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Peter Handke fikk Nobels littera-
turpris for 2019. Med denne 
avgjørelsen skulle man tro at en 
beundring for provokasjonen 
hadde nådd sitt endelige høyde-
punkt. Men det skulle vise seg 
her at en gammel provokatør, 
som den danske forfatteren 
Madame Nielsen, alias Claus 
Beck-Nielsen, alias Das Beck-
werk, har klart å overgå selv 
Nobelkomiteen. Madame Nielsen 
skriver nemlig i artikkelen 
«Dommen over Peter Handke» at 
Serbia-skriftene til Peter Handke 

ikke er en skamplett i Peter 
Handkes forfatterskap, men tvert 
imot, de er hovedverket. (Klasse-
kampen, onsdag 20. november.) 

Denne provokasjonen kunne man 
avfeie som rent tøv, hadde det 
ikke vært fordi debatten rundt 
Peter Handke og de prisene han 
er blitt tildelt i de senere årene, 
faktisk er interessante både med 
hensyn til spørsmål om kvaliteten 
ved Handkes verk, hva litterær 
kvalitet er og i hvilken grad en 
forfatters ideologi og handlinger 
skal inngå i en kvalitetsbedøm-
melse. Skal litterær kvalitet bare 
bedømmes på interne premisser 
– og er litteraturen god – spiller 
det ingen rolle hva forfatteren 
måtte mene eller gjøre utenom 
sitt litterære liv? Eller angår 
forfatterens meninger og handlin-
ger vurderingen av hans eller 
hennes verk? 

Den siste posisjonen går ut på 
at litteratur ikke kan bedømmes 
ut fra interne kriterier alene. 
Madame Nielsens synspunkter 
markerer et tredje alternativ. 
Dette går ut på å vektlegge 
teksters handlingsevne, deres 

Peter Handkes våpendragere mener han er en viktig samfun nskritiker. Det er å gi ham mer honnør enn han fortjener. 

performativitet eller evne til å 
markere seg i det offentlige rom. 
En lesning med vekt på tekstens 
handlingsevne vil i første om-
gang bety at man ser etter en 
tekstintern intensjon. Madame 
Nielsen er av den oppfatning at 
Serbia-tekstene (som ikke er 
skjønnlitterære og som finnes 
samlet i Peter Handke Bibli-

othek, 2018) må oppfattes som 
en rettferdighetssøkende 
aktivitet som er viktigere enn 
det Handke uttrykker gjennom 
sin skjønnlitteratur. 

Dette er en provokasjon fra en 
profesjonell provokatør. 
Riktignok har forsvarere av at 
Handke fikk Ibsen-prisen 
nettopp vektlagt hans kritiske 
forhold til en autoritær og 
entydig offentlighet. Og jeg 

er enig med Madame Nielsen i at 
et kriterium på kvalitet kan være 
teksters handlingsevne. Men her 
er det mer å si!

Striden rundt hva som måtte 
tillegges størst vekt ved en 
kvalitets bedømmelse, toppet seg 
i Norge etter at Den internasjo-
nale Ibsenprisen for 2014 gikk til 
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Handke og Serbia:
n Etter at Nobels litteraturpris ble 
tildelt Peter Handke, har debatten 
om forfatteren som angivelig 
Serbia-apologet blusset opp igjen.
n I denne teksten skriver Drude von 
der Fehr om hvordan Handke har 
gått fra å være en nyskapende 
provokatør til dypt uetisk forfatter.
n Han bruker 
tekstene om 
Serbia til å 
iscenesette seg 
selv som en 
representant for 
det menneske-
lige, og relativi-
serer skylds-
spørsmål i alvorli-
ge hendelser, 
skriver hun.

Drude von der Fehr:
n Drude von der Fehr er professor 
emeritus ved Universitetet i Oslo. 
Hun er medforfatter av boken 
«Teater som betyr noe. Hendelse, 
tenkning og tilbud» (2019).

Handke – sitt 
eget midtpunkt
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Peter Handkes våpendragere mener han er en viktig samfun nskritiker. Det er å gi ham mer honnør enn han fortjener. 

Peter Handke. I kraft av å være 
litteraturforsker av profesjon, er 
min ryggmargsrefleksjon at 
litteratur må bedømmes uavhen-
gig av en forfatters holdninger og 
handlinger. Men i Handkes 
tilfelle har vi å gjøre med en 
rekke handlinger som tydelig 
viser en ideologisk støtte til den 
serbiske siden i krigen på 
Balkan. Aslak Nore påpekte i 
2015 at: «I 1998 presterte Handke 
å sammenligne serbernes 
skjebne med jødenes, på Milose-
vics statskontrollerte tv-kanal. 
Den bosnisk-serbiske lederen 
Radovan Karadzic, hovedarkitek-
ten bak den etniske rensingen av 
Bosnia og en slektning av Anders 
Behring Breivik i teori og 
praksis, fikk besøk av forfatteren 
i Pale» («Handke-debatten», 2015, 
red. Mollerin og Hagerup). Disse 
handlingene, i tillegg til en rekke 
andre, for eksempel Handkes tale 
i Milosevics begravelse, kan bare 

med stor vanskelighet oppfattes 
som ledd i en rettferdighetssø-
kende aktivitet. I tillegg skiller 
Serbia-skriftene som Madame 
Nielsen forsvarte i Klassekampen 
seg på påfallende og ufordelaktig 
vis fra hans litterære forfatter-
skap.

I forbindelse med vurderingen 
av Handkes forfatterskap er det 
selvsagt viktig å forstå Handkes 
bruk av provokasjonen som 
litterær ytringsform. Ane Farset-
hås, i Morgenbladet (25.-31. 
oktober 2019) er inne på dette når 
hun sier at Handkes egentlige 
sjanger er provokasjonen. 
Handke har ganske riktig 
utfordret og påvirket både 
romanen som sjanger og drama-
tikken. Og mye av det som i sin 
tid virket som en provokasjon 
særlig på teater- og dramatikkfel-
tet, er blitt en del av dagens 
kanon. På det grunnlaget kan en 
forstå at Handke i 2014 ble tildelt 
Ibsenprisen. 

Provokasjonen i Handkes 
dramatikk fra begynnelsen av, 
var et voldsomt angrep på 
datidens teaterkonvensjoner. 
Helt fra hans dramatiske gjen-
nombrudd med «Publikumsut-
skjelling» (1966) stilte hans 
dramatiske tekster helt grunnleg-
gende spørsmål av erkjennelses-
teoretisk- og språkfilosofisk art. 
Eller sagt på en enkel måte; 
tekstene spør hva teatrets forhold 
til virkeligheten er. De spør hva 
språk gjør, og hvordan teatret 
gjør det virkelige virkelig for sitt 
publikum. 

Hans teatrale provokasjoner 
henger sammen med en sam-
funnskritisk holdning som han 
delte med flere av Østerrikes 
mest kjente forfattere, som 
Thomas Bernhard og Elfriede 
Jelinek. Matthias Konzett skriver 
i boken «The Rhetoric of National 
Dissent» fra 2000 at for flere 
forfattere i Handkes østerrikske 
samtid, ble staten forstått som 
eksponent for det fremvoksende 
mediesamfunnet hvis domine-
rende stemme tjente den fascis-
tiske statens kommersielle 
interesser. Handke kritiserte 
åpent Kurt Waldheim, som var 
anklaget for medvirkning til 
nazistenes folkemord, og som 
med et overveldende flertall ble 
valgt til president i Østerrike i 
1986. Staten ble oppfattet som en 
folkelig konsensus basert på 
hukommelsessvikt og en fascis-
tisk preget kulturell og politisk 
enighet. 

Det ser altså ut til at Handke i 
sine til dels sterkt provokative 
litterære tekster, er klart sam-
funnskritisk, og at han på en 
nyskapende måte uttrykker sin 
samfunnskritikk gjennom 
litterære iscenesettelser med 
språkkritisk og erkjennelsesteo-
retisk dybde. 

Den sentrale strategien i bestre-
belsen på å rengjøre Handke og 
forsvare det prisdrysset som har 
blitt ham til del, er å gjøre ham til 
den ene mot «den kompakte 
majoritet». Det vil i all vesentlig-
het si å gjøre ham til den som 
taler de vestlige medier og deres 
skyldfordeling i forbindelse med 
krigen på Balkan imot. Man 
prøver å gjøre dagens Handke til 
den han var i sitt liv som yngre; 
samfunnsrebellen som med sine 
litterære provokasjoner viser en 
sjelden klarsynthet og tankemes-

sig dybde. Man har presentert 
Handke som den som står alene 
mot den vestlige verdens blind-
het for serbernes lidelser. Dette 
er en posisjon – den ene mot de 
mange – som Handke med stort 
hell har inntatt i hele sitt forfat-
terskap. 

Med det Madame Nielsen 
kaller Serbia-tekstene, er imid-
lertid situasjonen endret. Hand-
kes provokasjoner har mistet sin 
dybde og kvalitet. For eksempel i 
en politisk pamflett og en selvbio-
grafisk reiseskildring med 
undertittelen «Rettferdighet for 
Serbia», hvor Handke utviser en 
forbløffende naivitet når det 
gjelder spørsmål om språkets 
forhold til virkeligheten. I 
motsetning til i hans tidligere 
forfatterskap, opptrer den 
selvbiografiske figuren Handke 
som et sannhetsvitne hvis 

autoritet det ikke settes spørs-
målstegn ved. Nærleser man 
hans drama «Stendig storm» 
(oversatt av Jon Fosse), tilslutter 
jeg meg Madame Nielsens tredje 
alternativ når det gjelder vurde-
ring av kvalitet. Jeg mener som 
den danske Madamen at det 
finnes et tredje alternativ i 
bedømmelsen av Handke og i 
debatten rundt hvordan litterær 
kvalitet skal bedømmes. Tekste-
nes egen intensjon og den 
virkning de kan ha på sine lesere 
og på offentligheten, må være en 
del av en kvalitetsvurdering. La 
oss se på den dramateksten som 
ble iscenesatt på Nationaltheatret 
i forbindelse med prisutdelingen 
i 2014.

I «Stendig storm» sitter et jeg 
med tydelige selvbiografiske 
Handke-trekk på en benk i 
bestefarens eplehage i det sloven-
ske landskapet Kärnten. Mens 
han sitter på benken, trer land-
skapets tragiske historie frem for 
ham i form av den lett fiksjonali-
serte familiehistorien til «bastar-
den» Handke. På vakkert vis 
uttrykker dramaet en sansemes-
sig og medlidende dragning mot 
et folks lidelse og historiske 
skjebne.

Har Handke her klart å 
revitalisere det historiske 
dramaet? Hvis han har det, har 
han i tilfelle gjort det med seg 
selv som historiens midtpunkt og 
perspektiv. Forfatteren er 
iscenesatt i teksten og styrer det 
emosjonelle og berettigede 
raseriet over det slovenske 
Kärnten-folkets skjebne 
under og etter annen 
verdenskrig. Etter å ha 
kjempet mot tyskerne 
med store tap under 
krigen, svek de allierte 
dem etter krigen og 
innlemmet dem i Øster-
rike på tross av deres og 
østerrikernes eget ønske. 
En slik historie er i rettfer-
dighetens navn verd å 
fortelle og et stort patos er 
forståelig og tilgivelig. Men 
dette er ikke hele historien 
om «Stendig storm».

Slik jeg ser det, setter 
Handke seg selv i scene i 
«Stendig storm» som et 

uttrykk for selve det menneske-
lige. Han er, i kraft av å være 
halvt tysker og halvt slovener, 
både invaderende overgriper og 
offer for tysk invasjon. Han er 
bastarden; det menneskelige som 
verken er ondt eller godt. Men-
nesket er begge deler. Ved å lese 
denne iscenesettelsen av hva det 
menneskelige er i lys av Serbia-
tekstene og Handkes egne 
handlinger, opplever jeg at 
Handke bruker Kärnten-folkets 
tragedie til å skape aksept for 
sine egne politiske valg. Han 
bruker sin litterære dyktighet 
som litterær manipulator, og 
nyttegjør seg andres tragedie til å 
relativisere skyldspørsmålet i 
forbindelse med faktiske, 
historiske hendelser. 

Har vi ikke et tredje alternativ 
her, som går ut på at litteratur 
ikke bare skal vurderes etter 
interne estetiske kriterier eller 
bli avfeid som ikke kvalitativ hvis 
forfatteren i sin personlige atferd 
uttrykker en mangel på ideolo-
gisk konsensus med det samfun-
net han lever i? Kan vi ikke si at 
kvalitet har å gjøre med det som 
skjer i teksten, sett i lys av 
forfatterskapet for øvrig og 
konteksten den er skrevet i? Bør 
man ikke spørre hva en tekst gjør 
i forholdet til sine lesere, eller 
hvilken intensjon teksten har 
med hensyn til samfunn og 
offentlighet? Hvis en forfatter 
bruker sin litteratur til å relativi-
sere skyld, slik at faktisk skyld 
ikke lenger fremstår som skyld, 
men som uttrykk for menneskets 
tragiske dobbeltvesen, både offer 
og overgriper – kan man da hevde 
at denne litteraturen er god? Har 
en forfatter et moralsk ansvar?

Ja, en forfatter har ansvar for sine 
lesere! For hvis man ut av det 
litterære verket kan lese en 
forfatters iscenesettelse av seg 
selv, og denne selviscenesettel-
sen innebærer et tyveri av andres 
tragedie, får vi ikke da en litt 
dårlig smak i munnen? Kan vi 
fortsatt si at denne litteraturen er 
god? For meg ble figuren Hand-
ke, slik han intensjonelt blir 
iscenesatt i teksten, som den 
medlidende og følsomme hoved-
personen i et folks tragedie, ikke 
mulig å betrakte uavhengig av 
den ideologiske posisjonen 
forfatteren har inntatt gjennom 
sine handlinger og skrifter. 
Kanskje er det med litterær 
kvalitet så enkelt som dette, at 
hvis en forfatter bruker andres 
lidelse og tragedie til å iscene-
sette seg selv, slik at personlige 
handlinger og ideologi blir 
legitimert og glorifisert, da kan 

vi snakke om en uetisk 
litterær praksis? Og hvis det 
er slik, burde forfatteren da 
få Nobels litteraturpris? 

Det sørgelige ved 
Nobelkomitéens 

avgjørelse og 
Madame Nielsens 
forsvar for Handke 
og Serbia-skriftene, 
er at de er lojale 
overfor Handkes 
egen selvfremstil-

ling! For dem er 
Handke åpenbart 

fortsatt den ibsenske 
helten som han selv ynder å 
fremstille seg som; den som 
står alene mot den kompak-
te majoritet!

Drude von der Fehr
d.von.der.fehr@ilos.uio.no

UETISK NARRESPILL: Peter Handkes 
Serbia-tekster handler mest om å 
iscenesette ham selv og skape 
aksept for hans politiske valg, 
skriver Drude von der Fehr. Her fra 
en oppsetning av «Stendig storm» i 
2011.  FOTO: ARMIN SMAILOVIC
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i et folks tragedie»
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