WYDARZENIA LITARACKIE 2015
Literacka Nagroda Nobla 2015
Swietłana Aleksijewicz laureatką literackiego Nobla Nagrodę Nobla
w... czytaj dalej » Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury otrzymała
Swietłana Aleksijewicz, białoruska pisarka pisząca po rosyjsku.
Nagrodę otrzymała za "polifoniczną twórczość - pomnik cierpienia
i męstwa w naszych czasach". Aleksijewicz jest autorką wielu książek
reporterskich, takich jak "Czarnobylska modlitwa", gdzie opisuje
katastrofę elektrowni atomowej z perspektywy naocznych świadków;
"Wojna nie ma w sobie nic z kobiety" (Literacka Nagroda Europy
Środkowej Angelus oraz Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego)
– brutalnie szczera opowieść o radzieckim szowinizmie ukrytym pod
powierzchnią fałszywej emancypacji; "Czasy secondhand. Koniec
czerwonego człowieka" (Nagroda im. R. Kapuścińskiego), będąca
historią przemian gospodarczo-społecznych, jakie miały miejsce po
upadku Związku Radzieckiego.

Nagroda Literacka Nike 2015
dla Olgi Tokarczuk.
Laureatka proponowała na gali, by pisane przez siedem lat "Księgi
Jakubowe" czytać jako metaforę tego, co dzieje się dziś u bram
Europy. A ubiegłoroczny laureat Karol Modzelewski mówił: - Ta
nagroda może zaradzić upadkowi czytelnictwa w Polsce.
Po siedmiu latach od 2008 r., gdy dostałam Nike za powieść
"Bieguni", wracam na tę scenę z książką, która w jakimś sensie jest do
tamtej podobna. Opowiada o innych biegunach szukających swojego
miejsca w świecie wrogim, pełnym przemocy. Akcja dzieje się 250 lat
temu, ale opowiada o współczesnym świecie. Mimo że pisałam tę
książkę od siedmiu lat, teraz stała się wyjątkowo aktualna. Można ją
czytać jako metaforę tego, co dzieje się dziś u bram Europy.
Przypomina nam, jak trudny jest proces asymilacji, przegryzania się.
Ale też mówi, że nie ma społeczeństw czystych etnicznie, nie ma
narodów o oddzielnych genach, a to, co łączy, to kultura, wspólnota
i solidarność - mówiła Olga Tokarczuk, odbierając główny laur za
"Księgi Jakubowe".

Nagroda Kościelskich 2015
Szczepan Twardoch zdobył Nagrodę Kościelskich 2015 za książkę
"Drach". Laur, jeden z najbardziej prestiżowych w polskiej literaturze,
przyznaje działająca w Szwajcarii Fundacja im. Kościelskich.
Twardoch ze swoją powieścią był także w finale Nagrody Literackiej
"Nike".

