovu
sloupu bylo postaveno 12 kostelů okolo Prahy
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1938 - Česká liga akademická podala na pražský magistrát žádost o obnovu sloupu
1949 - výzva českých emigrantů ke zhotovení sochy Panny Marie jako symbolu návratu do vlasti
1990 - založení Společnosti pro obnovu mariánského sloupu
1995 - vyhlášena celonárodní sbírka na obnovu mariánského sloupu
1997 - zhotoven odlitek dochovaných dílů sochy Panny Marie
1998 - dokončeny plány a začátek výroby kamenné architektury
2000 - započalo sekání sochy Panny Marie do kamene
2001 - kamenosochařská huť přivezla z Indie blok kamene a vytesala
šestimetrový sloup. Umístěn byl prozatím v zahradě nemocnice
Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze pod
Petřínem.

2002 - sochař Petr Váňa dokončil sochu Panny Marie.

Umístěna byla na prozatímní místo u Týnského chrámu
v Praze.
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Původní situace Husova pomníku a Mariánského sloupu na historické fotograﬁi
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Cesta kamene
Příběh kamene
Roku 1650 postavil na staroměstském náměstí sochař J. J. Bendl mariánský sloup. Roku 1918
byl 3. listopadu tento sloup stržen. V říjnu roku 1997 jsem podepsal se Spolkem pro obnovu
Mariánského sloupu smlouvu na zhotovení nového mariánského sloupu. Tento sloup má být kopií
podle dochovaných fragmentů původního sloupu J. J. Bendla. Cítím se tímto úkolem zavázán a není
to jen zakázka, je to příběh. Tento příběh o znovuobnovení Mariánského sloupu se nyní stále odvíjí
a já jsem do něj vtažen. Nasedl jsem na tuto loď, a doufám, že jednou doplujeme až do přístavu,
který je nám určen.
Na realizaci kamenné architektury a vlastní sochy Panny Marie pracuje pět lidí: čtyři kameníci
a sochař. Pracujeme každý odděleně, ale cítíme se jako jedna dílna. Pískovcové bloky pro výrobu
pocházejí z lomu u Božanova ve východních Čechách. Tento materiál je z našich pískovců
nejvhodnější pro nahrazení původního pískovce ze zaniklých lomů v okolí Kamenných Žehrovic.
Hotové kamenné prvky se ukládají do skladu, kde budou připraveny, až vznikne vůle postavit
Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze. Projekt je ﬁnančně zajišťován dary
konkrétních osob Spolku pro obnovu Mariánského sloupu. Do
poloviny roku 2000 bylo za tyto jednotlivé dary vyrobeno schodiště
a kuželkové zábradlí.
Vím, že každá věc, které je možné si vážit, vzniká za nejednoduchých
podmínek a velkého úsilí, ale doufám, že s radostí a nadšením. Tak
vznikají příběhy a ty se vyprávějí. Na lodičku našeho příběhu nasedá
stále více lidí, kteří jsou jeho částí. Zdá se mi, že už není jen náš
a bude krásné, když bude zajímavý i pro další, kdo žijí v této zemi,
možná i pro někoho ve staré Evropě, snad osloví i ty, které potkáme
na cestě ve světě a budeme jim příběh vyprávět. Tato myšlenka jde
převést i do kamenné řeči.
Mariánský sloup vytesat tak, že ta část, která vyrůstá ze země
(schodiště, kamenné kuželkové zábradlí, sokly andělů
a střední sokly s římsami) by byla zhotovena z českého
pískovce, střední díl soklu, který navazuje, z pískovce
evropského a vlastní sloup, který nese sochu Panny Marie ,
z pískovce, který bude dovezen z jiného kontinentu.
Tyto nápady jsme se snažili domyslet a najít
pískovce, které by svou strukturou, barevností,
tvrdostí a mrazuvzdorností vyhovovaly umístění
v našich klimatických podmínkách. Bylo také
nutné najít materiály, které by tvořily jeden celek
podobných vlastností a přesto naznačovaly jemně

4

tuto myšlenku. První úvaha byla použít pro sloup pískovec pocházející z Afriky. Po prozkoumání
vzorků se ale zjistilo, že by neodpovídal svou strukturou, ani složením. Po dlouhém hledání se
nám podařilo najít kontakt na pískovcové lomy v Austrálii, kde se těží kámen podobné barevnosti
a hrubosti, jako je český božanovský pískovec. V lomu bylo nalezeno i místo, kde by se nezvykle
velký blok mohl vylomit. K našemu zklamání však po důkladném testu vzorků kamene bylo
zjištěno, že složení tohoto materiálu by nezaručovalo dostatečnou odolnost proti mrazu v našich
podmínkách. Nastalo nové kolo hledání a shodou mnoha náhod jsme do třetice objevili spojení
na lom v Indii, kde by mohl být tak velký blok vylomen. Rozbor vzorků ve státní zkušebně
potvrdil velmi dobrou kvalitu kamene, splňující všechny požadované normy pro použití v našem
stavebnictví.
Někdy se zdá, že již je člověk na konci svého vysněného příběhu a začíná balit plachty. Vždy jsem
v té chvíli potkal někoho, kdo mi dal nový směr a další nápad, nebo řešení. Potkal jsem bezpočet
takových lidí a tak díky těm všem vám nyní předkládám tento projekt cesty, která je společným
vyjádřením myšlenek o příběhu, se nímž snad doplujeme na rozhraní dvou tisíciletí ze světa do
Evropy a domů do Čech až na Staroměstské náměstí.

Příběh cesty
Od začátku jsem tušil, že práce na kamenném sloupu se sochou Panny
Marie není jen zakázka. Matně se přede mnou rýsovala cesta, která
vede ke vzniku Mariánského sloupu uprostřed Prahy. Přesvědčil
jsem svoje kamarády kameníky, abychom zkusili udělat pár kroků.
Po dvou letech jsem z úžasem zjistil, že jsme uprostřed příběhu.
Na výrobě kamenných dílů mariánského sloupu pracujeme od
roku 1997. Největší prvek této architektury je vlastní 6 metrů
vysoký sloup. 24. února tohoto roku jsme po dlouhých přípravách
odjeli do Indie pro blok kamene na tento sloup. Lomy na indický
pískovec leží 250 km od Dillí. Kámen se v těchto lomech těží ručně.
V Indii lidé jinak myslí, jedí jiné jídlo, čas práce a života běží jinak.
My však měli pouze tři týdny na vylomení bloku. Kámen se
lámal na několika místech najednou. Přes všechny organizační
a technické překážky byl blok vylomen čtyři dny před naším
odletem zpět domů.
Těchto pár kroků v tomto příběhu bylo pro mne velký kus
života.
V březnu putoval kámen po železnici do přístavu
v Bombaji a počátkem dubna byl naložen na
loď plující do Evropy. V průběhu těchto dvou
měsíců jsem se společně s Petrem a Matějem
Formanovými snažil zajistit ﬁnanční prostředky
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pro plavbu lodi jménem Tajemství z Hamburku do Prahy. Náš sen bylo osekat kámen přímo na
palubě lodi. Osmého května připlula loď z Indie s kamenem do Hamburku. Loď Tajemství však
byla v Praze.
V příbězích není jen cesta a dobrodružství. Je tam také mnoho situací, které něco říkají. Poznal
jsem, že skutečnost se od počátečních snů odlišuje. Na druhé straně má příběh svůj smysl, svůj
dobrý konec a já mu věřím. Překážky, které se nám postavily při realizaci našich snů do cesty,
nám vlastně vždycky pomohly.
Kámen byl přivezen do Hamburku v kontejneru a bylo třeba jej do čtyř dnů vyložit a kontejner
vrátit. Rozhodl jsem se dovézt kámen do Čech po železnici. Vykládku z lodi, dopravu do Čech
a vyřízení formalit nám zajistila ﬁrma České přístavy. Zároveň nám nabídli místo ve svém přístavu
v Mělníku pro práci na výrobě sloupu. Osmého května doputoval kámen do přístavu v Mělníku.
V jednu hodinu odpoledne jsme vyložili z kontejneru krásný osmnáctitunový blok.
V pondělí 21. května jsme došli v příběhu kamene na místo, o kterém jsme dlouhou dobu pouze
povídali. Mohli jsme konečně poprvé vzít do ruky dláta a kamenické paličky a začít tesat sloup.
Žili jsme v přístavu u kamenného bloku měsíc. Mohli jsme tu pracovat a vedle kamene jíst a spát.
Potkali jsme v našem příběhu, tak jako již několikrát předtím, na chvilku to, co jsme již dávno
nazvali kamenosochařskou hutí
Třicátého června připlula do Mělníka loď Tajemství, když se vracela ze své cesty do Litoměřic.
Naložila na svou palubu hotový sloup a vyplula.

Cesta sochařova
Po dokončení dříku sloupu jsem začal pracovat na soše Panny
Marie - Immaculaty, podle fragmentu původní sochy v Lapidáriu
Národního Muzea. Zbývá dokončit obličej. Na soše jsem tesal dva
roky. Závažnost každého úderu v této chvilce je drtivá. Všichni
znají fragment původní hlavy. Musím docílit stejného výrazu jako
udělal Bendl, stejnými prostředky. Pociťuji fyzicky, že se lidé
za obnovu sloupu přimlouvají. Je to nejsilnější chvilka mého
sochařského života. Sochu jsem dokončil 23. května 2003.
Cesta, která trvá mnoho dní, je považována za dlouhou.
Jdu spolu s myšlenkou Mariánského sloupu od roku 1997
do dnešního dne v roce 2007. Mnoho lidí, se kterými
se setkávám, se mě dnes ptá : „Co Mariánský sloup?“
Vyprávím o tomto kamenném, znovu se rodícím
sloupu z pohledu osobního příběhu. Nemohu jinak.
Mou nadějí je, že nejde o osobní malý příběh, jde
o Naději jako takovou.
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Navrhoval jsem zobrazit tuto vizi materiálově. Určitou stupňovitost vyjádřit pomocí použitých
pískovců. Základ by tvořil kámen náš - český, střed kámen evropský a nad tím sloup z kamene
světového. Socha stojící na vrcholu by byla znovu z kamene , kde je sloup doma. Tuto myšlenku
se podařilo do jisté míry naplnit a na další část čeká. Spodní část - schodiště, balustrády - je
již hotova. Spolu s kameníky Hynkem Schejbalem, Petrem Benešem, Petrem Pikarzem a mým
bratrem Tomášem jsme tyto díly vysekali z českého materiálu - božanovského pískovce. Vrchní
díl, vlastní sloup, jsme vytesali z pískovce světového. Zbývá se vydat do Evropy a přivézt bloky na
střední sokl a sokly andělů. Je důležité, aby šlo o pískovec střednězrnný, okrové barvy, křemičitý,
velikosti 2m3 . Pokud víte, kdo nám je schopen pomoci, darem i radou, který kámen by na sloup
z Evropy mohl být použit, neváhám.
Kraj, kde se člověk narodil, je mu blízký také tím, že zná kámen, po kterém chodil. Pokud lidé ve
stavbě příběhu Mariánského sloupu najdou svůj kámen, část něčeho, co je jim blízké, bude jim
tento příběh bližší, osobnější. Myslím, že je možné, aby Mariánský sloup nebyl tím, který rozděluje,
ale naopak se může stát spojujícím kamenným příběhem lidí, kteří do jeho obnovení dali sílu,
čas a energii pro jeho postavení. Historický prostor Staroměstského náměstí v Praze tak získá
zpět vyvážení, pocit porušené rovnováhy. Horizontála Husova pomníku bude znovu doplněna
o vertikálu Mariánského sloupu. Tyto dvě památky byly s tímto záměrem postaveny, aby se
doplňovaly, aby byly čitelné jedna díky druhé.
Praha, březen 2007

Petr Váňa, akademický sochař
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Pískovcový blok v Indii

Práce na bloku v mělnickém přístavu
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Patka sloupu, dokončená 2007

Příprava kamene pro hlavici sloupu
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Dokončená socha Panny Marie na svém prozatímním
místě na boku Týnského chrámu

10

Socha dokončena

Indický pískovec
Český pískovec

Sloup dokončen

Čtyři rohové kvádry

Na dílech se pracuje

11

