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Berlín, 3. září 2012 
 
 
Milí příznivci, uživatelé a podporovatelé Pražského literárního domu, 
milí přátelé německy psané literatury v českých zemích, 
 
velmi rád bych dnes osobně přijel do Prahy, abych společně s Vámi oslavil otevření Kabinetu 
pražské německy psané literatury. Mé povinnosti předsedy frakce SPD mě však bohužel 
neodkladně poutají k Berlínu. Přesto Vám zasílám alespoň srdečné pozdravy. 
 
Dnešní vernisáž stálé expozice a nové studovny pro čtenáře rozšíří nabídku Pražského 
literárního domu a definitivně tak dojde naplnění i sen vážené Lenky Reinerové, aby zde 
v Praze vzniklo centrum německy psané literatury z českých zemí. Centrum, které toto velké 
kulturní dědictví nejen shromažďuje a uchovává, ale v němž toto dědictví také ožívá, kde se 
ho můžeme dotknout a znovu ho prožít. To se pochopitelně setkává se zájmem, o čemž svědčí 
počty návštěvníků, kteří sem od založení literárního domu před osmi lety přicházejí, aby se 
informovali o německy píšících autorech z českých zemí, aby si vyslechli čtení, jež jsou tu 
hojně pořádána, anebo se zúčastnili diskusních večerů. 
 
Pražský literární dům a dnes zahájená trvalá expozice však v žádném případě nejsou přínosem 
pouze pro literární experty a germanisty. Vždyť literatura vždy sloužila jako jisté přemostění 
v mnohdy obtížném vztahu německých a českých sousedů. A dodnes hraje důležitou roli 
v procesu vzájemného porozumění. Je to proces, který bohužel stále není nadbytečný, naopak 
je žádoucí, aby byl neustále podněcován a poháněn vpřed. Mám proto radost, že dějiny 
německy psané literatury v Česku pokračují, a že jsme díky dnes otevřené výstavě získali 
novou možnost, jak se o těchto dějinách podrobně informovat a náležitě si je zažít.  
 
Děkuji všem, kteří se zasadili o realizaci této výstavy a podíleli se na jejím vzniku. Doufám, 
že brzy budu mít i já příležitost, abych si ji prohlédl. 
 
Než se tak stane, zasílám alespoň přátelské pozdravy a přeji vydařenou vernisáž, 
 
Váš 
Frank-Walter Steinmeier 
[vlastnoruční podpis] 


