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178 изложби у витринама. 
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Библиотека Матице српске

Библиотека Матице српске је на основу 
грађе из својих збирки приредила 

изложбу о стваралаштву Петера Хандкеа.
Електронски каталог изложбе садржи 

попис дела и литературе са сигнатурамa.
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Рекли су о 
Петеру Хандкеу





„И док су други бежали из Србије и за 
собом затварали врата да што дуже буде у 

мраку, Петер Хандке је, преузимајући 
улогу савременог Арчибалда Рајса, 

долазио у Србију и отварао прозоре на 
њеној кући да свет завири у њу и боље 

спозна истину о њој.ˮ

Жири за доделу Рачанске повеље (Радован 
Бели Марковић, Гојко Тешић, Часлав 

Ђорђевић)



„Петер Хандке је на ефекту tabula rasa 
започео да гради властити поетски свет. 

Отада сваким својим новим делом 
сугерише да се крене увек од 

спољашњег, од збиље, али не зато да би 
као тему узимао суштину 

егзистенцијалног, већ остављајући да 
литература као пулсирајућа, као 
животворна, као откуцај срца, 

проузрокује да егзистенцијално постане 
видљиво.ˮ

(Мирјана Д. Стефановић)



„Хандке изузетно вешто барата речима, 
чији је велики заљубљеник, зналац више 
страних језика, при чему и латинског и 
старогрчког, али исто тако конструише 

текст тематизовањем политичких 
проблема на неполитички начин, те га 

критичари и против своје воље „награде“ 
садржајем који он иницира, али не 

поседује.ˮ

(Душан Глишовић)



„Петер Хандке је у путопису 
Правда за Србију учинио нешто 

ужасно – рекао је истину.ˮ 

(Willi Winkler)



„Писац Петер Хандке је доживео 
такав развој догађаја на 

југословенској сцени на поетски 
начин, „поетизирајући политичко и 

политизирајући поетскоˮ.ˮ

(Живота Ивановић)



„Свеколико Хандкеово стваралаштво, а 
објавио је преко осамдесет наслова 
прозе, драмских текстова, путописа, 

дневничких записа и сценарија упрто 
је против конвенционалне форме.ˮ

(Душан Глишовић)



„Превођење књижевности Петера 
Хандкеа је за мене више од преношења 

Написаног са једног језика на други. 
Јер превођење Хандкеових текстова је 
(за мене) вид читања. Оно је „читање 

изблизаˮ. „Споро читањеˮ.ˮ

(Жарко Радаковић)


