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Avtorjev življenjepis

Pierre Lemaitre, prejemnik prestižne francoske literarne nagrade goncourt 
za leto 2013 in hkrati tudi nagrade Francoske televizije, se je rodil leta 
1951 v Parizu. Že od mladosti se je navduševal nad francosko in ameriško 
književnostjo, zato ju je študiral in predaval. Svoj dolg rad priznava. Tako 
že ob prvih romanih pove, da je zanj pisateljevanje vaja v občudovanju 
že napisane literature in se zahvaljuje avtorjem, ob katerih se je učil in 
rasel ter jih tudi naredil za junake svojih romanov. V vrhunskem romanu 
Na svidenje tam zgoraj se pokloni francoskim pisateljem Emilu Ajaru, 
Stephenu Cranu, Victorju Hugoju in La Rochefoucauldu.

Danes je Lemaitre mednarodno priznan pisatelj, saj so ga prevedli že 
v trideset jezikov, a nase je opozoril že s prvim romanom Skrbno opra-
vilo (Travail soigné) leta 2006, za katerega je prejel nagrado za literarni 
prvenec. Njegove knjige je kritika, ki jih je uvrščala med »grozljivke«, 
vedno cenila. Smisel za dramaturške prizore je Lemaitre uveljavil tudi 
kot pisec filmskih scenarijev. Najbolj znano filmsko besedilo je Alex, ki 
ga ja napisal po svojem istoimenskem delu.

Lemaitrov pisateljski obrat je presenečenje. Odločil se je za psihološko 
poglobljen zgodovinski socialnokritični roman, ki pa je znova ikono-
klastičen. Lemaitre je že v policijskih romanih iznenadil z zapleti in s 
paradoksi svojih zgodb. Tokrat pa preseneča z življenjsko avanturo, ki 
razbija ustaljene podobe velike vojne, kot Francozi imenujejo morijo in 
epopejo prvega svetovnega spopada. Ocenjevalci pravijo, da bolj kakor 
za zgodovinski roman gre za pustolovko pripoved, v kateri glavni junak 
razbija uveljavljene socialne norme svoje okolice. Bernard Pivot, ki je bil 
član goncourtove žirije, je nad Lemaitrom navdušen, ker piše slikovito, 
kot da bi snemal film: »Piše hkrati počasi in hitro, ker si vzame čas, da 
opiše kretnjo ali dogodek s silovitimi besedami.«

Edvard Kovač
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