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Најбољи роман „Оно што одувек желиш”, који је објавила „Народна књига” из Београда.
Гордана Ћирјанић (1957), добитник је НИН-ове награде критике за најбољи роман на
српском језику, за 2010. годину, за роман „Оно што одувек желиш”, у издању „Народне
књиге” из Београда.

  

Жири је радио у саставу: Васа Павковић (председник), Александар Илић, Младен
Шукало, Љиљана Шоп и Милета Аћимовић Ивков. За роман Гордане Ћирјанић гласали
су: Љиљана Шоп, Александар Илић и Милета Аћимовић Ивков. Младен Шукало је свој
глас дао роману Веселина Марковића „Ми различити”, а Васа Павковић је гласао за
роман Владана Матијевића „Врло мало светлости”. Ове године је пристигло више од 140
романа.

  

Гордана Ћирјанић, аутор је песничких књига: „Месечева трава”, „Госпа од седам
грехова”, „Пред вратима воденијем”, „Горка вода”, књига записа: „Писма из Шпаније”,
„Нова писма из Шпаније”, збирки приповедака: „Веласкезовом улицом до краја”, „Вечност
је, кажу, дугачка”, „Каприци и дуже приче”, романа: „Претпоследње путовање”, „Кућа у
Пуерту”, „Пољубац”. Готово све књиге Гордане Ћирјанић доживеле су више издања.

  

У најужем избору били су и романи Радована Бели Марковића „Госпођа Олга”, Горана
Петровића „Испод таванице која се љуспа” и Зорана Петровића „Камен близанац”.

  

Роман Гордане Ћирјанић, каже се у образложењу жирија, одликује се високим стилом и
провокативном тематизацијом савременог доба.

  

Главни јунак романа „Оно што одувек желиш” – Слободан, рекапитулира свој животни
пут у зрелим годинама, после сложеног егзистенцијалног искуства које подразумева и
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странствовање у Лондону и Шпанији, где је радио у телевизијским екипама тзв. ријалити
шоуа. Промишљајући утицај модерних медија на свакодневицу, али и судбину људи,
београдска списатељица у свом четвртом роману портретише савременог интелектуалца
као биће разапето између жеља и могућности, између инстинкта и емоција, стихије
савремености и окова традиције и историје. Жири за доделу НИН-ове награде сматра да
је роман „Оно што одувек желиш” изванредан допринос српском роману на почетку новог
века.

  

Гордана Ћирјанић није крила изненађење што је добитник НИН-ове награде. Писац,
рекла је, мора бити као јогин. Она је последње две недеље себе припремала као да неће
добити награду, што јој се догодило са њена претходна три романа. НИН-ова награда је,
свакако, највеће књижевно признање и свако ко пише романе – прижељкује баш ову
награду.

  

У интервјуу за „Политику”, поводом њеног романа „Оно што одувек желиш”, Гордана
Ћирјанић је, између осталог, рекла: „За јунака овог романа, човека у пуној физичкој и
интелектуалној снази, слободно би се могло рећи да је антијунак – толико се свет
његових мотивација сузио, а његов живот свео на убијање времена пред ТВ екраном. На
исти начин, за садржај романа може се рећи да је опис пакла. Нажалост, предочени
живот једног нашег савременика, не само да је могућ него је у великој мери типичан.
Реченица Достојевског која је узета за мото романа односи се, наравно, на хришћанску
љубав – не изговара је нико други до кандидат за свеца, и то на самрти. Мом јунаку
недостаје Вера, недостаје му Други, али можда је највећа његова несрећа – недостатак
љубави према самом себи”.

  

НИН-ова награда за роман године биће уручена Гордани Ћирјанић следеће среде, 26.
јануара, у Скупштини града Београда.

  

(Политика)
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