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Петер Хандке, аустријски писац који је добио Нобелову награду за књижевност прошлог
месеца, имао је југословенски пасош, објавио је портал Интерсепт, додајући да је архив
Националне библиотеке Аустрије обрисао фотографије пасоша са свог сајта.
Министарство унутрашњих послова Аустрије покренуло је проверу тог случаја И да ће га
детаљно истражити, објавио је бечки дневник "Естерајх".

  

  

Према наводима Интерсепта, Хандкеу је 15. јуна, недељу дана по завршетку НАТО
бомбародвања, у Амбасади СРЈ у Бечу издат југословенски пасош. Интерцепт је објавио
фотографије пасоша, на којима се види да у делу држављанство пише "Југословенско".

  

Портал наводи да ја Аустријска национална библиотека 2015. године довршила мрежну
архиву текстова и фотографија везаних за Хандкеов рад и живот, а да се на нејасној
страници о пишчевим везама са Београдом, налази бочна трака са 16 умањених слика,
углавном београдских знаменитости. До пре неколико дана, када је Интерцепт почео да
ради истраживање, постојале су и две фотографије - насловне и унутрашње стране
Хандкеовог југословенског пасоша, тврди овај портал.
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Here are the cover and inside pages of Peter Handke's Yugoslav passport. pic.twitter.com/klfn
8H8zG8

— Peter Maass (@maassp) November 6, 2019    

Додаје да информације о ауторским правима над сада несталим фотографијама наводе
да су из приватне колекције Ханса Видрича. Када је Интерцепт раније ове недеље
контактирао Видрича, он је објаснио да је Хандке скоро деценију унајмљивао викендицу
на његовом имању у Салцбургу.

  

Видрич, који се пензионисао као дугогодишњи портпарол музичког фестивала у
Салцбургу, рекао је да му је Хандке дао низ личних предмета, укључујући рукописе и
старе пасоше које је он после тога дао Националној библиотеци. Видрич је рекао да је
једном питао Хандкеа за југословенски пасош, а писац је одговорио да га је добио јер је
као странац морао да плаћа вишу цену за хотеле када је путовао у Србију.

  

Интерсепт пише да је Видрић у понедељак и уторак одговарао на питања, да би у среду
затражио да Интерцепт не објави фотографије пасоша. Кад је портал у четвртак поново
проверио архиву Националне библиотеке, фотографије пасоша су обрисане.

  

Аустријско министарство истражује наводе

  

Министарство унутрашњих послова Аустрије покренуло је проверу тог случаја И да ће га
детаљно истражити, објавио је бечки дневник "Естерајх". Ко добровољно стиче страно
држављанство губи тиме, у основи, аустријско држављанство.

  

"Да се не би изгубило аустријско држављанство, потребно је, пре узимања другог
пасоша, писаним путем затражити дозволу и добити одобрење", објаснило је
Министарство унутрашњих послова Аустрије.

  

Наведено је да се тренутно истражује да ли је Хандке тражио такво одобрење, али,
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како додаје Естерајх, велика вероватноћа је да се то није десило.

  

(Фонет)
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