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Због неодобравања “просрпског држања у ратовима на Балкану” Петера Хандкеа,
немачка фирма “Колбус” повукла је своје спонзорство награде “Кандид”, која је ове
године припала великом аустријском писцу.

Ово је на известан начин реприза “случаја” из 2006. када се више посланика градске
скупштине у Диселдорфу успротивило одлуци да се Хандкеу додели књижевна награда
“Хајнрих Хајне”. Писац је због тога одбио признање и новчани део од 50.000 евра, а
“алтернативну награду” у истом износу, коју су скупили берлински писци, редитељи и
други донатори, Хандке је поклонио Србима у Великој Хочи на Косову.

Председнику жирија награде “Кандид”, Герду Фосвинкелу, спонзор је повлачење
образложио тиме што би “Хандкеово држање према Србији могло да буде провокативна
тема за америчке клијенте фирме”. “Колбус” је водећи светски произвођач машина за
увезивање књига, са 1.300 запослених и годишњим прометом од око 165 милиона евра.
Медији преносе да је шеф компаније Каи Бинтемајер чак у разговору са председником
жирија Хандкеа назвао “зановеталом” и “шизопатом”, те да његове симпатије за
Слободана Милошевића могу штетно да се одразе на међународне пословне везе фирме
“Колбус” и можда изазову бојкот америчких купаца.

Све ово десило се упркос чињеници да је претходно уговором било утврђено да фирма
“Колбус” само финансијски обезбеђује награду “Кандид”, а да жири ради потпуно
независно. Чланица жирија Франциска Аугштајн је понудила да 15.000 евра за награду
да из сопствене уштеђевине, али је Хандке то одбио. Жири је одлучио да Хандкеу буде
додељено само признање без предвиђене новчане награде, али свечане доделе која је
предвиђена за 30. октобар, неће бити, јер је Хандке одбио да дође у Минден.

Награда “Кандид”, названа по истоименом Волтеровом делу, додељује се од 2003. у
Миндену, али је 2008. конституисана као немачко-француско признање. Са немачке
стране додељује га Литерарно удружење “Минден”, а са француске министарство
културе, заједно са фондацијама обе владе.
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