Zpráva pro tisk
18. října 2018
_____________________________________________________________
MEZINÁRODNÍ LITERÁRNÍ CENA FRANZE KAFKY 2018
Společnost Franze Kafky si dovoluje oznámit, že v pondělí 22. října 2018 bude
slavnostně udělena Cena Franze Kafky českému básníkovi Ivanu Wernischovi.
Stane se osmnáctým laureátem této prestižní mezinárodní literární ceny, kterou
uděluje Společnost Franze Kafky ve spolupráci s hlavním městem Prahou.
Z důvodu osobního rozhodnutí pana Wernische za něj ocenění převezme Jan
Placák, antikvář a přítel laureáta.
Ivan Wernisch komentoval ocenění se svérázným a velmi pragmatickým nadhledem:
„Jakožto starobní důchodce potřebuji každou korunu. Každá cena je dobrá,“ sdělil
Společnosti Franze Kafky laureát.
Tradiční ceremoniál předávání Ceny Franze Kafky proběhne v pondělí 22. října od 17
hodin v Brožíkově sále Staroměstské radnice v Praze.
Ivan Wernisch (1942) je český básník, spisovatel, novinář a překladatel. Narodil se
v Praze, studoval vyšší průmyslovou keramickou školu v Karlových Varech. Již během
studia začal publikovat své básně v časopisech Host do domu a Tvář. Během období
tzv. normalizace po roce 1968 se stal zakázaným autorem a vystřídal mnoho zaměstnání.
Jeho díla vycházela až do roku 1989 pouze v samizdatu nebo v zahraničí. Cena Franze
Kafky je Wernischovou druhou mezinárodní cenou. V roce 1991 získal mezinárodní
ocenění Premio Capri. Ve své rodné zemi byl za svou tvorbu oceněn doposud čtyřikrát.
Získal Cenu Jaroslava Seiferta (1992), Státní cenu za literaturu (2012), Magnesii
Literu (2013) a Výroční cenu Nadace český literární fond (2013).
Wernischova poezie je typická svojí snovostí – do veršů promítá zlomky skutečnosti,
které působí jako snový záznam. Často používá neologismů, postupně vyúsťuje v
existencialismus.
Wernisch je jedním z hlavních představitelů literární generace 60. let, např. jeho
prvotina Kam letí nebe (1961), Zimohrádek (1965), Dutý břeh (1967). Mezi jeho
novější sbírky patří např. Doupě latinářů (1992), Pekařova noční nůše (1994), Lásku
já nestojím (2001), Hlava na stole (2005), Nikam (2010), Na břehu (2014). Od
poloviny minulé dekády také vydal několik knih se spoluautory (Michal Šanda, Milan
Ohnisko, Petr Hruška).
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Kromě básnických sbírek publikoval také několik výborů z díla, např. Včerejší den
(1989), Příběh dešťové kapky I. - III. (2010), a uspořádal několik antologií, např. Píseň
o nosu (2005), Quodlibet aneb Jak se komu co líbí (2008), Kdo to čte, je prase (2008).
Undergroundová hudební skupina The Plastic People of the Universe hrála
Wernischovy texty zhudebněné Milanem Hlavsou, jeho verše do hudební podoby
převedl Mikoláš Chadima.
Kromě vlastní básnické tvorby také překládá z němčiny, francouzštiny, italštiny,
vlámštiny, ruštiny a latiny. Jeho knihy vyšly v překladech v Německu, Itálii, Francii,
Polsku, Bosně a Hercegovině, na Ukrajině a v USA.
Cenu Franze Kafky uděluje Společnost Franze Kafky a hlavní město Praha
autorovi, jehož dílo, výjimečné svou kvalitou, oslovuje čtenáře bez ohledu na jejich
původ, národnost a kulturu, tak jako dílo Franze Kafky.
Posláním této pražské literární ceny je zhodnotit tvůrčí přínosy k zachování všelidských
duchovních hodnot, ke středoevropské tradici tolerance a humanismu, k obnově
povědomí o významu pluralitní kultury jak pro charakter společenského prostředí, tak
pro možnost konfrontace mezi lidmi různých národů, jazyků a náboženských vyznání,
a tedy i pro možnost jejich vzájemného porozumění. O laureátovi ceny rozhoduje
mezinárodní porota. Cena se uděluje za celé dílo autora, nikoli tedy např. za jedinou
knihu, a alespoň jedno dílo autora musí vyjít knižně v českém jazyce. Hlavním
symbolem ocenění je bronzová soška Franze Kafky od sochaře Jaroslava Róny a
finanční ocenění 10.000 dolarů.
Mezi literárními cenami udělovanými v České republice dlouho chyběla prestižní cena
takového zvuku, jako je cena Nobelova, Man Bookerova, Böllova nebo Pulitzerova.
Tuto mezeru již delší dobu vyplňuje Cena Franze Kafky – první mezinárodní literární
cena u nás. Franz Kafka je nesporně jedním z našich nejslavnějších literárních rodáků.
Jedním z cílů této mezinárodní literární ceny je zviditelnit Prahu v očích světové kulturní
veřejnosti, zvýšit její renomé evropské kulturní metropole, naplnit ono všemi uznávané
spojení „Kafka a Praha“ očekávaným obsahem. Jméno Franze Kafky je známé na všech
kontinentech a stalo se symbolem, k němuž se lidé z nejrůznějších hledisek, odborných
i osobních, hlásí. Nikdo neřekne „Kafka a Paříž“ nebo „Kafka a Berlín“, poněvadž tato
exkluzivita náleží jedinému městu na světě – a tím je Praha. Právě proto je
spolupořadatelem Ceny Hlavní město Praha. Záštitu nad ní kromě primátora Hlavního
města Prahy pravidelně uděluje také předseda Senátu Parlamentu České republiky.
Základním kritériem pro získání ceny je kvalita literárního díla. Aby měla Cena Franze
Kafky jistou specifičnost, je dalším významným kritériem humanistický charakter díla,
jeho přínos pro rozvoj kulturní, národnostní, jazykové a náboženské tolerance, jeho
návaznost na středoevropské kulturní a společenské tradice, jeho existenciální,
nadčasový charakter, jeho obecně lidská platnost, jeho schopnost vydat takové svědectví
o naší době, které má šanci být čteno i ve stoletích následujících a mát tedy význam
poselství.
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Společnost Franze Kafky uděluje cenu od roku 2001 a jejími dosavadními nositeli jsou
spisovatelé Philip Roth (USA, 2001), Ivan Klíma (ČR, 2002), Péter Nádas (2003,
Maďarsko), Elfriede Jelinek (2004, Rakousko), Harold Pinter (2005, Velká Británie),
Haruki Murakami (2006, Japonsko), Yves Bonnefoy (2007, Francie), Arnošt Lustig
(2008, Česká republika), Peter Handke (2009, Rakousko), Václav Havel (2010, Česká
Republika), John Banville (2001, Irsko), Daniela Hodrová (2012, Česká republika),
Amos Oz (2013, Izrael), Yan Lianke (2014, Čína), Eduardo Mendoza (2015,
Španělsko), Claudio Magris (2016, Itálie), Margaret Atwood (2017, Kanada), Ivan
Wernisch (2018, Česká republika). Dosud má Cena Franze Kafky 18 nositelů. Její
původní smysl se daří naplňovat – o tom svědčí jména jejích laureátů, z nichž dva
(Elfriede Jelinek a Harold Pinter) v témže roce obdrželi prestižní Nobelovu cenu za
literaturu.
V roce 2018 v porotě zasedli André Derval, Marianne Gruber, prof. Oldřich Král, Petr
Matoušek, Lorenzo Silva, Jiří Stránský, prof. Jiří Stromšík a prof. Hans Dieter
Zimmermann. Na svém zasedání jury zvolila laureáta z řady mimořádných osobností
současné světové literatury.
(LP)
Cena Franze Kafky se koná pod záštitou
předsedy Senátu Parlamentu České republiky
a primátora/primátorky hlavního města Prahy.
Hlavním partnerem Společnosti Franze Kafky při pořádání Ceny Franze Kafky je
Hlavní město Praha

Cenu Franze Kafky podporuje Ministerstvo kultury České republiky

Cenu Franze Kafky podporuje Hotel Century Old Town Prague

Kontakt:
Lucie Paříková
Společnost Franze Kafky
Široká 14, Praha 1 – Josefov
Tel: 224 227 452
mail@franzkafka-soc.cz
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