Nagrody Literackie Związku
Pisarzy Polskich na Obczyźnie.
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W 67. roku istnienia Nagrody Literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z
siedzibą w Londynie, jury (w składzie: przewodniczący Andrzej Krzeczunowicz ‒
Warszawa; ks. prof. Janusz Ihnatowicz – Houston, TX, USA; ks. prof. Bonifacy
Miązek – Wiedeń; dr Adam Wierciński – Opole; dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm
– Wilmington, DE, USA) uprzejmie zawiadamia o przyznaniu następujących
nagród za rok 2018:
Nagrodę za upowszechnianie kultury i literatury polskiej przez pisarza
mieszkającego poza Polską otrzymuje prof. Libor Martinek.
Czeski polonista, historyk literatury, krytyk literacki, poeta, wykładowca literatury
czeskiej na Śląskim Uniwersytecie w Opawie i we Wrocławiu, założyciel Pracowni
Komparatystyki Literackiej, tłumacz z polskiego, angielskiego i ukraińskiego.
Doktorat z literatury czeskiej (2000), doktorat z literatury polskiej (2005). Autor
15 książek naukowych w języku czeskim i polskim oraz ponad 120 rozpraw,
esejów i artykułów o tematyce polskiej w czeskich i polskich pismach fachowych.

Pisał między innymi o Sarbiewskim, Mickiewiczu, Morcinku, Gałczyńskim,
Różewiczu, Szymborskiej, Lipskiej. W recenzji wydawniczej monografii Henryk
Jasiczek prof. Bogusław Bakuła (Poznań) napisał:
Libor Martinek jest obecnie jednym z najlepszych znawców literatury i kultury
polskiej w Czechach, a także czesko-polskich relacji kulturalnych, w tym
zwłaszcza literackich. Zapomniany w Polsce Henryk Jasiczek, zresztą nie on
jeden, jeśli spojrzeć na stan wiedzy literaturoznawczej dotyczącej chociażby
twórczości Władysława Sikory, Wilhelma Przeczka, Gustawa Przeczka, Jana
Pyszki i wielu innych pisarzy regionu, był postacią o wymiarze historycznym i
dramatycznym również.
Libor Martinek to to przede wszystkim badacz ukształtowanych w procesach
historycznych odrębności Ziemi Cieszyńskiej, badacz rzetelny, niestrudzenie
podejmujący etos polskich nawarstwień, aby ocalić w tym regionie od
zapomnienia te wartości, które są przecież wspólnym dobrem kultury.

Jacek Hajduk, fot. Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Nagroda im. Włady Majewskiej za najlepszą książkę roku 2017 dotyczącą
literatury emigracyjnej przypadła zbiorowi esejów W rejony mroku Jacka
Hajduka (Wojnowice 2017). Składa się na nią 30 szkiców literackich powiązanych
w całość czytanym na wiele sposobów jednym utworem Dziennikiem pisanym

nocą Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Autor próbuje dowieść, a czyni to z dużą
znajomością rzeczy, że literatura polska, ani krajowa ani emigracyjna, nie wydała
utworu który by dorównał Herlinga-Grudzińskiego „portretowi epoki z
autoportretem w rogu wielkiego obrazu” albo go przewyższył.
Z przekonaniami autora można, co oczywiste, dyskutować, ale jego podróże w
czasie, znajomość literatury nie tylko polskiej, ale włoskiej i rosyjskiej imponują
czytelnikowi. A z jaką swobodą porusza się Hajduk po starożytnym Rzymie i
Rzymie współczesnym. Czytelnik nie zawsze musi się zgadzać z wywodami autora,
ale zachowuje podziw i wdzięczność za tyle odczytań znakomitego pisarstwa
Herlinga-Grudzińskiego, i czasem powtarza za Hajdukiem że
sile jego pióra zawdzięczamy wielowymiarowy i wielopoziomowy, wyrazisty i
zniuansowany obraz człowieka »wieku ideologii«. A nie można zapominać, że
„Dziennik pisany nocą” jest przecież tylko jedną z wielu odsłon Herlingowego
Dzieła.
Jacek Hajduk jest filologiem klasycznym, tłumaczem, eseistą, prozaikiem,
pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Napisał wiele szkiców
naukowych i literackich oraz kilka książek, m.in. Pliniusz Młodszy (2012),
Fantazje mimowolnego podróżnika (2016). Mieszka w Krakowie.

Wręczenie nagród odbędzie się w maju 2019 w Warszawie podczas 10. WTK.

