




NEKROPOLIN KIRJOITTAJA TÄYTTI SATA VUOTTA

Triesteläinen Boris Pahor, yksi kansainvälisesti tunnetuimmista sloveenikirjailijoista ja

Slovenian monivuotinen Nobel-palkintoehdokas, täytti 26. elokuuta sata vuotta. Pahor itse

kuittaa ehdokkuuden toivomalla, että palkinto annettaisiin nuoremmalle.

Merkkipäivänään hän osallistui Ljubljanassa järjestettyyn symposiumiin ja teki

kunniakäynnin kirjailijaystävänsä Edvard Kocbekin haudalle. Vuonna 1975 Pahor ja Alojz

Rebula julkaisivat Kocbekin haastattelun, jossa ensi kerran arvosteltiin Jugoslavian

kommunistihallinnon keväällä 1945 toimeenpanemaa joukkoteloitusta. Sen uhriksi joutui

noin 12000 Itävaltaan paennutta ja brittien palauttamaa kodinturvajoukkojen (domobranci)

jäsentä. Kocbek joutui vaikeuksiin ja kirjoittajat saivat maahantulokiellon Jugoslaviaan.

Heinrich Böllin ja kansainvälisten kulttuuripiirien painostus nähtävästi esti Kocbekin

tuomitsemisen oikeudessa.

Pahorilta on suomeksi julkaistu romaani Nekropoli (2006, Mansarda, suom. Kari Klemelä),

joka kuvaa hänen keskitysleireissä viettämäänsä neljäntoista kuukauden jaksoa 1944-45.

Kun Pahor Italian antauduttua syyskuussa 1943 palasi sotilastehtävistä Benghazista

Triesteen, hän liittyi vastarintaliikkeeseen, ilmiannettiin ja passitettiin leirille. Siellä Pahor

pääsi - onnekseen - norjalaisen lääkärin apulaiseksi. Nälän, sairauksien, nöyryytysten ja

epätoivon keskellä hän säilyi hengissä. 

                                     Boris Pahor signeeraa Triestessä Nekropolin suomennoksia.    



Muissa teoksissa Pahor on kirjoittanut Italian sloveenivähemmistön Mussolinin kaudella

kokemista vainoista. Vieläkin hän muistaa lapsuudestaan, kuinka fasistit 1920 polttivat

Kansantalon Triestessä. Myöhemmin he alkoivat polttaa sloveeniksi julkaistuja kirjoja ja

kielsivät kielen käyttämisen. Sloveeneja tuomittiin oikeudessa ja muutamia teloitettiin

vastarintatoiminnan takia.

Pahorin teoksia  on vuosien varrella käännetty useille kielille, mutta Jugoslaviassa hän oli

kauan vaiettu ja alkanut kotimaassaan Italiassakin saada arvostusta vasta 2000-luvulla -

osaksi Italian historian yhä arkojen kohtien takia. Satavuotispäivän kunniaksi La

Repubblica -lehti julkaisi kirjailijasta laajan haastattelun.

Italian lisäksi Pahor on saanut palkintoja myös ulkomailla: 2007 Ranskan kunnialegioonan

ritarin arvon kirjallisten ansioiden lisäksi osallistumisesta Strasbourgin lähellä sijaitsevan

Natzweiler-Struthofin keskitysleirin muistosäätiön toimintaan, ja tänä vuonna EU myönsi

hänelle Euroopan kansalaisen palkinnon.

Satavuotiaana Pahor matkustaa edelleen ympäri Eurooppaa, antaa haastatteluja,

osallistuu keskusteluihin, julkaisee uusia teoksia ja kirjoittaa kolumneja. Muutama vuosi

sitten hän ja Imre Kertész vetivät Pariisin Odéon-Théâtre de l'Europen täyteen yleisöä.

"Kirjoittaminen merkitsee minulle juurien etsimistä ja identiteetin vahvistamista,

vapautumista kuolemanpelosta", on Pahor kuvannut kirjoitustyönsä motiiveja.

Tapasin Pahorin viimeksi lokakuussa 2010 proseccolaisessa Lukša-baarissa, kirjailijan

lempipaikassa. Vaimoni ja poikamme, silloin 15 ja 17, eivät olleet koskaan ennen

tavanneet keskitysleirivankia. Poistuessamme baarista Pahor huomasi linja-autonsa

tulevan ja pinkaisi kadun yli pysäkille kuin nuori poika. Katselin häntä melkein kateellisena

- olinhan juuri ennen matkaa päässyt eroon akillesvamman takia käyttämistäni

kainalosauvoista.

                                                                                                     Kari Klemelä



TURUN KIRJAMESSUILLA SEITSEMÄTTÄ KERTAA

Ei syksyä ilman kirjamessuja. Mansarda-kustantamo ja Slovenia-seura jakoivat lokakuun

alussa jälleen yhteisen osaston Turun Artukaisissa. Naapurit vaihtuvat, mutta me pidämme

kiinni hyvästä paikasta Fiore-lavan tuntumassa.

Vaikka messujen kävijämäärä jäi hieman ennätyksistä, meidän pöytiemme edessä riitti

tunkua entiseen malliin. Saimme kaksi uutta jäsentä ja järjestimme perinteisen kilpailun.

Kysymyslomakkeita osui kasseihin sattumoisin kaksi erilaista nippua, joten taitojaan pääsi

testaamaan joko numero- tai yleistietoudessa. Voittajat (Mirja Pylvänäinen, Merja Ylitalo ja

Marco Ylänpää) saivat palkinnoksi Žarko Petanin aforismikokoelman Tyhjällä päällä on

kevyempi kumartaa (Mansarda 2009).

Jälleen oli mieluisaa kuulla Sloveniaa tuntevien suomalaisten kehuja, joten joudumme

jatkossakin jännittämään, milloin kohtaamme "ensimmäisen kriitikon" - itse olen odottanut

jo viisitoista vuotta. Toisaalta on yllättävää, että vieläkin löytyy suomalaisia jotka eivät ole

ikinä käyneet Sloveniassa! Onhan maasta tullut monille muutakin kuin yksi matkailukohde

muiden joukossa. Sankat joukot kävivät koripallon EM-kisoissa, entistä useampi tuntee

maan työnsä kautta, ja asuntojakin jotkut onnelliset olivat taas hankkineet. Oivat

viiniesitteemme menivät niin hyvin kaupaksi, että tämän perusteella yhdistys saa järjestää

viinimatkoja vielä monena syksynä.

                                                                 Yrjö Lautela kirjamessuilla Slovenian kartan ääressä.

Mansarda tyytyi myymään vanhaa kirjavarastoa, koska uutuudet eivät ehtineet painoon.

Niinpä kerroin yleisölle kroatialaisen Predrag Matvejevi in ensi vuonna ilmestyvistä leivän

kulttuurihistoriaa ja Venetsiaa käsittelevistä teoksista. Tulihan Slovenian naapurista kesällä



EU:n jäsen. Lisäksi aion suomentaa Slovenian huippunimiin kuuluvan Drago Jan arin

2011 Kresnik-palkitun romaanin To no  sem jo videl (Sinä yönä näin hänet), jonka

traaginen rakkaustarina sijoittuu toisen maailmansodan aikaan. Ei ole mahdotonta, että

Drago Jan ar nähtäisiin Suomessa vuonna 2015.

Lämmin kiitos uutterille päivystäjillemme Juha Toivoselle, Yrjö Lautelalle ja Marja-

vaimolleni.                                                                                      Kari Klemelä



                                  










































