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Mo ravská zemská kni hovna v Brně

Le tošním vítězem ceny Pre mia Bohe mi ca

je fran couzský bohe mis ta a překla da tel Xa vier Gal mi che

Lau reátem ceny Pre mia Bohe mi ca pro rok 2020 se stal fran couzský bohe mis ta
Xa vier Gal mi che. To to ocenění udělu je z pověření Mi nis ter stva kul tu ry Mo ravská
zemská kni hovna zah ra ničnímu bohe mistovi či překla da teli, který se ve své ze mi
významně zas loužil o šíření a pro pa ga ci české li tera tu ry. Vítěze ceny vybírá ko mise
složená z předních českých literárních věd ců z uni ver zitních i aka de mických pra co -
višť a z dřívějších lau reátů ceny.

Xa vier Gal mi che (*1963) je pro fe sorem české li tera tu ry a stře doe vropských kul -
tur na ka tedře slo vanských stu dií při pařížské Sor bonně (Sor bonne Uni ver si té). V le -
tech 1984–1986 žil v Pra ze. Pu bli kační čin nos ti se věnu je od 80. let dvacáté ho sto letí.
Po zor nost české od bor né li terární veře jnos ti si získal například mo no gra fií o Vla -
dimíru Ho la no vi – Vla dimír Ho lan, bi blio té kář Bo ha: Praha 1905–1980 (2009), pře -
loženou do češti ny v roce 2012. 

Gal mi che se dlouho době vědecky zabývá řa dou významných českých li terátů
a do fran couzšti ny pře ložil například něk te ré z textů Kar la Čap ka, Bo hu mi la Hra ba la,
Vla dimíra Ho la na, Ja na Vla dis la va, Ja ku ba Demla, ne bo ta ké Kar la Ja romíra Er be na,
Ja na Amose Ko menské ho a dalších. V rámci překla da telské čin nos ti se mi mo ji né
zaměřil i na vy bra né texty českých es te tiků ja ko Ja na Mu kařovské ho, Jo se fa Durdíka,
Ota ka ra Zi cha, ne bo též výtvarníků, ja ko Jo se fa Vácha la či Bo husla va Reyn ka. 

Český li terární teo re tik a his to rik prof. Petr A. Bílek v sou vis los ti s Xa vie rem Gal -
mi chem říká: „Je ho výkla dy jsou ori ginální, ne sa mozře jmé, a při tom nos né a podnět-
né k dalšímu domýšlení. Xa vier Gal mi che stojí už od konce osm desátých let dvacáté -
ho sto letí, kdy začal pu bliko vat, rozkročen me zi rodnou kul tu rou fran couzs kou a sen -
zi tivně vykláda nou kul tu rou čes kou, kte rou si osvojil. Gal mi che má schopnos ti i ná -
pa dy, jež mu umožňu jí nebýt ani zda le ka pouhým zprostřed ko va te lem českých
výkladů. To, co na chází a in ter pre tu je, je vesměs přínos né i pro český kon text.”

Vy hlášení a předání ceny vítězi za přítom nos ti předs ta vi telů Mi nis ter stva kul tu ry
probíhá tra dičně v rámci Bohe mis tické ho se mináře, který pro zah ra niční bohe mis ty
organi zu je MZK od roku 2016. Ten se však le tos vzhle dem k pan de mické si tua ci ne -
mohl us ku teč nit. 

Al ter na tivním řešením by lo předání ceny Xa vieru Gal mi cho vi z ru kou ře di te le
MZK Tomáše Kubíčka v první po lo vině listo pa du v Paříži, kde byl na plánován
slavnostní večer ve spo lu práci s Českým cen trem a za účas ti velvys lance  Mi cha la
Fleisch man na – nic méně vzhle dem k průběhu pan de mie by lo tře ba i ten to plán opus tit 
a k fy zické mu předání ceny dojde pravděpo dob ně až v úno ru 2021. „Je nám sa mozře -
jmě líto, že ce re mo niál neby lo možné us ku teč nit, ale význam pro fe so ra Gal mi che ho
je asi na to lik na dča sový, že s tím ani Co vid nic nez může... Takže jsme se s pa nem pro -
fe so rem dom lu vi li na poz dějším předání. Avšak vzhle dem k to mu, že jde o ocenění za
rok 2020, k je ho veře jné mu vy hlášení přis tu pu je me už nyní,” uvádí ře di tel MZK
Tomáš Kubíček. 

Pre mia Bohe mi ca se udílí již od roku 1993, do roku 2001 ji udělo va la Na dace
Český li terární fond a v le tech 2002–2011 Obec spi so va telů. V roce 2017 došlo k je -
jímu ob no vení a od té doby ji udílí Mo ravská zemská kni hovna. Význam ceny spočívá 
pře devším ve vy jádření jas né ho vděku za náročnou práci, s níž je šíření české kul tu ry
v zah ra ničí spo je no. 

V minulosti cenu obdržely osobnosti jako Susanna Rothová (1993), Oleg Malevič 
(1998), Christa Rothmeierová (1999), Reiner Kunze (2004), István Vörös (2005),
Edgar de Bruin (2008), Andrzej Czcibor-Piotrowski (2011), Urs Heftrich (2017) či
naposledy italská bohemistka a profesorka Annalisa Cosentino (2019).

Ve ro ni ka HEÉ 

Uni ver zi ta Lorán da Eö tvöse v Bu da pešti

Jan Kře sad lo – za po me nutý gé nius?
K 25. výročí spi so va te lo vy smrti 

Jan Kře sad lo (1926–1995) a je ho mno hos tranný ta lent a neobyče jná ka rié ra
dávají důvod přemýšlet o tom, jak složitá věc je trvalý úspěch a je ho vyšší stu peň, spi -
so va telská nesmr telnost.
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