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Taja Kramberger je v novi pesniški zbirki Z roba klifa pesnila tudi o odpuščanjih na Univerzi na Primorskem

Besede imajo silno moč

KOPER * V poezijo prelite
misli nezakonito odpuščene
delavke so vznemirljivo branje, o katerem smo nekaj
vprašanj pisno zastavili
njihovi avtorici.
* Moje besede so protest,
je naslov ene od pesmi. Je
zbirka
tudi
končni
obračun?
“Končni zagotovo ne, saj
še ne odhajam s sveta. Če
zapuščam ta konkretni prostor, to nikakor ne pomeni,
da je česa konec ali da nisem
prisotna
drugje.
Sem,
močno, v različnih drugih
prostorih; decembrska turneja po Franciji je bila sijajna, poezija iz moje zadnje
zbirke je bila tam dobro

sprejeta. Protest zoper vse
oblike zatiranj je v francoskem okolju prav zdaj, ko so
pritiski na delavne in kritične ljudi velikanski, visoko
cenjen, saj je dojet kot akt
državljanskega
poguma,
osebne drže in temeljne človečnosti. Dokler je človek
živ in ustvarjalen, ni nobenih dokončnosti, je le trajektorija, ki jo izdeluje s svojim življenjem, delom, angažmaji in njihovim prevajanjem v spoznanja in ustvarjalno govorico. Tako
nastanejo sledi, ki so lahko
za nekoga drugega opore,
reference.
* “Poezija je distančnik
za vzpostavo dostojanstva

Araneološka Dilema
Ni res,
da je treba imeti hrbet krit,
da javno izrečeš nasprotovanje kakšni stvari.
To je,
dragi moji Omertanci in Omertanke,
zadeva dostojnosti in elementarnega
državljanskega poguma.
Če bi si
ga vzel vsakdo od nas,
bi bilo zahrbtno pajkovsko mrežo,
z današnjim evfemizmom
elitno družbeno omrežje,
kjer v vsakem vozlu svilenih poti
na plen preži kak plenilski pipalkar,
mogoče sklatiti z
dvema preprostima
zamahoma metle.

človeka, ki so mu vzeli vse,”
pišete. Pravijo, da je za prelivanje čustev v poezijo potrebna distanca. Ste imeli
čas zanjo?
“Da je Klaus Mann dojel,
da je Hitler norec in
zločinec, je bilo dovolj, da je
enkrat samkrat videl vzorec
njegovega obnašanja in nekaj izjav (ko je jedel v isti
restavraciji), številni drugi
Nemci tega niso dojeli niti v
dvanajstih letih. Kaj vam
pomaga vsa časovna distanca, če ne znate videti nič? So
pa tudi drugi načini odmika, med njimi intelektualna,
konceptna, strukturna distanca, treba je znati brati
znake in jih primerjati,
spraviti v razmerja. Več veš,
več vidiš. Naj vam odgovorim s pesniškim kolego
Pablom Nerudo, ki meni, da
je politična poezija, to pomeni
močna
socialno
občutljiva poezija, najgloblje emocionalna zvrst poezije, ki je ne more pisati
kdorkoli in ki pride kot zadnja pesniška etapa. Takšna
poezija, pravi Neruda, 'se
mora oborožiti s toliko vsebine in substance in intelektualnega ter emocionalnega bogastva, da se je
zmožna posmehovati vsemu
drugemu. To pa dosežejo le
redki.' Vsekakor je ne more
pisati nekdo, ki sploh ne
zaznava družbenih premi-
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“To je izjava univerzitetne umorjenke, ki se po socialnem in kariernem
umoru - presenetljivo - počuti še bolj živo in svobodno kakor prej,” piše
Taja Kramberger v svoji novi, deveti pesniški zbirki Z roba klifa, ki je te
dni izšla v zbirki Aleph pri Centru za slovensko književnost. Pesnica in
znanstvenica, doktorica zgodovine in zgodovinske antropologije,
pesniško snov tokrat črpa iz “kadrovske racionalizacije”, ki jo je leta 2010
doživela na koprski Fakulteti za humanistične študije Univerze na
Primorskem.

Taja Kramberger: “V prostoru, kjer dolgo ni refleksije, postaneta zvijačnost in
pretkanost višje cenjeni kakor prodorna inteligenca in izostrena človeška
subtilnost, ki zna reči NE!, ko je treba. Zaradi tega vse stoji na glavi.”

kov, erozije socialnih in
državljanskih pravic.”
* Dežela Omertanija,
naslov enega od šestih poglavij, je ime dobila po besedi omertà, ki pomeni tudi mafijsko zahtevo po
molčečnosti, obenem pa
ponižnost in podrejenost.
Lahko geografsko opredelite deželo?
“Lahko bi jo, pa je ne bom,
naposled gre za poezijo, ne
za geopolitiko. Reciva raje,
da gre za deželo v glavah
tistih, ki mislijo, da je molk
boljši od konfrontacije in
sprotnega
razčiščevanja
spornih zadev. V kolektivnem imaginariju, ki izhaja iz
dolgotrajnega niza po-

tlačitev, slej ko prej pride do
inverzije vrednot. V prostoru, kjer dolgo ni refleksije,
postaneta zvijačnost in
pretkanost višje cenjeni kakor prodorna inteligenca in
izostrena človeška subtilnost, ki zna reči NE!, ko je
treba. Zaradi tega vse stoji
na glavi.”
* Ostri ste tudi do “gluhonemoslepe”
poezije.
Kakšen status ima ta pri
nas?
“Dominanten. Če ga ne bi
imela, bi bila nedvomno jaz
še vedno zaposlena na UP
FHŠ in bi lahko še zmerom
mirno delala, kar sem si v
življenju zastavila, obenem
pa predavala in s študenti in

študentkami, s katerimi sem
se vedno odlično razumela,
raziskovala teme, ki so bile v
slovenski in evropski zgodovini potlačene.”
* Verjamete v angažirano
poezijo. Lahko zbirka Z roba klifa karkoli spremeni?
“Kdor je bil kdaj v stiski ali
na eksistenčnem robu, natanko ve, da lahko ena sama
prava beseda veliko spremeni. Besede imajo silno
moč, a ta je za skupnost ali
družbo pomembna le tedaj,
ko so etično trdne in človeško odprte, obenem pa
skozi specifično umetniško
govorico
dajejo
videti
družbene ekscese.”
MAJA PERTIČ GOMBAČ

Monografija o Trstu v slovenski in italijanski poeziji

Skupno jim je pisanje o burji
Na novogoriški univerzi so včeraj predstavili
monografijo Podoba Trsta in Tržaškega v
slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20.
stoletja. Napisala jo je dr. Ana Toroš, sodelavka
Fakultete za humanistiko Univerze v Novi
Gorici.
NOVA GORICA * Kot je dr.
Ana Toroš povedala na
včerajšnji predstavitvi, so
slovenski in italijanski pesniki, ki so v Trstu in okolici
delovali v prvi polovici minulega stoletja, uporabljali
različno motiviko, velikokrat pa jim je skupno pisanje o burji: “Med stične
točke lahko uvrščamo posamezne lokacije, kot so recimo Rusi most, tržaško pristanišče in pomol svetega
Karla. Tako slovenska kot
italijanska poezija velikokrat za motiv uporabita
tržaško burjo, ki pa je ve-

likokrat vedrejši uvod v bolj
temačno tematiko.”
Razhajanja med slovenskimi in tržaškimi avtorji so
vidna predvsem pri opisovanju medvojnega dogajanja in opisih podeželja, ki je
pri italijanskih avtorjih vedreje opisano, slovenski avtorji pa izpostavljajo predvsem socialno problematiko. “Slovenskim pesnikom
pomeni pravo svetinjo Narodni dom, ki je tudi v medvojni slovenski poeziji postal
simbol slovenstva, v italijanski poeziji pa je glavna motivika povezana z gričem

svetega Justa,” je še povedala
avtorica monografije. Pesniki prihajajo predvsem iz
Trsta in okolice, doživeli pa
so različne življenjske usode
- veliko slovenskih se je v
medvojnem času izselilo,
precej jih je prišlo v Trst med
drugo svetovno vojno in letih takoj po njej. Med raziskavo je avtorica pregledala objave tako v časopisih
kot v knjižnih izdajah. Odkrila je, da je v prvi polovici
prejšnjega stoletja v Trstu in

okolici delovalo približno 50
pesnikov slovenske in italijanske narodnosti, o nekaterih pa tako slovenska
kot italijanska javnost vesta
zelo malo. Manj znani slovenski avtorji so svoja dela
objavljali predvsem v periodičnem tisku, ki je izhajal na
Tržaškem, zelo malo pa je
knjižnih izdaj.
Monografija, izšla je v
zbirki Humanistika, je nastala kot zaključek znanstvenega projekta na Univerzi v

Slovenskim pesnikom pomeni
pravo svetinjo Narodni dom, ki je
tudi v medvojni slovenski poeziji
postal simbol slovenstva, v
italijanski poeziji pa je glavna
motivika povezana z gričem
svetega Justa.

Naslovnica knjige Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in
italijanski prve polovice 20. stoletja
Trstu, zanj je Toroševa dobila tudi državno priznanje.
Julija lani ji je Urad Vlade RS
za Slovence v zamejstvu in

po svetu podelil nagrado za
znanstvenoraziskovalno delo.
STA, MI

