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„Nagradzamy ksi ążkę, która jest niczym rozsypane archiwum poszukiwa ń odpowiedzi
na pytanie fundamentalne: dlaczego raczej czego ś nie ma ni ż jest?

To brawurowe i ekscentryczne podej ście jak na reporta ż, którego racj ą jest przecie ż to,
co jest, co zdarzyło si ę i co jest w sposób natr ętny, bulwersuj ącym. We wst ępnie do

swojej ksi ążki autor zawiadamia czytelnika, że dedykuje ksi ążkę przyjaciołom, którzy ju ż

odeszli. Lecz ich nieobecno ść stanowi rzeczywisty wymiar jego codzienno ści.”

- tymi słowami przewodniczący jury Nagrody Literackiej Nike prof. Marek Zaleski obwieścił,
że laureatem roku 2019 został  Mariusz Szczygieł.

Odbierając nagrodę  wzruszony dziennikarz podziękował wszystkim swoim rozmówcom, dzięki
którym książka powstała. Mariusz Szczygieł opowiada w niej bowiem prawdziwe historie o „nie
ma”.  Rozmówcami Szczygła  są  ludzie  z  różnych światów:  czeska  poetka,  ukraiński  żołnierz,
polska księgowa, albański malarz, izraelska pisarka, a także jego ojciec, z którym autor wybiera
się ostatni raz w życiu do Pragi."Nie ma"  mówi o różnych rodzajach pustki.  Nie ma kogoś. Nie
ma czegoś. Nie ma przeszłości. Nie ma pamięci. Nie ma widelców do sera. Nie ma miłości. Nie
ma życia. Nie ma fikcji. Nie ma właściwego koloru. Nie ma komisji. Nie ma grobu. Nie ma siostry.
Nie ma klamek. Nie ma niebieskich tulipanów. Nie ma nie ma. Nad książką unosi się rada, którą
dała  autorowi  Hanna  Krall:  „Wszystko  musi  mieć  swoją  formę,  swój  rytm,  panie  Mariuszu.
Zwłaszcza nieobecność.”

 
Mariusz  Szczygieł  to  urodzony  5  września  1966  r.  w  Złotoryi  polski  dziennikarz,  reportażysta,  pisarz  i  wykładowca  akademicki.
Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zaczął zaraz po maturze w tygodniku "Na przełaj". Od 1990
roku  pracuje  w  "Gazecie  Wyborczej",  od  roku  2004  jest  redaktorem dodatku  "Duży  Format".  W latach  1995–2001 prowadził  talk-show
„Na każdy temat” w TV Polsat.  Jest założycielem i członkiem zarządu Fundacji  Instytut Reportażu, w ramach której wraz z Wojciechem
Tochmanem założył Wydawnictwo  Dowody na Istnienie. Mariusz Szczygieł jest Laureatem Europejskiej Nagrody Książkowej za „Gottland”
(2009), Nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego (2013), Grand Press (2013) oraz Nagrody Literackiej „Nike” za tom reportaży „Nie ma”
(2019). Mieszka w Warszawie, ale duchem – jak mówi – w Pradze.


