
        
 
 
 
 
 

Frankfurt 
 
 

Ich habe einen Ausflug nach Frankfurt gemacht…. Ano, z Wiesbadenu do Frankfurtu je to 
jen kousek. Frankfurt! Knižní veletrh, Goethe… Ale pro mě je Frankfurt také spojen s 
atelierem Speer und Partner - s kanceláří Alberta Speera mladšího, syna bývalého Hitlerova 
architekta. Příliš dlouho jsem se zabýval jeho činností, abych na něj nyní nemusel myslet, 
když  se  procházím tímto městem. Vždy jsem obdivoval výkony této firmy. Vzpomínám si, 
že se tento ateliér významným způsobem podílel i na architektuře nedávné pekingské 
olympiády. 

 Ale teď přemýšlím: mám vůbec vstoupit do oné ulice, v níž Speer sídlí? Asi ne… Ne! 
Nepůjde to. Cosi mi brání navštívit právě tato místa. Snad nějaká skrytá obava, snad jakási 
náhlá a intenzivní potřeba alespoň na chvíli utéci od své vlastní profese  architekta. Pryč! 
Svobodně odejít! Opustit tenhle prázdný prostor!  Jako by se od dob Bauhausu  
architektonická tvorba povýtce stala  především inženýrskou činností. Modernismus, stavby  
komunistické a fašistické éry, projekty soudobých významných architektů…. Bolestivé 
zjištění, že moderní architektura je pro mě mrtvým uměleckým žánrem. Proč se nevrátit před 
„modernu“…? Ano, ano, ano: tenhle názor je příliš extrémní… A navíc v tomto městě! 
Commerzbank Headquarters od sira Fostera!  DG Bank newyorského atelieru Kohn, Pedersen 
& Fox!  Německé muzeum architektury! Speerův Oval am Beseler Platz! Ale…  

Raději si prohlížím středověké zbytky tohoto kdysi impozantního  města. Relikvie starého 
Frankfurtu. Jeho dávnou podstatu. Avšak ani tady nějak nemohu setrvat. U-bahn mě odváží až 
kamsi do bizarního komplexu orientálních staveb, do bývalého pruského parku, nazývaného 
dnes Bethmann-park. Sedím vedle čínské zahrady v Ypsilon Buchladen & Cafe. Obsluhuje 
mne půvabná Turkyně. Hraje swing.  

Pokaždé,  když navštívím německá města, je mi líto staré architektury.  Neviditelné 
architektury   zničené válkou. Je v tom  i pocit jisté nevyhnutelnosti začít znovu.  Avšak nikoli  
„na zelené louce“, nýbrž na ruinách. Na ruinách. Železné tahy visí ven a  začínají rezivět… 
Bezútěšné výjevy! Tváří v   tvář těmto scenériím nelze nepřemýšlet o rozpadu a o zániku. 
Ano, der Untergang.  Albert Speer starší při pohledu na zničenou stavbu vymyslil něco, co 
nemá v dějinách architektury obdobu: Werttheorie Ruinen. Teorii hodnoty ruiny. Vybíral si  
vhodné materiály a uskupoval je tak, aby jeho stavby byly v době svého rozpadu  působivě  
krásné jako římské antické vzory. V ateliéru zhotovoval romantické kresby toho, jak budou 
jeho stavby vypadat poté, až budou zničeny. Zničeny… V těchto německých městech, jejichž 
minulost už neexistuje, ani jejich dávný urbanismus. Vše je tu nové, nové. Minulost čte jen 
ozvěnou samu sebe, je utopena v noci, kterou se procházím. 

Noc je naše pruská modř,  
nemluv, jenom se v ní noř,  
bylo by to zbytečné. 
Frankfurt svítí jako kdysi,  
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domy mizí jako krysy, 
místo nich stíny jen, 
nur Schatten, nur Schatten…  
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