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Prize motivation: „...for an influential work th

at with linguistic ingenuity has explored the p

eriphery and the specificity of human experie

nce.”
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NOTE BIOGRAFICE 

 Peter Handke s-a născut la 6 decembrie, 1942 în satul Griffen, situat în regiunea

Carintia din sudul Austriei. Acesta a fost, de asemenea, și locul de naștere al

mamei sale Maria, care aparținea minorității slovene. Pe tatăl său, soldat german,

îl va cunoaște abia când va ajunge adult. El și frații săi au fost crescuți de mama

lor și de noul ei soț, Bruno Handke.

 A absolvit școala pimară din Griffen, apoi a urmat gimnaziul din Tanzenberg,

unde a început să publice în ziarul şcolii. Și-a continuat studiile la liceul creștin

din orașul Klagenfurt, unde a câștigat un premiu într-un concurs literar în anul

1959. În liceu, o mare atenție a fost acordată predării limbilor latină, greacă,

engleză, precum şi limbilor italiană și slovenă.

 Din 1961 a studiat dreptul la Universitatea din Graz unde a devenit membru al

grupului literar Forum al orașului (Forum Stadtpark,1959) și a contribuit cu

publicaţii la revista literară de avangardă Manuscrise (Manuskripte, 1960).

 Odată cu publicarea primului său roman „Viespile” („Die Hornissen”) în 1966, a

părăsit universitatea și a devenit scriitor profesionist.

https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Handke



 Peter Handke a fost considerat, pe drept cuvânt, un enfant terrible al literaturii austriece de

la sfârşitul anilor 1960 şi din anii 1970, a cărui operă foarte diversă explorează probleme

politice, estetice, psihologice şi filozofice fără şovăire şi chiar agresiv.

 În perioada studiilor, s-au format unele preferințe care au influențat viața și activitatea

lui Peter Handke. Pasionat de cinema, ulterior, nu numai că a scris scenarii și a regizat, dar

și a participat ca membru al juriului la festivaluri de film. În anii ‘70, a început să

colaboreze cu regizorul Wim Wenders. Ca urmare a acestei colaborări, Wenders a filmat

romanele „Frica portarului înaintea loviturii de 11 metri” (1972) și „Mișcare falsă”

(„Falsche Bewegung”, 1975). P. Handke a devenit cunoscut ca autor al unor părți ale

scenariilor, în primul rând monologuri poetice, în filmul „Cerul deasupra Berlinului”

(1987), care a obţinut multe premii la nivel european.

 Pentru contribuţia deosebită în domeniul literaturii, teatrului şi cinematografiei Peter

Handke a fost distins cu numeroase premii naţionale, internaţionale şi titluri onorifice.

 Reşedinţa la momentul acordării Premiului Nobel: oraşul Chaville, Franţa.

https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Handke



PREMII, DISTINCŢII (selectiv)  

•1967: Gerhart-Hauptmann-Preis (für Kaspar und Publikumsbeschimpfung)

•1972: Literaturpreis des Landes Steiermark

•1973: Georg Büchner Prize (restituie banii premiei în 1999)

•1987: Vilenica International Literary Prize

•1995: Schiller Memorial Prize

•2000: Brothers Karić Award

•2002: America Award

•2002: Honorary doctor, University of Klagenfurt

•2003: Honorary doctor, University of Salzburg

•2008: Thomas-Mann-Preis

•2009: Franz Kafka Prize (Der Große Fall, Wunschloses Unglück)

•2012: Mülheimer Dramatikerpreis

•2014: International Ibsen Award

•2017: Honorary doctor, University of Alcala

•2018: Nestroy Theatre Prize for Lifetime Achievement

•2019: Nobel Prize in Literature
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Handke

https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Handke

https://img.blick.ch/news/15023910-v1

-peter-handke-an-der-verleihung-des-n

estroy-theaterpreises-nestroy-in-wien.j

pg?imwidth=2000&ratio=FREE&x=0

&y=0&width=1024&height=768

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Handke
https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Handke
https://img.blick.ch/news/15023910-v1-peter-handke-an-der-verleihung-des-nestroy-theaterpreises-nestroy-in-wien.jpg?imwidth=2000&ratio=FREE&x=0&y=0&width=1024&height=768


PETER HANDKE ÎN COLECŢIA BIBLIOTECII 

 Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi deţine

8 titluri de carte în 11 exemplare în limba germană, donate de:

•Ambasada Germană în Republica Moldova ;

• Universitatea din Würzburg, Bavaria, Germania;

• Doctor Tomas Wilhelmi, profesor la Universitatea din Heidelberg, Cantonul Basel,

Elveţia.

Cărţile au fost editate la  prestigioasele edituri germane: Editura Suhrkamp Verlag

din Frankfurt pe Main, Editura Philipp Reclam din Stuttgart.

 Operele autorului Peter Handke traduse în limba rusă le regăsim în cartea

„Повести” (1980), în culegerea de nuvele contemporane ale autorilor austrieci

„Мимо течет Дунай” (1971) apărute la Editura Прогресс, Moscova

şi în revista Иностранная литература (2003, nr. 2).

Сolecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB – http://primo.libuniv.md

https://diez.md/2019/10/18/academia-suedeza-comentat

-decizia-de-acorda-premiul-nobel-pentru-literatura-lui-p

eter-handke-scriitorul-atras-numeroase-critici/

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Peter+Handke
https://diez.md/2019/10/18/academia-suedeza-comentat-decizia-de-acorda-premiul-nobel-pentru-literatura-lui-peter-handke-scriitorul-atras-numeroase-critici/


OPERA   

„Insultarea publicului şi 

alte Discursuri”

(1966)

„Frica portarului înaintea

loviturii de 11 metri”

(1972) 

„Nefericire împăcată” (1972)„Nefericire împăcată” (1976)

„Cel mai potrivit verb pentru fericire este "a începe".”

Peter Handke
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Peter+Handke

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Peter+Handke


„Scurta scrisoare pentru o 

lunga despartire” (1972)

„Scurta scrisoare pentru o lungă despărţire este un exemplu de postmodernism în forma lui cea mai 

palpitantă şi provocatoare, o opera literară care face posibilă redefinirea realităţii şi a ficţiunii.”

Choice
https://www.elefant.ro/scurta-scrisoare-pentru-o-lunga-despartire_26c415e7-4026-4941-afc9-a3e3cc6aadcc?_

sgm_campaign=scn_7dc8688f04000&_sgm_source=26c415e7-4026-4941-afc9-a3e3cc6aadcc&_sgm_action=click

„Femeia stângace” (1976) „Într-o noapte întunecată ies 

din casa mea liniştită” (1979)

„Marginea cuvintelor. Povestiri.

Poezii. Piese ” (1981)
„Repetarea” (1992)

https://www.elefant.ro/scurta-scrisoare-pentru-o-lunga-despartire_26c415e7-4026-4941-afc9-a3e3cc6aadcc?_sgm_campaign=scn_7dc8688f04000&_sgm_source=26c415e7-4026-4941-afc9-a3e3cc6aadcc&_sgm_action=click
https://www.elefant.ro/scurta-scrisoare-pentru-o-lunga-despartire_26c415e7-4026-4941-afc9-a3e3cc6aadcc?_sgm_campaign=scn_7dc8688f04000&_sgm_source=26c415e7-4026-4941-afc9-a3e3cc6aadcc&_sgm_action=click


„Un tablou al pictorului francez devine aici, pentru Handke, o experienţă personală, o călătorie, o 

realizare a spaţiului, calmă şi în acelaşi timp exaltantă, prilej de a descoperi lumea şi pe sine. Iar pentru 

noi, cititorii lui, o excelentă ocazie de a ne apropia de un scriitor important nu numai pentru literatura 

germană de astăzi, ci pentru spiritualitatea contemporană în genere...”

Dumitru Hâncu

HANDKE, P. Sainte-Victoire,o lecţie : Despre Paul Cezanne. In: ARC : Litere Arte & Mestesuguri. 1993, Nr.4(8), pp. 95-101.

HANDKE, Peter. Ist der Begriff „

Engagement” auf die Literatur an

wendbar? pp. 51-53.



OPERA   ÎN  LIMBA  RUSĂ



APRECIERI

„Handke, care este poate ultimul dintr-o cohortă de colegi,care crede în puterea sacră și vindecătoare a 

literaturii, se bucură de faima unui stilist remarcabil și maestru al cuvântului, un virtuos în descrierea

detaliilor și a nuanțelor vieții.”

«Kieler Nachrichten», 29 martie 2005 
https://royallib.com/read/handke_peter/don_guan_rasskazano_im_samim.html#318276

„Peter Handke este cunoscut pentru meditaţiile sale fictionale în ceea ce priveşte relaţia dificilă dintre

limbaj şi realitate. Pentru el, scrisul este o investigaţie artistică şi filosofică, o căutare a formulelor. ”

The New York Times

„Imaginaţi-vă o combinaţie între Holden Caulfield şi Bertold Brecht şi vă veţi face o părere despre 

romancierul, dramaturgul şi scenaristul Peter Handke.”

The New York Times
https://www.elefant.ro/list/carti/filters/autor-Peter+Handke

https://royallib.com/read/handke_peter/don_guan_rasskazano_im_samim.html#318276
https://www.elefant.ro/list/carti/filters/autor-Peter+Handke


REFERINŢE CRITICE  



„Peter Handke este un fel de rebel şi are 

vocaţia de a naviga împotriva curentului.”

Matei Vişniec
https://www.rfi.ro

https://www.rfi.ro/


„Proza lui Handke este incredibil de 

profundă, elegantă, poetică, pătrunsă de umor și ironie subtilă.”
https://www.labirint.ru/books/108826/

https://www.labirint.ru/books/108826/


https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/88115
file:///D:/Documents/Handke_Nobel_2019/Леонова%20Е.

А.%20Язык%20и%20социум%20в%20ранней%20дра

матургии%20Петера%20Хандке.pdf

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/37970/1/leonova_20

07_Lang.pdf

REFERINŢE CRITICE  DIGITALE 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/88115
file:///D:/Documents/Handke_Nobel_2019/Леонова Е.А. Язык и социум в ранней драматургии Петера Хандке.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/37970/1/leonova_2007_Lang.pdf


PREZENŢE  ÎN BAZE DE DATE, REPOZITORII

https://zenodo.org/search?page=1&size=20&q=handke%20peterhttp://web.b.ebscohost.com/ehost/results?vid=7&sid=51a4608c-beec-49d6-87cf-2325

c852ab5a%40pdc-v-sessmgr04&bquery=%22Handke+Peter%22&bdata=JmRiPWFw

aCZsYW5nPXJ1JnR5cGU9MCZzZWFyY2hNb2RlPUFuZCZzaXRlPWVob3N0LW

xpdmU%3d

https://zenodo.org/search?page=1&size=20&q=handke peter
http://web.b.ebscohost.com/ehost/results?vid=7&sid=51a4608c-beec-49d6-87cf-2325c852ab5a@pdc-v-sessmgr04&bquery="Handke+Peter"&bdata=JmRiPWFwaCZsYW5nPXJ1JnR5cGU9MCZzZWFyY2hNb2RlPUFuZCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU%3d


PREZENŢE PE INTERNET

Platforma de cercetare Peter Handke, proiect deschis, supervizat de consiliul științific internațional (Austria, Elveţia, 

Germania, Franţa), finanțat de Fondul pentru Promovarea Cercetării Științifice (2 mai 2011 - 30 aprilie 2015) 

http://handkeonline.onb.ac.at/node/11

http://handkeonline.onb.ac.at/node/11


https://www.youtube.com/watch?v=H4KkYZquN
oY

https://gossipgist.com/peter-handke

https://www.imdb.com/name/nm0359563/
https://www.youtube.com/watch?v=y9OvvSU_A

ZE&feature=youtu.be

https://www.goethe.de/ins/ro/ro/kul/sup/uak/bel/h-r.html

https://www.youtube.com/watch?v=H4KkYZquNoY
https://gossipgist.com/peter-handke
https://www.imdb.com/name/nm0359563/
https://www.youtube.com/watch?v=y9OvvSU_AZE&feature=youtu.be
https://www.goethe.de/ins/ro/ro/kul/sup/uak/bel/h-r.html


https://www.litmir.me/a/?id=19410

https://www.litmir.me/a/?id=19410


PETER HANDKE  ÎN  PICTURĂ

„Peter Handke este, deopotrivă, un om de idei şi un artist al logosului. Un artist care 

caută şi găseşte mereu alte faţete de a fi el însuşi, de la „jocurile de societate” cu 

cuvinte din anii şaizeci, la povestirile „cinematografice” din deceniul care a urmat şi 

explorările filosofice din anii optzeci.”

Dumitru Hâncu  

Foto: https://www.kunstnet.de/werk/283169-peter-handke

https://www.kunstnet.de/werk/283169-peter-handke
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