
1 

Adéla Šmilauerová 

Claus Sluter 
 

Sochař Claus Sluter se narodil kolem roku 1360 v Haarlemu, kde 

pravděpodobně získal i své sochařské vzdělání v rámci rodinné dílny. 

Jeho jméno je poprvé uvedeno roku 1379 v seznamu cechu bruselských 

kameníků a zedníků. Roku 1385 přesídlil Sluter do Dijonu, kde od 

1. března 1385 působil jako asistent v dílně Jeana de Marville, která 

pracovala na sochařských zakázkách pro burgundského vévodu Filipa 

Smělého. O čtyři roky později (23. července 1389) se po smrti 

J. de Marville stal jeho nástupcem ve vedení dílny.  

Během Sluterova působení v Burgundsku vznikly jeho nejdůležitější 

práce — portál kartuziánského kostela v Champmolu, Mojžíšova studna 

a náhrobek Filipa Smělého, který po jeho smrti dokončil Claus Werve. 

Kromě těchto prací, vykazují vévodovy účty mezi lety 1390-1396 ještě 

několik sochařských zakázek pro Slutera. Jednalo se o sochy pro 

vévodskou oratoř v kartuziánském kostele, která se nacházela v severní 

části. Tyto sochy byly zničeny roku 1792. Znázorňovaly Pannu Marii, 

sv. Jana Křtitele a sv. Antonína. Sluter se podílel i na další výzdobě této 

oratoře. Roku 1395 do ní dovezl z Nizozemí barvené sklo. 

Během 90. let 14. století vzniklo jeho jediné známé dílo se světským 

námětem (dnes ztracené), které zachycovalo postavy vévody a jeho 

manželky v životní velikosti pod stromem, doprovázené stádem ovcí. Bylo 

umístěno v Germolles (blízko u Chalon-sur-Saone). 

Od roku 1396 byl ve Sluterově dílně činný jeho synovec Claus 

de Werve. Roku 1406 Sluter umírá a vedení dílny se dostalo do rukou 

jeho synovce. 

Portál v Champmolu 

Stavební práce na kartuziánském chrámu byly započaty roku 1383, 

kdy byl položen základní kámen. První plán na výzdobu portálu sestavil 

Jean de Marville, který zamýšlel do ostění zakomponovat tři vysoké stojící 

postavy. Ale v době jeho smrti (roku 1389) byl zhotoven a osazen pouze 

jeden baldachýn. Převzetím sochařské dílny Clausem Sluterem vznikl 
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nový projekt, který byl zrealizován po roce 1390. Ostění a schodiště 

muselo být rozšířeno, aby se sem vešel ještě jeden pár protilehlých 

postav. Výjimečnost portálu spočívá však nejen v provedení postav, ale 

poprvé se na sakrální stavbě objevují sochy v té době ještě žijících lidí. 

Do komplexu ústupkového portálu bylo začleněno 5 figur, umístěných 

na konzolách s postavami, které drží v rukou svitky (patrně proroci). 

Střední sloupek je ozdoben postavou Panny Marie s Ježíškem. Matka 

Boží je zahalena do kaskády těžké drapérie, která zdůrazňuje její houpavý 

postoj. Na levé ruce drží malého Ježíška, který k ní otáčí svůj pohled. Je 

oblečen do dlouhé tuniky a ruce (nyní chybí) vztahuje k matčinu závoji.  

V levém ostění je umístěna klečící socha burgundského vévody Filipa 

Smělého, který je doprovázen stojící figurou sv. Jana Křtitele. Protější 

ostění je osazeno klečící postavou jeho manželky Markéty Flanderské, 

doprovázené stojící postavou sv. Kateřiny Alexandrijské. 

Všechny figury z portálu byly osazeny začátkem devadesátých let 

14. století — Madona a světci patrně roku 1391, o dva roky později sochy 

vévody a vévodkyně. 

V současné době je celý tento portál včleněn do stavby kaple 

z 19. století. Kartuziánský klášter s chrámem byl zničen během 

francouzské revoluce. Zůstal jen portál jako volně stojící stěna. 

Mojžíšova studna 

Roku 1395 byla u Slutera objednána práce na výzdobě klášterní 

studny, určené pro kartuziány v Champmolu. O rok později se začalo 

s prací. 

Základ tvoří pilíř na půdorysu hexagonu. Do konce 18. století podpíral 

skupinu Kalvárie, která byla zničena společně s dalšími částmi kláštera. 

Zbylo z ní jen torzo Kristova těla spolu s dalšími roztříštěnými kusy. 

Ty byly později nalezeny uvnitř studny. 

Každá ze stran hexagonu představuje jedno pole arkády, před nímž je 

umístěna stojící postava proroka v nadživotní velikosti. Všichni proroci, 

kteří jsou zde znázorněni — Mojžíš, David, Jeremiáš (instalováni 1402), 

Zachariáš, Daniel a Izaiáš (instalováni 1404 či 1405), nebyli vybráni 

náhodně. Jejich slova jsou spojena s proroctvím Kristovy oběti na kříži. 
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Každý z nich, pohroužený do meditace nad Kristovým činem, drží v ruce 

svitek nebo knihu, kde jsou tyto pasáže zachyceny. 

Nároží pilíře jsou ozdobeny postavami andělů s roztaženými křídly, 

kteří podpírají římsu nad arkádou. Na horní plošině pilíře byla od roku 

1399 umístěná skupina Kalvárie, ze které zbylo jen torzo Kristova těla. 

Nacházela se pravděpodobně na přímce mezi postavami Davida 

a Jeremiáše. Nacházela se zde hlavní pohledová strana a zároveň je zde 

nejvíce poničená horní plocha pilíře. Součástí skupiny Kalvárie byla patrně 

jen sv. Maří Magdaléna, která rukama objímala patu sloupu. 

Roku 1508 byla vytvořena kopie této studny pro špitál sv. Ducha. 

Společně s dochovanými popisy, které v 19. století publikoval Fevret 

de Saint-Mémin, může sloužit jako podklad pro zrekonstruování prvotního 

vzhledu studny. 

Výchozím bodem pro rekonstrukci kříže by měl být obraz znázorňující 

kopii z roku 1508, ještě před jejím pozměněním. Kopie se pravděpodobně 

v jedné věci lišila od modelu. Měla dvojitý kříž, což je snadno vysvětlitelná 

odchylka — ve znaku řádu sv. Ducha byl dvojitý kříž. Stejně jako kopie se 

Sluterův kříž s Kristem nacházel na dlouhém sloupu, zakončeným hlavicí. 

Každá z částí byla kamenná a dovezená z jiných lomů. Tuto kompozici, 

která byla v tomto období ve Francii častá, dokládají i účty, ve kterých je 

zmínka o zaplacení Sluterova asistenta Jehana de Rigny za zhotovení 

hlavice sloupu mezi lety 1398-99. 

Zároveň si lze pomocí dochovaných účtů udělat úsudek o výšce 

sloupu a kříže. Výroby krabice na převoz sloupu zabrala 16 „osobodní“, 

zatímco figura Magdaleny trvala pouze 1 „osoboden“. Taktéž podle délky 

vrtacího zařízení a ocelového trnu byl kříž se sloupem vysoký přibližně 

4 m. Ve skutečnosti musel být ale vyšší. Měřítkem je v současnosti 

stavba, která vznikla kolem Mojžíšovy studny v 17. století. Nebyla patrně 

o mnoho vyšší něž samotný kříž. Max. výška pro sloup a kříž mohla být 

7 m, ale spíše 5–6 metrů. Celková výška monumentu tak činila 13-14 m. 

Náhrobek Filipa Sm ělého 

Náhrobek burgundského vévody se nacházel do francouzské revoluce 

v chóru kartuziánského kostela v Champmolu, kde Filip Smělý zamýšlel 
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založit pohřební místo burgundských vévodů. Náhrobek byl objednán 

ještě u J. de Marville, ale po jeho smrti došlo ke změně návrhu. 

V devadesátých letech se zahájily přípravné práce. Roku 1392 odjel 

Claus Sluter do Paříže pro alabastr, ze kterého byla zhotovena postava 

vévody a roku 1395 byl přivezen černý mramor na desku tumby. Alabastr 

pro ostatní figury na náhrobku byl dovezen z oblasti kolem Grenoblu.  

Práce na samotných postavách pro tumbu byly započaty až po smrti 

Filipa Smělého, který zemřel 27. dubna 1404. Jeho tělo bylo dopraveno 

do Champmolu 15. června 1404 a následujícího dne byl vévoda pohřben 

v kartuziánském hábitu. Nová smlouva, kterou uzavřel na zhotovení 

náhrobku nástupce Filipa Smělého, specifikovala zobrazení figur, 

zhotovení 54 malých andělů (dnes ztracení) a 40 plačících. Náhrobek 

dokončil až Sluterův synovec Claus de Werve, který se k dílně připojil roku 

1396 jako asistent. 

Náhrobek zachycuje ležícího vévodu na tumbě oblečeného ve 

vévodském rouchu s korunou na hlavě. Socha byla zhotovena z bílého 

polychromovaného mramoru. Projevil se zde silně Sluterův realismus. 

Socha Filipa Smělého byla zhotovena jako skutečně ležící postava. Šat se 

přirozeně řasí a dopadá na černou kamennou vrchní desku sarkofágu. 

Boční stěny tumby zdobí arkády, v nichž je umístěn smuteční průvod 

oplakávající mrtvého vévodu. Tvoří jej klerikové a kartuziánští mniši. 

Všichni jsou zachyceni velmi realisticky. Nejde sice o konkrétní portréty 

účastníků smutečního průvodu, ale přesto vykazuje každá postava svoje 

individuální rysy. Autor zachází do takových detailů, jako jsou vousy či jen 

„strniště“, vrásky, knoflíky na oblečení. K těmto detailům se přidává ještě 

propracovaná drapérie, která podtrhuje hluboký zármutek postav. 

Během 19. století prošel celý náhrobek restaurováním. Originálem 

z vévodovy postavy zůstaly jen ruce sepjaté v modlitbě. Taktéž skupina 

oplakávajících, po francouzské revoluci porůznu rozptýlená, byla 

zrestaurována a opětně osazena na své dřívější místo. 
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