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Yážený pane předsedo,

váženápaní ředitelko,

po celou dobu od vzniku nadačního fondu v Í. 2oo4 s potěšením sleduji, jak se
Pražský literární dům autorů německého jazyka per''rrě etabluje v kulturním světě, a

to nejen zde v Praze a v České republice, ale i zajejími hranicemi. Jsem velmi rád, že

se dnes opět hlásíme k odkazu autorů německého jazyka, který tvoří
nezanedbatelnou součást naší kulturní identity.

. Velká část naší minulosti je historií česko-německého soužití, a to se všemi

ýšinami i pády, které kažďé soužití přináší. Sotva kde jinde v Ewopě najdeme dvě
jazykové entity, které by byly provázány tak úzkýrni historický'rni pouty, jako je tomu
v tomto případě. obě po staletí určovaly směřování naší zemé, což se mimořádně
pozitir,ním způsobem projevovalo zejména vjejím kulturním a hospodářském
rozmachu.

Přitom vůbec nejde o nadsázku, což lze doložit i na příkladu mnohých děl
německé literatury, která vznikla v českých zemích V 19. a zo. století. Některá z nich
sým ýznamem dalece přesáhla české hranice a dnes jsou řazena k nejhodnotnějším
literárním vytvorům německé jazykové oblasti a v některých případech dokonce
dosáhla i celosvětového věhlasu. Těší mne proto, že jejich odkaz je opět důstojně
uchováván i v jejich vlasti. Pražský literární dům autorů německého jazyka, který se
této důležité role ujal, proto od počátku plně podporuji a jsem všem jeho iniciátorům
a praco\níkům za jejich neutuchající úsilí o šíření povědomí o německé literatuře
z českých zemí velmi vděčný.



Dnes se jim podařilo dowšit jeden z velkých projektů _ dát Ptaze trvalou
expozici ,,Kabinet pražské německy psané literatury". Široké veřejnosti se otevírá
ojedinělý soubor literárních děl v německém jazyce, které vznikly na našem izemi.
Expozice není věnována jen literárním velikánům minulosti, ale i celé řadě méně

známých autorů a dokonce i spisovatelům, kteří na velkou tradici německé literatury
z českých zemí navazujíiv současnosti. Skutečnost, že u nás dodnes vznikají literární
díla v němčině, považuji za velmi pozitir,'rrí signál, který svědčí nejen o silné tradici
minulosti, ale směřování naší země do budoucnosti, k integrované Ewopě s její

kulturní rozmanitostí.

Tato expozice vypoúdá o bohatství minulosti, kterého bychom si měli by't

vědomi a měli je dále rozvíjet. Přeji jí proto, aby se stala inspirací a zdrojem
k zamyšlení, které budou pozitimě působit i na naši dnešní kulturu. Rád bych ze

srdce poděkoval všem organizátorům za realizaci tohoto ýznamného počinu a
návštěr,níkům pak popřál hluboký kulturní zážítek.
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