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tradizio austriar bat

P eter Handkek iaz Literatura Nobel Saria jaso zuelarik, 
zalaparta piztu zen berriro. Bere obraren kalitateagatik 
akaso? Ez, noski. Bere obran ager daitezkeen iritziengatik 

agian? Ez, zehazki. Bere iritziengatik apika? Baliteke, Jugosla-
via ohiko gerran Serbiaren aldeko posizioa hartu izan duelako, 
edo, zehatzago, salatu baitu serbiarrak Balkanetako gerrako 
gaizto bakartzat aurkeztu izana munduaren aurrean, beste ba-
tzuek ere ankerkeria handiak egin zituzten bitartean. Handkek 
ez du sekula biolentziaren apologiarik egin edo gorrotorik bul-
tzatu, zeinak, gaur eta hemen, delitu diren. Ez da negazionista 
ere, serbiarren ekintza genozidak aitortu ditu eta. Baina anbi-
guoegia izan da, ez aski argia, zintzoen saldoan sartu ahal iza-
teko. Gisele Sapirok, gainera, Handke kokatzen du Karl Krausek 
abiatutako, eta, besteak beste, Thomas Bernhardek jarraituta-
ko tradizio austriar kritiko, probokatzaile, osasungarri batean. 

“Josef Bloch mekanikariari, lehenago futbol atezain ezagu-
na izan zenari, goiz partean lanera ailegatzean adierazi zioten 
kanporatua zegoela”. Halaxe hasten zen duela hilabete batzuk 
Santi Leone adiskideak bidali zidan itzulpena, Literatura No-
bel Sariak euskaratzeko beka batera bidali zuena, eta, male-
ruski, eman ez ziotena. Atezainaren larria penalti-jaurtiketan 
publikatu dute orain –aldi berean publikatu dute Amaia Apa-
lauzak eta Sonia Kolaczekek itzulitako Erabili goldea hilen he-
zurren gainetik, Olga Tokarczukena; gero eta interesgarriagoa 
jartzen ari da euskarazko literatura–. Eta zalantzarik ez dau-
kat Joxe Mari Berasategiren itzulpena idazle austriarraren 
mailakoa izango dela. Baina ariketa oso aproposa zatekeen 
Leonerentzat, orain ez dakit berak ere jasan izan duelako os-
trazismora kondenatu duen epaiketa moralik, edo gure idaz-
larien artean tradizio austriar kritiko, probokatzaile, osasun-
garriaren ordezkari behinena iruditzen zaidalako baizik. 
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