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Pisatelj,ki je )>manjkal.<
V tiublisnskemKinuSifta sosena sinoiniiokroqlispraievali,
zakajje dombvinaPahorjazaiela brati ii:tepo prizianiu v tuiini

NapornojesenpreZivlja
slovenski
kandidatza NobelovonagradorNititedendni 3eni minil,odkarje bil najslavnej(ima 97 let) v rfokusu<slovenskepredstavitvena frankfurtskemknjiZnemsejmu,pred
3i triaiki Dskorajstoletnik<
novinarskimmikrofonomje skritiziral
festivaluv Berlinu,predseptembrskim
tefi seje mudil na mednarodnem
zadnjokiticoslovenske
himnein predlagaldrugo,v istemiasuje v ZDAizila novaizdajaNekropolev angleiiini.
Danesin jutri Fakultetaza humanistiineStudilev Koprupripravljaprv-iznanstvenisimpozijo iloveikem liku in
okrgglamizaz osrepisatelja.Sinoinjiuvodv KinuSiikaje predstavljala
literarnemfenomenutegazamejskega
literaturev samiSlovenijizatikaloin zakajgaje domovinA
Pahorjeve
dnjimvpraianjem:?akajseje sprejemanje
zaielabrati3elepo.priznanju
v tujini.Pahorjesedelv prvivr3ti.
ModeratorkaSimonaSkrabecie
za pogovor,o Pahorjevi literatufi
zbralagoste'iz razlitnih kulturnih
okolij. >Redkaje priloZnost govoriti o pisateljus tako razliinih zornih
kotov. Tukaj pa gre za eno najprijaznejSih oseb na svetu.Vabljenigo.
vorci so prekbranja Pahorjevihdel
postalitudi njegoviprijatelji.<Ren6
de Ceccattyje pisatelj ter priznani prevajalec italijanskih avtorjev,
ThomasPoissje avstrijsk'i literarni
kritik, Evgen Bavdar filozof, fotograf,slovenskiPariZan,ki je roman
Nekropola spravil do francoske
publike, Michal Kopczykje poljski.
literarni zgodovinarin prgvajalec.
Na Pahorja so npleteli zelo raz=
lidno. Bavdarje Ze v mladosti bral
njegovodrtico o poiigu Narodnega
domav Trstu,potem pa ga sretal v
Parizu in njegovo slovenstvopre-

poznal kot najbolj samonikelglas'
Cecattijuga je v branje priporodil
prijatelj, Poissga je prevajalin ob
prevajanju diskutiral z avtorjem,
Kopczykje v Pahorju naSelvodnika po Krasu,Trstu, slovenski mentaliteti.
Evgen Bavdar razlog za Pahorjevo dolgoletno oftnaknjenost v
slovenskemprostoru vidi v njegovi drugadnosti.>Govorilje drugad,
o svobodi,pisal je o ljudeh, ki so
umolknili, bil Zrtev ideologije.<V
Poljski, drZavi, ki jo je nemSkazasedba med drugo svetovno vojno
motno zaznamovala,sicer o holokavstu govorijo kot >ronaSitemi<,
toda po Kopczyku PahorjevaProza
spadamed najbolj.pomembnasPoroiila holokavsta in NekroPola bi
morala kondno priti tudi v poljski
jezik.

BorisPahorvieraj.PredThomasomPoissom
in MichalomKopczykom
ForouRoS
HoeEVAR

, Obizidu nem5kegaprevodazoor
je v dunajskem Der Standardu
kritik Karl-Markus GauB zapisal:
>Knjiga,.ki nam je manjkala<.A
na kakSennadin,je zhnimalo moderatorko. Poiss je odgovoril, da
sd dana5nja Nemiija res definira
v svojem odnosu do zgodovinein
predvsem do holokavsta, a tudi tu
so 5evednobele lise,ena od njih je
odrios do slovanskih narodov. Sam
Pahorjevroman razumepredvsdm
kot izkuSnjo obiiajnega dloveka,ki
se je nedolZenznaSelv tabori5du.
In kako se za Pa-horjazanimaJo
Francozi?Ceccattypoudarja ffancosko lokacijo romana Nekropola,
s katero se francoski bralec seveda
laZepoistoveti, po drugi strani pa
Pahordogajanjamed drugo sveaovno vojno ne povezujeizkljuino z
nacizmom, hmpak o krivdi govori
s dlove5kegavidika. Iz Nekropole
tako ne veje sovra5tvo,pad pa pridevanjekulturnega dloveka.
gevedase je.razprava obrnila
marsikam; k Pahorjevemu Trstu
kot mitiinemu meshl, v katerega
je pisateljzaljubljenin se zanj tudi
bori. Kvpra5anjusmrti in Zivljenja,
bistvu njegove literature, pa tudi
o'poZelenju,ljubezni, neZnostihv
knjigah imrti, ki imajo tako vlogo
tolaZnic kot kognitivno funkcijo.
Pisatelj nas trrdi,da svojo identiteto
gradimo tudi, ko pripovedujemoo
svoji zgodovini,so se strinjali udeleZencirazprave.Bavdarje prepriian, da je Boris Pahor nacionalna
ikona postaltudi zato,ker je v njegovemdelu 5eveliko nevidnegain
moramo 5e marsikaj odkriti. uNe
samo.prekliterarnih teorij; jaz ga
berempredvser+s srcem.(
TrrulnJnxui

