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Město jako obraz. Kutná Hora. 

Vidět a interpretovat historické město jako obraz je jede ze způsobů, jak se z pozice 

přítomnosti vztahovat k minulosti a odhalovat vztah existenčního i existenciálního významu 

města.  Zároveň užitím pojmu obraz chci zřetelně vyjádřit, že vycházím z materiálního (nikoli 

společenského) obrazu města.  Materiální obraz, tedy architekturu a prostorovou organizaci 

města  vnímám jako prameny in situ a  v souladu s historikem umění Pierrem Francastelem 

jako výsledek a součást figurativního systému vyjadřování (myšlení obrazem), který se 

ustavoval a vyvíjel souběžně se systémem intelektuálním.  

Z hlediska přítomnosti je možné do minulosti města nahlížet s pomocí různých konceptů. Já 

jsem zvolila koncept kolektivní paměti (Maurice Halbwachs, Pierre Nora), protože mne 

zajímá nejen to, co bylo, ale také to, co nebylo a mělo nebo mohlo být. 

Užívám ikonografické analýzy a ikonologické metody dějin umění k obsahovému výkladu 

symbolických významů architektury, urbanismu a městské tématiky (v malbě, kresbě, 

v reliéfu),. Volím je proto, že mne zajímají především náměty, jejich vztah k realitě a dlouhé 

trvání v paměti. Tyto metody považuji za vhodné právě k výkladu kulturní a historické paměti 

(Jan Assmann). Kulturní paměť se zaměřuje na pevné body v minulosti, na symbolické 

figury, na nichž se zachytávají vzpomínky, nikoli na fakta. Nositeli kulturní paměti jsou ti, co 

mají moc vytvářet a organizovat fyzický obraz města, ti ostatní se na ní podílejí svou 

přítomností. Jakmile se ztratí nositelé jedné paměti, buď pomíjí i paměť, nebo je 

rekomponována nové formě kolektivní paměti –  opět buď kulturní, nebo historické.  Paměť 

představuje  základní antropologickou danost, protože ustavuje lidskou komunitu v její 

identitě dané jako kolektivně prožívaná minulost. Obsah a smysl kolektivní paměti vypovídají 

o tom, na čem v dané době společenství města zakládá svou identitu.   

Výpověď architektury a urbanismu o obsahu paměti je problematická stejně jako vztah reality 

a obrazu.  Stavby a prostorová organizace města jsou výrazem věcné paměti, do jisté míry 

vypovídají o představách o účelnosti, pohodlí a kráse, o schopnostech a možnostech člověka a 

jeho prostorovém chování v dané době a místě, ale také o mentálních obrazech města, které 

společnost v dané době sdílela. Kolektivní paměť není přímo závislá na událostních dějinách, 

ty probíhají v rychlejším tempu, ale na výrazných společenských změnách. Pokusím se to 

dokázat na příkladu Kutné Hory, města, které bylo zasaženo řadou zřejmých zvratů, nejen 

těch obecně historických (revoluce, války, emigrace), ale i lokálních (ztráta původního 



báňského charakteru). Přesto se za víc jak pět století udržela v pozici dominantního obrazu 

kolektivní paměti představa ideálního města křesťanských lineárních dějin spásy – historický 

a nebeský Jeruzalém. A teprve na přelomu 18. a 19. století byl tento obraz převrstven 

představou významného města dějin národa. Ideální identitu – kolektivní paměť křesťanské 

obce vystřídala ideální identita – kolektivní paměť národa.  

 

  

 

 

 


