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Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2019
Společnost Franze Kafky si dovoluje oznámit, že laureátem mezinárodní
literární Ceny Franze Kafky pro rok 2019 se stal francouzský spisovatel
Pierre Michon.
V pondělí 10. června 2019 zvolila mezinárodní odborná porota na svém zasedání
v sídle Společnosti Franze Kafky devatenáctého nositele literární Ceny Franze
Kafky. Stal se jím francouzský spisovatel Pierre Michon. Cenu s respektem přijal
a přicestuje v říjnu do Prahy, aby ji převzal.
Pierrre Michon (narozen 1945 v Châtelus-le-Marcheix ) svou první knihu (Vies
minuscules, 1984) vydal ve věku 38 let v prestižním pařížském nakladatelství
Gallimard. Za tuto knihu získal ocenění Prix France Culture. Kromě této ceny je
také držitelem jedné z nejprestižnějších francouzských literárních cen Grand Prix
du roman de l'Académie française (Les Onze, 2009). Mezi další ocenění, které
Pierre Michon získal, patří také cena Petrarca-Preis, Prix Décembre (Corps du
roi, 2002) nebo Prix Marguerite-Yourcenar. Ondřej Kavalír ve své recenzi
českého překladu knihy Opati (Paseka, 2007) v kulturním čtrnáctideníku A2 píše
o Pierru Michonovi jako o spisovateli, jehož bytostnou doménou je literární
miniatura: „Nic mu není vzdálenější než vitální pisatelé rozsáhlých románových
ság. Jeho dílo mělo vždy nejblíže k nenápadné křehkosti poezie, k jejím
náznakům a zámlkám. A také k její estetické intenzitě a náročnosti.“
Mezinárodní literární Cenu Franze Kafky uděluje Společnost Franze Kafky
od roku 2001. Jejími dosavadními nositeli jsou spisovatelé Philip Roth, Ivan
Klíma, Péter Nádas, Elfriede Jelinek, Harold Pinter, Haruki Murakami, Yves
Bonnefoy, Arnošt Lustig, Peter Handke, Václav Havel, John Banville, Daniela
Hodrová, Amos Oz, Yan Lianke, Eduardo Mendoza, Claudio Magris, Margaret
Atwood a Ivan Wernisch.
V porotě 19. ročníku pracovali Josef Čermák, Peter Demetz, André Derval,
Marianne Gruber,
Petr Matoušek,
Lorenzo Silva,
Hans Dieter

Zimmermann a Vladimír Železný. Na svém zasedání jury volila laureáta z řad
mimořádných osobností současné světové literatury.
„Co říci k tomuto krásnému překvapení? Především chci Vám všem z hloubi
srdce poděkovat. Říci Vám, jak moc se ve mně dme pýcha, skoro až ješitnost,
když jsem řazen do společnosti takových, jako byl Václav Havel, Nádas, Jelinek,
Handke a Magris, Roth, Yan Lianke. Říci Vám, že Prahu neznám, ale
pozdravím mosty, řeku, domy, kde tvořil Kafka, hřbitovy. Že budu vzpomínat na
méně veselé období starých hranic, na temný Protektorát Čechy a Morava, na
přátelské rudé tanky z roku 1944, ze kterých se posléze vlivem černé magie
stávají tanky zbarvené krví v nadcházejícím Jaru. Říci Vám, že se s Vámi setkám
v radosti, abychom zahnali tyto temné myšlenky.
Byl jsem teprve středoškolákem, když jsem poprvé četl Proměnu a musím říct,
že od té doby mi žádné Kafkovo dílo neučarovalo více.
Cena Franze Kafky proměňuje i mě samotného. Nemění mě v nestvůrný hmyz,
jako ubohého Řehoře. Rostou mi díky ní z rukou peří a křídla. Že bych se měnil
na holuba ze Staroměstského náměstí? Nebo snad jakousi kavku? Kdepak, spíše
se jedná o moudrého ptáka, pěnkavu či konopku, vážného vítěze v ornitologické
soutěži,“ sdělil Společnosti laureát Pierre Michon.
Do Prahy přicestuje na konci října, aby se účastnil tradičního ceremoniálu
v Brožíkově síni Staroměstské radnice. Zde převezme hlavní symbol ocenění –
bronzovou sošku Franze Kafky od sochaře Jaroslava Róny. Finanční ocenění je
10.000 USD.
Hlavním partnerem Společnosti Franze Kafky při pořádání Ceny F. K. je
Hlavní město Praha. Cena se koná pravidelně pod záštitou předsedy Senátu
Parlamentu České republiky a primátora Hlavního města Prahy. Posláním Ceny
Franze Kafky je ocenění umělecky výjimečné literární tvorby současného
autora, jehož dílo oslovuje čtenáře bez ohledu na jejich původ, národnost a
kulturu, tak jako dílo Franze Kafky. Cena je udělována za celé dosavadní dílo
autora.
(RH)
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