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«Час лікує все. А якщо 

сам час і є хворобою?» 
Петер Гандке 

 

етер Гандке – австрійський письменник, драматург, 

перекладач, кіносценарист і режисер, лауреат 

Нобелівської премії з літератури 2019 року.  

Народився в австрійській провінції Каринтія в Гріффені 6 

грудня 1942 року. Мати майбутнього письменника  Марія Гандке 

(1920-1971), була каринтійською словенкою. У 1942 році вона 

познайомилася з майбутнім батьком письменника, німецьким 

банкіром Еріхом Шенеманом, але ще до народження сина вийшла 

заміж за берлінця, трамвайного кондуктора, на той час 

військовослужбовця вермахту, Адольфа Бруно Гандке. Про свого 

справжнього батька Петер Гандке дізнався незадовго перед тим, як 

здобув середню освіту. 

У 1944-1948 роках жив з батьками в Берліні, потім навчався у 

Народній школі у Гріффені, у 1954-1959 – виховувався в інтернаті 

католицького гуманітарного коледжу в Танценберзі. Там у Петера 

склалися дружні стосунки з вчителем німецької та англійської 

мови, класним керівником Рейнгардом Музаром, який бачив 

талант свого учня і заохочував його пристрасть до писання. Але у 

1959-му семикласник Петер Гандке вимушено змінив місце 

навчання через читання забороненої книги Грема Гріна. Серед 

навчального року довелося повернутися до Гріффену та вступити 

до класичної гімназії в Клагенфурті. У тому ж році він взяв участь 

в учнівському літературному конкурсі й отримав нагороду. У 

газеті Kärntner Volkszeitung були опубліковані його твори 

«Безіменний» та «А в той час». У 1961 році Петер Гандке склав 

випускні іспити з відзнакою. Такого результату, крім нього, 

домоглися лише два однокласника.  

У 1961-1965 роках вивчав юриспруденцію в університеті 

м. Граца. Навчався без особливого ентузіазму, але успішно.  

Під час навчання зацікавився кіномистецтвом, що у 

майбутньому вплинуло на його сферу інтересів: згодом він не 

П 
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тільки писав сценарії і режисирував, а й виступав як доповідач та 

член журі на кінофестивалях.  

З 1963 року літературна діяльність Гандке набула більш чітких 

форм. Він познайомився з Альфредом Гольцінгером, який 

очолював відділ літератури та літературних вікторин грацького 

радіо. Саме там вийшли в ефір перші короткі художні твори 

Гандке, який писав також оглядові статті різноманітної тематики, 

зокрема про книги. Незабаром він зустрів Альфреда Коллеріча, 

відповідального редактора літературного журналу 

«Манускрипти», в якому  1964 році були опубліковані ранні твори 

Гандке. Згодом вступив до Грацького літературного союзу та 

Літературної спілки, членами якої були, зокрема, Ельфріда Єлінек 

і Барбара Фрішмут. 

У 1964 році Гандке написав свій перший роман «Шершні», 

який наступного року, після неодноразових звернень до різних 

видавництв, все ж таки надрукували. У цьому романі, що навіть 

романом можна назвати лише умовно, описова техніка, близька до 

французького «нового роману», поєднувалася з колажем, з 

руйнуванням реальності у самому полотні твору [46, с. 221]. 

Перший гонорар окрилив Гандке. І він вирішив повністю 

присвятити себе літературній діяльності. 

Навесні 1966 року Гандке привернув до себе увагу, ефектно 

виступивши на засіданні «Групи 47» у Прінстоні – найбільш 

представницькому і поважному об’єднанні німецькомовних 

письменників на Заході, з обвинуваченням всієї новітньої 

літератури в «голій неспроможності». Виступ Гандке набрав 

розголос, викликав суперечки, що стосувалися не стільки предмета 

звинувачень, скільки його власної особи [29, с. 266]. 

Того ж року почали одна по одній виходити друком і 

з’являтися на сцені короткі п’єси – «Наруга над публікою», 

«Пророцтво», «Самозвинувачення». Вже у першій п’єсі Гандке 

намагався усунути кордони між сценою та залом  виконавці 

зверталися безпосередньо до глядачів, у тому числі й з приводу 

реальних подій. Тому всі, хто першими побачили ці драматичні 

твори на сцені, були буквально шоковані, але експресія п’єс, 

сугестивність, напружена ритміка нікого не залишили байдужими. 
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Такі якості будуть притаманні й іншим «розмовним п’єсам» 

Гандке [39, с. 282].  

1967 рік ознаменувався публікацією роману «Разнощики» та 

одруженням з актрисою Лібгарт Шварц. Пара мешкала у 

Дюссельдорфі до 1968 року, згодом подружжя Гандке переїхало до 

Берліна, де у них народилася дочка Аміна.  

У 1969 році Гандке став одним із засновників театрального 

«Видавництва авторів» у Франкфурті-на-Майні. Наступного року 

сім'я ненадовго переїхала до Парижа, а потім  до Кронберга, що у 

Німеччині. На той час шлюб вже розпадався (остаточно 

розлучення оформлене в 1994 році). У наступні роки Петер і 

Лібгарт по черзі брали дочку до себе на виховання. 

У листопаді 1971 року мати Петера Марія Гандке наклала на 

себе руки після довгих років депресії. Цей трагічний випадок 

письменник опише у повісті «Без бажань немає щастя» (1972). 

Згодом з’явились твори: «Короткий лист до довгого 

прощання» (1972), в якому йшлося про події під час поїздки до 

США разом із дружиною та письменником Альфредом 

Коллерічем, «Без бажань немає щастя» (1972), «Час справжнього 

відчуття» (1975), «Жінка-шульга» (1976). Свого часу критики 

порівнюватимуть роман «Короткий лист до довгого прощання» з 

таким собі палімпсестом1 через іманентне2 включення минулого у 

теперішнє, австрійських та європейських реалій – в американські, 

граничній насиченістю оповіді різноманітними алюзіями3 та 

ремінісценціями4: музикальними, живописними, 

кінематографічними, історико-культурними [39, с. 310]. 

Гандке не втрачав зв'язків з батьківщиною: в 1973-1977 роках 

він був членом Грацької літературної групи. Тоді ж Гандке зробив 

довгу подорож на Аляску (США) і повернувся до Австрії. Це був 

період гострої кризи і великої загрози літературній кар'єрі. 

                                                 
1 Старовинний рукопис, з якого стерто попередній текст і на його місці написано новий. 
2 Внутрішньо притаманна властивість, закономірність. 
3 Натяк на загальновідомий історичний, літературний чи побутовий факт. 
4 Відгомін якихось мотивів, образів, деталей з широковідомого твору іншого автора. 



6 

 

Незабаром він оселився у Зальцбурзі і проживав там до 

листопада 1987 року. Саме там з’явилась перша частина тетралогії 

«Повільне повернення додому» (1979). Згодом побачили світ 

«Вчення гори Сен-Віктуар» (1980), «Дитяча історія» (1981), 

«Китайські страждання» (1983), роман-епопея «Повторення» про 

каринтійських словенців (1986), «Вірші» та повість «Письменник 

по обіді» (1987).  

Петер Гандке багато подорожував по світу та вів дорожні 

записки, які у 2005 році були опубліковані під назвою «Вчора, по 

дорозі. Записки з листопада 1987 по липень 1990». Вони також 

були використані в таких творах, як «Вага світу» (1975-1977), 

«Історія олівця» (1976-1980), «Фантазії повторення» (1981-1982) і 

«Вікно в кам'яній стіні вранці. І в інший місцевий час» (1982-1987). 

До 1996 року вийшли наступні видання: «І знову про 

Фукідіда» (1990), переклад шекспірівської «Зимової казки» (1991), 

«Есе про музичний автомат» (1990), «Прощання мрійника з 

дев'ятої землі» (1991), «Есе про успішне дні. Зимові мрії» (1991), 

«Мистецтво задавати питання» (1994), «Мій рік у бухті Ніщо. 

Казка з нових часів» (1994).  

У романі «Мій рік у бухті Ніщо. Казка з нових часів», який є 

автобіографічним, Гандке розвиває мотиви існування 

письменника, а в одній з останніх робіт  «Втрата картинки, або 

Крізь Сьєрра де Гредос» (2002), піддає критиці зловживання 

художніми засобами в ЗМІ. 

Влітку 1990 року Петер Гандке купив будинок у Шавіль  

містечку на північний захід від Парижа, де проживає й понині. 

Незабаром після новосілля він одружився з французькою актрисою 

Софі Семен. 24 серпня 1991 року в них народилася дочка Леокадія. 

Потім у його особисте життя одна за одною увійшли актриси Катя 

Флінт та Марі Кольбе. 

Творчість Гендке тісно пов’язана з таким явищем у 

німецькомовній літературі 70-х років, як «література нової 

суб’єктності». Воно виражає певне дистанціювання від літератури 

попереднього періоду, передусім від ангажованої, публіцистичної 

літератури 60-х років, яка виникла як наслідок студентського руху, 

метою якого було вивести зі стану пасивності народні маси, 
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ініціювати процес їхньої політизації та пробудити прагнення до 

соціальних змін. Представники літератури «нової суб’єктності» 

спрямовували свої пошуки, так би мовити, «всередину», на 

розкриття внутрішньої сутності людини. Криза особистості стає 

центральною темою творів багатьох авторів, серед яких і Петер 

Гандке.  

Отже, наприкінці 60-х років він відмовляється від своїх 

епатажних виступів та радикальних експериментів із текстом і 

заявляє про те, що є прихильником підкреслено суб’єктивістського 

сприйняття світу. Саме тому твори П. Гандке 70-х років 

розглядаються зазвичай у загальному контексті німецькомовної 

літератури «нової суб’єктності». Адже творчість австрійського 

письменника якнайяскравіше ілюструє найбільш типові ознаки 

цього своєрідного явища в німецькомовній літературі цього 

періоду [54, с. 43]. 

Вже у перших творах зазначеного періоду, починаючи з 

повістей «Короткий лист перед довгим прощанням» та «Без 

бажання немає щастя», переважає зосередженість на 

суб’єктивному переживанні та панує суб’єктивістське сприйняття 

світу. Твори мають автобіографічний характер і побудовані на 

основі щоденникових записів. Письменник звертається в них до 

власного життєвого досвіду, моделюючи на його підставі різні 

«автентичні» ситуації [54, с. 44]. 

У зрілих текстах Гандке все частіше звертається до теми 

самотності людини у сучасному світі: його герої втратили опору, 

як на рівні слів, так і реальності. Причин безліч: консюмеризм, 

неможливість справжнього спілкування, жорстоке капіталістичне 

суспільство. Цьому присвячена й програмна стаття Гандке «Я – 

мешканець вежі зі слонової кістки», і, великою мірою, повість 

«Страх воротаря перед одинадцятиметровим» (1970). Образ 

воротаря перед пенальті – напрочуд точна й наочна метафора. Він 

абсолютно самотній перед загрозою, глядачі сповнені очікувань, а 

шанси на порятунок – мінімальні. Головний герой Йозеф Блох, 

колишній воротар і теперішній монтувальник, намагається знайти 

своє маленьке місце у світі, стати схожим на інших, замаскуватися 

– і так якоїсь миті перетворюється на людину без властивостей. 
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Вбивство після ночі кохання випадкової знайомої – можливість 

для Йозефа повернути собі суб’єктність, право діяти, а не лише 

споглядати зі сторони за тим, як живуть інші. Однак наприкінці 

тексту персонаж знову опиниться на трибуні і мовчки 

спостерігатиме за матчем: можливість вибору виявилася черговою 

ілюзією. Екзистенційна приреченість на поразку, поєднана з 

абсурдною жорстокістю, - прекрасне оповідання про темний бік 

кожного із нас. 

Втім, один із найпесимістичніших текстів австрійця оповідає 

не про вбивство чи самогубство, а про втрату мови. Персонаж 

сповідального тексту «Письменник по обіді» усвідомлює, що 

втрачає мову, попри те, що багато років віддав письму, даремно 

відмовляючись від решти життя. Звісно, це не конкретний автор 

переживає кризу і навіть не сам Гандке страждає від переживань – 

письменнику завдає неймовірного болю криза авторства та письма 

як ідеї. З цього тексту і численних есеїв Гандке можна зробити 

парадоксальний висновок: це ми, читачі, воліли б відокремити 

текст від автора, хороші романи – від прозаїка з його сумнівною 

позицією. Гандке ж – навпаки, шукає втраченої єдності. Час 

пополудні для героя повісті – момент самопізнання; для автора 

повісті це скоріш за все визначення періоду життя. Твір Гандке 

можна назвати кризовим: мова йде про кризу особистості. Та про 

кризу діяльності, у тому числі творчої, письменницької.  

Гандке не боїться братися за відомі сюжети, наприклад, «Дон 

Жуана». Це можна пояснити тим, що фабула для австрійського 

письменника завжди лишається на другому плані, тоді як на 

першому – мовна гра. Історія втрачає силу, а от мова існує, аби 

потрапляти у великі книжки – на різні лади повторює автор у 

статтях, есеях та інтерв’ю [70]. 

І все ж, у творчості Гандке існує царина, яка, немов чарівний 

острів з артуріанського циклу, - поза літературною генеалогією. 

Йдеться про здійснений ним синтез літератури і кіно. Його випадок 

унікальний і не має аналогій: це не збагачення літератури за 

рахунок кіно, не штучне протиставлення літератури і кіно, а 

шляхетне бажання збагатити поетику кінематографа широким 

арсеналом бібліофільських інтонацій. 
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Гандке-сценарист, найвідомішою роботою якого – у 

співавторстві з культовим режисером Вімом Вендерсом – є 

кінострічка «Небо над Берліном» (1987), виступає безумовним 

віртуозом-новатором. Цей фільм відзначений багатьма нагородами 

на європейському рівні. Крім цього, були екранізовані такі твори, 

як «Страх воротаря перед одинадцятиметровим» (1972), «Без 

бажань немає щастя» (1974), «Помилковий рух» (1975), «Жінка-

лівша» (1977). Як режисер Петер зняв телевізійний фільм «Хроніка 

подій» (1970) 

Він зумів віднайти унікальну нішу літературного слова у 

парадоксальному кінематографічному універсалі. Не зрікаючись 

класичного пафосу жанру, він елегантно порушив його межі і 

спромігся підняти сценарій над його суто функціональним рівнем, 

створивши, без перебільшення, новий різновид прози [32, с. 23]. 

З Вімом Вендерсом Петера Гандке пов'язують дружба і спільна 

робота ще з 1966 року. Цей німецький режисер познайомився з 

Петером, тоді ще студентом, після інсценування його п'єси 

«Образа публіки» в театрі м. Обергаузен. У обох художників 

багато схожих рис характеру і естетичних уподобань. З 1969 по 

1986 рік вони разом працювали над реалізацією трьох кінофільмів. 

У прийнятті важливих життєвих рішень на Вендерса впливало 

читання творів Гандке. 

Також Петер Гандке виступає у ролі своєрідної поп-зірки 

німецькомовної літературної сцени. Так, у різні роки відбулися 

прем'єри таких його п'єс, як «Каспар»5 у Франкфурті-на-Майні 

(1968, режисер Клаус Пайманн) та в Обергаузене (режисер Гюнтер 

Бюх), «Образа публіки» (режисер Клаус Пайманн), «Пророцтво» 

та «Самообмова» (режисер Гюнтер Бюх), «Прогулянка верхи по 

Боденському озеру» (1971), «Померлий від нерозсудливості» 

(1974), «Театральна п'єса» (1992, режисер Клаус Пайманн), 

«Підготовка до безсмертя» (1997, режисер Клаус Пейманн); 

драматичної поеми «По селах» (1982) та ін.  

                                                 
5 Згідно з театральною статистикою, тільки у сезоні 1968/1969 рр. п’єса була показана у 

21-му театрі 508 разів. 
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На початку 1980-х років Петер Гандке взявся перекладати 

німецькою мовою переважно маловідомих зарубіжних авторів. З 

одного боку, він не хотів відбирати роботу у перекладачів-

професіоналів, а з іншого  мав на меті знайомити німецькомовних 

читачів з творчістю цих авторів, перш за все словенських, і тим 

самим популяризувати словенську літературу в німецькомовному 

світі. Гандке також перекладав з англійської, французької та 

давньогрецької. 

У 1996 році, після опублікування колійних записок Гандке під 

назвою «Зимова поїздка по Дунаю, Саві, Мораві і Дрині, або 

Справедливість для Сербії», в мас-медіа почалися запеклі 

суперечки, які тривають донині. Пронатовські журналісти 

критикували його надмірно доброзичливе ставлення до Сербії.  

У березні 2004 року Петер Гандке підписав звернення, яке 

канадець Роберт Діксон написав від імені художників на захист 

Слободана Мілошевича. До них приєднався також майбутній 

лауреат Нобелівської премії Гарольд Пінтер. У 2005 році Гандке 

відвідав Мілошевича в тюрмі в Гаазі. Письменник опублікував есе 

під назвою «Таблас-де-Дайм'єль», що мало підзаголовок 

«Неправдиві свідчення на процесі проти Слободана Мілошевича». 

18 березня 2006 року на похоронах Мілошевича Гандке виступив з 

промовою, яка також викликала хвилю суперечок у середовищі 

західної преси. У зв'язку з цим було скасоване інсценування п'єси 

письменника «Гра у питання, або подорож в дзвінкі землі» в 

паризькому театрі «Комеді Франсез». 

У червні 2006 під час його нагородження премією Генріха 

Гейне розгорнулися політичні дискусії. Виникла загроза втрати 

премії за рішенням міської ради Дюссельдорфа за просербські 

настрої, тож він відмовився від неї сам. Під тиском та за ініціативи 

артистів берлінського театру «Берлінер ансамбль», які вважали 

поведінку міської влади Дюссельдорфа «нападом на свободу 

творчості», розпочався збір грошей для Гандке у розмірі премії, 

яку він відхилив (50 000 євро). Проте Гандке попросив 

пожертвувати зібране сербським селам у Косово.  

6 грудня 2007 року Петер Гандке продав за 500 000 євро всі 

свої рукописи та інші матеріали за останні два десятиліття 
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Австрійському літературному архіву Національної бібліотеки. Цю 

угоду підтримало Федеральне міністерство освіти, культури і 

мистецтва. Крім того, на початку 2008 року автор продав за 

невідому суму свої 66 щоденників, написаних з 1966 по 1990 рік, 

Німецькому літературному архіву, що у м. Марбах-ам-Неккар. 

Петер Гандке подарував світу шість десятків творів та отримав 

безліч премій та нагород, серед яких: Премія Ґергарта Гауптмана 

(1967), Шиллерівська премія міста Мангайм (1973), Премія Жоржа 

Садуля (1978), Премія Франца Кафки (1979), Премія культури 

Каринтії (1983), Літературна премія фонду культури Зальцбурґа 

(1986), Літературна премія Бремена (1988), Премія Франца 

Ґрільпарцера (1991), Премія пам'яті Шиллера (1995), Премія 

Блакитного салону Дому літератури у Франкфурті (2001), Премія 

Зіґфріда Унзельда (2004), Берлінська премія Генріха Гейне (2007), 

Велика літературна премія Баварської академії красних мистецтв 

(2008), Літературна премія Франца Кафки (2009), Премія Вінценца 

Ріцці (2010), Літературна премія «Кандід» (2011), Велика митецька 

премія землі Зальцбург (2012), Міжнародна премія Ібсена (2014), 

Премія імені Ельзи Ласкер-Шюлер для драматургів (2014), Премія 

Вюрта для європейських літераторів (2016), Премія Милована 

Відаковича (2017), Театральна премія Нестроя (за весь 

літературний доробок) (2018); ордени Республіки Сербія «За 

заслуги» (1996), Орден Негоша І класу (2008), Золотий Хрест князя 

Лазаря (2009), Золотий орден «За заслуги» (2013) та Золотий 

Каринтійський орден (2018). 

Шведська королівська академія наук 10 жовтня 2019 року 

оголосила імена відразу двох лауреатів Нобелівської премії з 

літератури, оскільки у 2018 ця премія не присуджувалася через 

пов’язаний з одним із членів Нобелівського комітету скандал. 

Нобелівською премією з літератури за 2019 рік був відзначений 77-

річний австрійський письменник Петер Гандке «за впливову 

роботу, яка з мовною винахідливістю досліджувала периферію та 

специфіку людського досвіду». 
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Проте PEN America6 висловила «глибокий сум» з приводу 

присудження цьогорічної Нобелівської премії, хоча зазвичай не 

коментує літературні премії інших організацій. В оприлюдненій 

заяві зазначається, що вони «ошелешені вибором письменника, 

який використовував свій публічний голос, щоб підірвати 

історичну правду і запропонувати публічну підтримку таким 

злочинцям, як колишній президент Сербіїї Слободан Милошевич 

та лідер боснійських сербів Радован Караджич» [59, с. 9]). 

Своє обурення щодо відзначення Нобелем Петера Гандке 

висловили також деякі письменники. Зокрема, британський 

письменник і журналіст індійського походження Гарі Кунзру, 

коментуючи цьогорічний вибір лауреата виданню «The Guardian», 

стверджував, що Гандке – прекрасний, автор, який «поєднує 

глибоку проникливість з дивовижною етичною сліпотою» [70]. 

Тож останніми рішеннями Нобелівський комітет вишукано 

порвав свої старі практики, внісши у присудження значну частку 

інтриги. Вперше Нобелівська премія ста капіталовкладенням у 

майбутнє і своєрідним авансом довіри. Відзнака вже не просто 

потверджує, а й підносить лауреата, спрямовує на нього світло 

софітів і громадської уваги. До того ж, присудження спонукає 

замислитись не тільки над творчістю лауреата, а й над 

культурними трендами і традиціями, які за ним стоять [32, с. 23]. 

                                                 
6 PEN International – міжнародна правозахисна некомерційна організація, яка об’єднує 

професійних письменників, поетів, журналістів, та стоїть на захисті свободи слова.  
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