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Památce mých rodičů, 

Dory Blausteinové–Libeskindové 

a Nachmana Libeskinda

A mé milované Nině



Češi se vždy dokázali prosadit v intelektuální i umělecké

tvorbě. Česká republika se může pyšnit obrovským množstvím

architektonických památek, jak historických, tak moderních.

Já sám jsem měl poprvé možnost letmo spatřit krásu české

architektury  v roce 1957, z okna vlaku jedoucího z Varšavy do

Tel Avivu. Jsem proto nesmírně rád, že se s vámi mohu podělit

o své vzrušující kulturní zážitky z pouti za architekturou, která

nezná hranic.

7. prosince 2005

New York



1 Z á k l a d y

Jednou se zeptali Goetha, jakou barvu má nejraději.

„Mám rád duhu,“ odpověděl.

Právě to se mi líbí na architektuře: když je dobrá, pak zahrnuje každou barvu

spektra života; když je špatná, barvy se z ní úplně vytrácejí. Vezmeme-li jakou-

koli stavbu od byzantských ruin po ulice New Yorku, od špičaté střechy ně-

které čínské pagody až po vrcholek Eiffelovky, každá z nich vypráví příběh, či

dokonce několik příběhů. Zabýváme-li se historií, první, co se nám promítá

před vnitřním zrakem, jsou budovy. Někdo se nás zeptá na Francouzskou re-

voluci, a my si nepředstavíme Dantona, nýbrž v duchu vykouzlíme obraz

Versailles. A zabrousíme-li v mysli až do dávných dob antického Říma, ze všeho

nejdříve uvidíme Koloseum a Forum. Stojíme-li před řeckým chrámem nebo

kamenným kruhem Stonehenge, cítíme přítomnost lidí, kteří je vytvořili; jejich

duch k nám promlouvá přes časovou vzdálenost, která nás od nich dělí.
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Když se architektura nepodaří, když je banální, šedivá a bez fantazie, pak

nám vypráví pouze jeden příběh, příběh svého vzniku: jak se projektovalo, sta-

vělo a financovalo. Avšak nadprůměrná stavba, podobně jako velká literatura,

poezie či hudba, vypráví příběh lidské duše. Donutí nás vidět svět zcela no-

vým způsobem, navždy jej změní. Může v nás probudit naše touhy, načrtnout

před námi nové cesty nebo říci dítěti, které dosud vidělo jen málo a nikde ne-

bylo: Podívej, svět je úplně jiný, než jak sis jej kdy představoval. Ty můžeš být

úplně jiný, než sis kdy myslel.

Budovy – na rozdíl od běžně rozšířené představy – nejsou neživé objekty. Žijí

a dýchají a podobně jako člověk mají vnějšek a nitro, tělo a duši. Jak se tedy

navrhuje budova, která umí zpívat? Budova, která vyjadřuje charakter, lidskost

a krásu? Kde začít?

Jednoho dne koncem osmdesátých let jsem se nacházel spolu s dalšími asi

sto šedesáti architekty v auditoriu Berlínského muzea, elegantní barokní bu-

dovy v dělnické čtvrti Kreuzberg, přímo naproti Berlínské zdi. Kdysi to byla

rušná část rušného města. Nyní ji obklopovaly projekty obytných domů, jaké

se stavěly jako na běžícím pásu v šedesátých letech – stala se z ní smutná, ne-

vlídná část města rozděleného zdí a odtrženého od sebe sama svou tragickou

minulostí. Svolal nás sem senát Západního Berlína, který se odhodlal k odváž-

nému kroku: chtěl připomenout jednu z někdejších klíčových součástí bohaté

kultury města – berlínské Židy. K budově Berlínského muzea mělo být přista-

věno nové křídlo s Židovským oddělením.

Když nás hostitelé důkladně seznámili se situací, zavedli nás na místo, kde

mělo nové křídlo stát – na malé prašné hřiště, kde příležitostně sídlily kočovné

cirkusy. Ostatní horečně mačkali spouště svých fotoaparátů, aby zdokumento-

vali každý kout, já však nefotografoval, protože jsem prožíval něco, co se nedá

zachytit na film. Procházel jsem se a musel jsem myslet na všechno možné

kromě onoho místa. Jak lze vyjádřit minulost, jež byla tak vitální a tvořivá, a zá-
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roveň tak ošklivá a bolestná? Jak lze pouze s použitím malty, ocele a skla dát

zároveň výraz bouřlivé minulosti i nepředvídatelné budoucnosti?

Mé myšlenky přerušil hlas s německým přízvukem. „Jste obrácen k východ-

nímu Německu,“ řekl muž. „Když tím směrem půjdete, dostanete se na Koch-

strasse a za pár minut budete na Checkpoint Charlie.“

Hlas patřil Walteru Nobelovi, sympatickému mladému muži, který se mezi

berlínskými architekty měl brzy nato prosadit. „Jste tady nový,“ řekl mi mile.

„Neznáte nás Němce. Nevíte, jak to u nás chodí. Všechno tu musí být naprosto

precizní. Měl byste znát tohle.“ Vytáhl blok a začal jeho stránku pokrývat dlou-

hým sloupcem čísel.

„Musíte znát rozměry toalet. Vedle požárních předpisů jsou rozměry toalet

nejdůležitější údaje, které je potřeba znát…“

Když skončil, poděkoval jsem mu a zastrčil si jeho poznámky do kapsy pláště.

Večer v hotelovém pokoji, když jsem se chystal jít spát, jsem je vytáhl, roztrhal

a hodil do koše. Tato budova nebude o toaletách.

Přestože jsem po celý svůj dospělý život byl architektem, až do věku padesáti

dvou let jsem neměl ani jedinou realizovanou stavbu. Nyní, o šest let později,

kdy píšu tuto knihu, mám za sebou tři dokončená muzea, včetně Židovského

muzea v Berlíně, a třicet pět projektů v různých stadiích výstavby. Jsou mezi nimi

muzea v Torontu, San Franciscu, Drážďanech, Kodani a Denveru, univerzitní bu-

dova v Hongkongu, nákupní a rekreační středisko ve Švýcarsku, studentské

centrum v Tel Avivu a další v Londýně a velký urbanistický projekt v Miláně.

Štěstěna mi přeje.

Jak vím, co mám navrhovat? Lidé mi tuto otázku často kladou a já si nejsem

zcela jist, jak na ni odpovědět, protože můj přístup zdaleka není ortodoxní a do-

konce i já ten proces ne vždy zcela chápu. Někdy působí jako spouštěč mých

nápadů hudba, báseň či prostě jen způsob, jak dopadá světlo na stěnu. Jindy
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Vědomí místa

Skica zástavby Světového obchodního centra s vyznačenou Výsečí světla.

Světové obchodní centrum. Vertikální rozložení Rendering zástavby Světového obchodního
s podzemní infrastrukturou. centra.



50

Zástavba Světového obchodního centra. Pohled na terminál regionální dráhy PATH 
na Dolním Manhattanu.
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Zástavba Světového obchodního centra. 
Rendering náměstí September 11 Plaza, východní pohled.
Rendering centra dramatických umění na rohu Greenwich Street a Fulton Street.
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Zástavba Světového obchodního centra. 
Rendering navrhovaného památníku a kulturních budov.
Rendering vstupu do muzea s milánskou stěnou v pozadí.



5 T v á ř e

„Tati,“ zeptal se mě nedávno jeden z mých synů, „jak vypadala maminka,

když jsi se s ní poprvé setkal?“

Nejkrásnější obličej, jaký jsem kdy viděl, patřil Nině, když jsem ji poprvé spat-

řil v Hemshekhu, jidiš táboře ve státě New York, jedné z posledních bašt toho

ztraceného světa. Bylo mi dvacet a přijel jsem z Bronxu, abych tam působil

jako učitel výtvarné výchovy; jí bylo sedmnáct a přijela z Kanady jako jedna

z táborových vedoucích. Styděl jsem se s ní promluvit. Řekl jsem svému pří-

teli Jerzymu: „Je tak krásná, že nutně musí být hloupá – není možné, aby byl

někdo obdařen tak krásnou tváří a zároveň pronikavým intelektem.“ Takhle

slaboduše se v šedesátých a sedmdesátých letech muži bavívali o ženách. Ale

možná jsem se jen snažil ochránit svoje srdce, protože jsem okamžitě poznal,

že s ní musím strávit zbytek svého života.

„Pěkná historka,“ řekl syn. „Ale jak teda vypadala?“
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Chtěl znát konkrétní podrobnosti. Chtěl vědět, jakou barvu měly její vlasy

a zda nosila venkovské šaty či minisukně. A byla-li tak krásná, čím to bylo.

Krása však nezná žádné důvody, neexistuje v ní žádné protože. Prostě je. Krása

je veliké tajemství. A tvář? Na každém přece záleží, jakou si ji sám vytvoří. To,

co se nám líbí, je hloubka tváře, ne pouze způsob, jakým je kůže napjatá na

lebce. Anglické slovo pro tvář, face, pochází z latinského facere – činit, dělat.

Co k nám promlouvá, je jas vycházející z tváře, a ten není způsoben pouze od-

razem slunce, ale také oduševnělostí a vnitřním vyzařováním.

Domníváme se, že si pamatujeme tváře, které milujeme, ale ve skutečnosti

tomu tak není. Myslím, že si vybavuji otcův obličej, jeho laskavou tvář, když

nás celý rozzářený vítal při vylodění z Constitution. Namlouvám si, že si pama-

tuji obličeje svých dětí, když jsem je poprvé držel v náručí. Předpokládám, že

si dokážu vybavit obličej Niny tehdy na táboře. Ale musím připustit, že jediný

způsob, jak vidět tvář takovou, jaká skutečně byla, je vzít si její podobu z foto-

grafie a předat ji paměti. Jenže fotografie není nic víc než pouhé grafické zo-

brazení, které nedokáže zprostředkovat pravou podstatu tváře, její skutečný

výraz. Koneckonců, co je fotografie? Světlo exponované na ploše pomocí jis-

tých chemických postupů, nic víc.

Živá tvář je něco úplně odlišného. V osmnáctém století a ještě i v devatenác-

tém se vědci zabývali studiem lidské fyziognomie ve snaze identifikovat a kla-

sifikovat typ chování na základě stavby obličeje a jejich úsilí bylo samozřejmě

odsouzeno k neúspěchu. 

Když si prohlížíte nějaký obličej, díváte se ve skutečnosti na to, na co se

právě dívá ten obličej. Představte si svoji vlastní tvář. Na něco se díváte, váš

protějšek opětuje váš pohled – i když je to něco neživoucího. V tom okamžiku

dochází k jistému druhu komunikace v prostoru, na níž váš obličej reaguje

a mění výraz. Podobně je to s budovami. Fasády jsou jejich tváře, které se buď

obracejí směrem k nám, nebo se odvracejí.
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Prohlédněte si tvář na portrétu. Pohleďte na ty uštvané oči. Povědí vám

všechno, co budete schopni unést. Tohle byl Felix Nussbaum. Kdysi byl po-

kládán za významného malíře; v roce 1933 získal prestižní německou cenu a sti-

pendium ke studiu v Římě. Byl však, jak tu vidíte, Žid. Uvěznili ho, on ale utekl.

Mnoho let oné absurdní epochy se skrýval ve stísněném podkroví v Bruselu

a maloval tam autoportréty, které výmluvně vypovídají o tom, co se s ním i ce-

lým světem dělo.

„Pokud najdete mé obrazy,“ napsal, „pokládejte je za zprávy vhozené v láhvi

do oceánu.“

Doufal, že přežije. Prozradil jej však pach terpentýnu a barev a soused jej udal

gestapu. Nussbaum a jeho žena Felka Plateková, rovněž malířka, nakonec skon-

čili v deportačním vlaku, který je odvezl do Osvětimi. Zpátky se už nevrátili.

Felix Nussbaum zůstal na dlouhou dobu zapomenut. Dokonce i jeho jméno

bylo vymazáno. V posledních letech války byl ze všech jeho obrazů odstraněn

podpis a díla byla prodána jako anonymní.
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Až do roku 1989, kdy jsem se s rodinou nastěhoval do Bregenzer Strasse

v Berlíně, jsem o něm nikdy neslyšel. Jednoho dne při procházce podél parku

za rohem našeho domu jsem si všiml pamětní desky na fasádě jedné budovy.

Stálo na ní: Zde žil malíř, který zahynul v roce 1944. Nussbaum. To jméno mi

nic neříkalo. Doma jsem si je vyhledal v Encyklopedii judaik (Encyclopedia

Judaica), ale ve vydání z roku 1976 nebyl uveden. (V pozdějších vydáních jej

najdete.)

Téměř padesát let poté, co byl zavražděn, vypátrali lidé z jeho rodného města

– provinčního odlehlého německého Osnabrücku nedaleko holandských hra-

nic – několik jeho obrazů a rozhodli se postavit malé muzeum, aby uctili pa-

mátku svého rodáka. Zúčastnil jsem se soutěže na návrh budovy a vyhrál jsem.

Nebyla to první soutěž, ze které jsem vyšel jako vítěz, ale byla to moje první

budova, která byla skutečně postavena.

Když jsem muzeum navrhoval, snažil jsem nebýt vůči Nussbaumovi senti-

mentální. Nechtěl jsem, aby to, co navrhnu, uctívalo památku obětí holocaustu

obecně, nýbrž aby to připomnělo individuální životní příběh jednoho člověka

a jeho osud. Muže. Jeho tvář. Chtěl jsem, aby návštěvníci Nussbauma skutečně

viděli.

Budova se skládá ze tří vzájemně se protínajících částí. Jedna je obložena dře-

vem, druhá kovovými pláty a třetí má stěny z pohledového betonu. Tato poslední

část ze všeho nejvíc připomíná velký tunel, dlouhý a temný, v němž se nachází

„Nussbaumgang“, čili Nussbaumova chodba, vysoká přes dvě podlaží. Právě

sem byla instalována Nussbaumova poslední díla, která namaloval těsně před-

tím, než jej odvleklo gestapo. Ve svých denících si stěžuje na stísněnost prostoru,

kde byl nucen pracovat. Naříká, že nemá žádnou perspektivu; je nemožné od-

stoupit a zachytit celý obličej. Přesto v jakémsi deliriu kreslil a maloval dál, často

z odstupu pouhých několika centimetrů od svého obličeje. Právě tyto kresby

a malby tady visí – některé umístěny velmi vysoko, jiné jen kousek nad zemí.
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Když moji němečtí zadavatelé viděli, že chodba, kterou jsem navrhl, je ši-

roká necelé dva metry, snažili se mě zastavit. „Nemůžete do veřejné budovy

umístit tak úzký prostor,“ namítali. „Bude to muzeum. Lidé musí mít možnost

se volně pohybovat.“ Ale přesně takové to bylo, namítal jsem. V tomto muzeu

přece vůbec nejde o svobodu pohybu; naopak, jde tu o zážitek stísněnosti.

Nazval jsem projekt „Museum Without Exit“, Muzeum bez východu, protože

pro Felixe Nussbauma neexistoval z holocaustu žádný východ.
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Muzeum Felixe Nussbauma,
Osnabrück. Letecký snímek.
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Pohled z nádvoří.
< Noční pohled.

Muzeum Felixe Nussbauma. 
Hlavní vchod. Před budovou kvetou
Nussbaumovy oblíbené květiny.



Každému je jasné, že čím více peněz je k dispozici, tím snadněji se staví.

Této výhody se mi však dostalo jen zřídka. Původní rozpočet na stavbu muzea

v Manchesteru obnášel padesát milionů dolarů. Když jsme však získali zakázku

a začali rozkreslovat plány budovy, nově zvolená Labour Party přesunula pro-

středky určené na financování kulturních institucí na jiné projekty.

Stavba muzea byla ohrožena, protože se její rozpočet snížil na polovinu. „Za

ty peníze to nejde postavit – musíme vyhodit všechno, co jsme dosud udělali,“

radili mi kolegové i jiní architekti. Ale já už byl stavbou příliš zaujat, abych se

jí vzdal, a rozhodl jsem se přijmout omezení rozpočtu jako další z výzev.

Jednoho ponurého dne jsem se sešel s ředitelem muzea, předsedou správní

rady a členy zastupitelstva městské části v Traffordu. Moc o tu budovu stáli

a byli zdrceni finanční ranou, která projekt postihla. Očekávali, že jim ozná-

mím, že se sníženým rozpočtem nevyjdu. Místo toho jsem jim však řekl, že na-

jdu způsob, jak projekt předělat a realizovat, protože věřím v jeho poslání.

Během následujících čtyř vyčerpávajících týdnů usilovné práce jsem změnil

materiály, pozměnil strukturu, oprostil projekt od všeho, co bylo postradatelné,

zjednodušil stavební techniky, a to vše, aniž bych musel sahat ke kompromi-

sům a obětovat výchozí myšlenku a význam Úlomků. 
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Materiály

Královské muzeum válek – Sever. Původní koncepční skica. 
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Královské muzeum válek – Sever. Pohled z lodního kanálu.


