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Cena Václava Buriana Olomouc 2018

3. ročník

Třetí ročník básnické Ceny Václava Buriana s mezinárodní porotou (Petr Borkovec, Leszek Engelking, Sabine 

Eschgfäller, Mária Ferenčuhová, Tomáš Tichák) přivádí do Olomouce opět čtyři výjimečné hlasy soudobé lyriky 

ze čtyř nejbližších metropolí: Varšavana Jarosława Mikołajewského (*1960) s „úchvatně prostými básněmi, 

kterých jiní básníci obvykle dosáhnou až po dlouhých letech bloudění”, Pražana Jakuba Řeháka (*1978), 

jehož básně se „vyznačují monotónním strhujícím rytmem a opulentní, ponurou obrazností”, Michala Habaje 

z Bratislavy (*1974), který je ve svých dystopických vizích „naprostým lyrikem nabízejícím obrazy nevšední krásy“, 

a konečně Vídeňanku Cornelii Hülmbauerovou (*1982), v jejíchž řádcích „není nic statického, básnění tu zůstává 

slavnostním aktem, místem, kde se celebruje slovo...“. 

Cenu Václava Buriana Za kulturní přínos pro středoevropský dialog převezme vynikající polský bohemista, 

překladatel, disident a novinář deníku Gazeta Wyborcza Andrzej Jagodziński (*1954).

Hlavní program – básnické čtení účastníků soutěže a debata porotců – se koná tradičně na sv. Václava 28. září 

2018 od 15 do 18 hodin v Divadle na cucky na Dolním náměstí 42. Po vyhlášení výsledků soutěže, laureáta 

Ceny diváků a besedě Patrika Eichlera a Jana Jeništy s Andrzejem Jagodzińským pokračuje v Hospodě U Musea 

(Ponorce) koncertem krakovského básníka a zpěváka Marcina Świetlického a jazzové formace Zgniłość.

Cena Václava Buriana Olomouc, kterou pořádá Výbor pro Cenu Václava Buriana, navázuje na kulturní činnost 

olomouckého novináře, polonisty a básníka Václava Buriana (1959–2014). Odborná porota nominuje čtyři básníky 

z Polska, Slovenska, Česka a německojazyčné Evropy, o jejichž poezii pak veřejně diskutuje a tajně hlasuje o vítězi. 

Prvním laureátem v kategorii Za poezii se roku 2016 stal český básník Milan Děžinský, cenu v kategorii Za kulturní 

přínos ke středoevropskému dialogu převzal polský bohemista, překladatel a publicista Aleksander Kaczorowski. 

V roce 2017 si ceny odnesli polský básník a překladatel Tomasz Różycki a slovensko-maďarský vydavatel 

a publicista László Szigeti.
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