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Cunoscutul scriitor Ismaïl Kadaré a castigat
premiului american Neustadt / Urmeaza
Nobelul?
Celebrul scriitor albanez Ismaïl Kadaré, considerat ca potential laureat al
Nobelului pentru literatura, a castigat Premiul Neustadt american, a anuntat
luni ambasada SUA la Tirana, potrivit AFP, citat de Hotnews.ro.
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Romancierul, eseistul si poetul in varsta de 84 de ani, tradus in peste 40 de limbi, este considerat
unul dintre cei mai mari scriitori europeni in viata.
Ismaïl Kadaré, care ”a construit o lucrare monumentala folosind literele ca instrument de libertate”
sub tirania comunista a lui Enver Hoxha, una dintre cele mai grave dictaturi ale secolului XX, a
fost premiat pentru „Aprilie rupta”, publicata in 1980.

'Firmanul orb' de Ismail Kadare
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Acest premiu international de literatura Neustadt de la Universitatea din Oklahoma, care
implineste 50 de ani anul acesta, este in valoare de 50.000 de dolari. Printre cei nominalizati
pentru aceasta distinctie s-a numarat scriitorul francez Emmanuel Carrère pentru „Adversarul”.
Nascut in Gjirokastër (ca Hoxha), „orasul sau de pietre” (1970) din sudul Albaniei, Ismaïl Kadaré a
publicat in 1963 primul sau roman, „Generalul armatei moarte”: un ofiter italian merge in Albania
exhumandu-si compatriotii ucisi in al doilea razboi mondial.
De atunci, cel care isi imparte viata intre Franta si Albania a scris peste o suta de romane, eseuri,
colectii de poezie, piese de teatru sau scenarii.
Ismaïl Kadaré a primit un numar mare de premii literare, inclusiv Premiul International ManBooker, Premiul pentru Literatura Printul Asturiei, Premiul Ierusalim si Premiul Park Kyung-in, dar
Nobel ii scapa de doua decenii.
Numele sau circula din nou anul acesta printre favoritii pentru distinctie, castigatorul urmand sa
fie anuntat joi la Stockholm.
Printre favoritii Nobelului pentru Literatura se mai numara si americano-caraibianul Jamaïca
Kincaid, canadiana Anne Carson si francezul Michel Houellebecq.
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