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Zdeněk HRABICA

NA OKRAJ
Ještě nedávno se »Cihelna« na pražské Kampě pyšnila Knihovnou Václava Havla. Existovala v
blízkosti kinetické sochy dvou mužů, čurajících na Českou republiku, umístěné poblíž Muzea Franze
Kafky. Autorem sochařského extravagantního díla je David Černý.
Zatímco sousoší vzbuzuje od počátku obdiv hlavně zahraničních turistů, knihovna skomírala,
až byla nakonec z neznámých důvodů uzavřena. Byla prý napodobeninou podobných knihoven, jaké
založili téměř všichni američtí prezidenti, z nichž mnozí si pletli až do smrti Československo s
Jugoslávií a k vyššímu IQ jim nepomáhaly ani knihy.
Nikde jsem se dodneška nedočetl, že první prezidentskou knihovnu u nás založil Tomáš
Garrigue Masaryk. Vložil do ní více než 100 tisíc svazků; nechyběly a nechybí v ní knihy věhlasného
nakladatele a překladatele Josefa Floriána, který neměl Masaryka rád a dokonce odmítl, aby jeho
potomci byli vychováni v Masarykově duchu. Učil je všechny sám ve své domácí škole ve Staré Říši.
V Masarykově knihovně nechybělo tehdy ještě skoupé, ale do češtiny přeložené celé dílo Marxe,
Engelse, Bernsteina, Kautského a Trockého, početnější byly jejich svazky v originále. Obsáhle v
Masarykově knihovně bylo zastoupeno dílo ruských klasiků, zvláště dílo L. N. Tolstého a Maxima
Gorkého.
Jak jsme nyní zvěděli, máme se na co těšit v nově chystaných prostorách bývalého bytu paní
Hany Benešové, které po jejím úmrtí v roce 1974 obýval ministr zdravotnictví MUDr. Jaroslav
Prokopec. Poté byt od roku 1990 chátral, měnili se bohatí nájemníci, až nakonec patřil italskému
atašé.
Nyní pro účely Václava Havla zakoupil celý dvoupatrový dům U Drahomířina sloupu na
pražském hradčanském Loretánském náměstí český miliardář Zdeněk Bakala. Kromě knihovny, která
zahrne hlavně rozsáhlé dramatické, literární a publicistické dílo Václava Havla, se zde možná
setkáme i s trojrozměrnými památkami na život a práci novodobé ikony. Těšme se a radujme,
ředitelem bude rusofil a sovětolog Martin C. Putna.

