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Iztok Osojnik 

PET DNI NA LADJI NORCEV 

Kritični zapis o pesniški zbirki Taje Kramberger, Opus Quinque Dierum, Aleph 124, Center 

za slovensko književnost, Ljubljana 2009 

          Pozaba zagrinja svet, ki ga krmilijo svobodni sužnji z Ladje norcev.  

                                                                          (M. Foucault, Norost in civilizacija) 

 

Odločil sem se torej pisati o tej knjigi pesmi, o tej poeziji. Ne vem, kje bom začel in kdaj 

bodo prišli na vrsto pomisleki, ki so me pripravili do tega in okoli katerih naj bi se zavrtel 

pogovor. Kajti za to gre, za pogovor. Za poezijo kot pogovor, dialog. Dialog je pogovor bralca in 

pesnika, v tem primeru pesnice. Pogovor, ki ni le nizanje praznih fraz, ampak izrečenih misli, ki 

se lahko zatikajo, odkrito in z zavzetostjo amor legendi, vključene v širši dialog. Besede, glasnice 

misli se zatikajo tam, kjer še niso utečene ali zglajene, obrabljene, kjer oprimki še niso zlizani in 

geste, ki jih naredim, še niso rutinirane. Kjer se je treba še odločevati, ubirati neko smer, biti 

pozoren četudi na skrite razpoke. Odločiti se, ali jim bom sledil, jih obdelal, ali molčal o njih. 

Sem tisti, ki se med/ taktiko in strategijo/ odloči za pantomimo,/ za nemo govorico, ki realnost/ 

povzema z nerazumljivim/ zaporedjem gest,/ sklatenih iz ozračja (»Firma facilitas«), zapiše 

pesnica. V tem vidim sliko tega, kar naj pesnik ne bi nikakor počel. Tu je namreč na delu 

zapleten mehanizem (pesniške govorice) z različnimi obrati, obračanjema okoli, razkrivanjem 

tistega, kar se v takem obračanju pokaže, čeprav nikoli do konca, in bralca telesno, tako rekoč na 

dotik pretrese, postavlja na laž ali celo obrne na glavo, da mu iz žepa popada že zdavnaj 

pozabljena šara, na katero se je navadil, se nanjo prilepil kot na karton kaširana fotografija in 

pomeni njegovo, njemu samemu nevidno lupino tega, kar razume kot resničnost, v resnici pa je  

pozaba, ki pomeni prevladujoč ambient na Narrenschiff v sodobnem svetu. Pesniti vsekakor 

pomeni kazati. Ali še bolje: kazati se. Poezija Taje Kramberger razbija okamnelo lupino 

slovenskega pesniškega kanona, uveljavljeno, splošno priznano samopodobo, gestikularij zločina 

(»Mrzli prsti I«), to nevarno mašino nestrpnosti in sovraštva do drugega, za katero je uspavani 

človek prepričan, da je pravična. Njene zamolčane, v stran potisnjene težave in razpoke, ki naj ne 

bi imele ničesar opraviti v povišanem polju lepega govora. Ta v današnjem času kaže na 

nekakšen mehanizem predsodkov, s pomočjo katerega fašistična družba, ki jo kot tako le redko 

prepoznamo, uveljavlja teror. Teror se kaže kot potrošniško-pridobitniška demokracija, v kateri 
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ljudje nikakor nismo enakopravni. Slovenski pesniški kanon pomeni ideološki konstrukt, ki to 

dejstvo zakriva, ker poezijo razume kot transcendentalno dejavnost, ne pa kot političen prestiž, ki 

ga v veliki meri financira država. Subvencioniranje pesniške produkcije se poskuša med 

etabliranimi slovenskimi pesniki prikazati kot nujno, vendar za samo poezijo zanemarljivo zlo. V 

ospredju vlada praktično nereflektiran molk, pantonima zamolčanih predpostavk, ki naj bi bile 

jasne same po sebi. Toda izbor avtorjev, ki pomenijo slovenski literarni kanon, jih izdaja. In tu pa 

tam kakšna kritika, ki to estetiko pantonime uveljavlja tako z zmešnjavo vrednotenja kot s 

sistemom privilegijev. Pantonimični molk o predpostavkah, na katerih počiva vrednotenje-

razumevanje (slovenske) poezije, pomeni mehanizem predsodkov, na katerih počiva 

zakamufliran demokratičen fašizem. Prekiniti molk pomeni izpeljati razbitje te ideološke spake in 

družbene prevare v polju pesniške govorice, ki se seseda pod sloji svojega zgodovinskega ličila in 

kolektivne amnezije, pod svojo transcendentalno matriko vzvišenosti in podkupljene avtonomije, 

pomeni poezijo doživeti kot živo govorico, kot feniksa, ki se je dvignil iz pepela družbene 

letargije oziroma se iztrgal iz kroga kolektivnega sodelovanja v zločinu, ker [je] moj pepel še bolj 

vroč bo kot njihova življenja [Anna de Noiles]). V pretežnem delu sodobne slovenske poezije je 

ta zločin zamaskiran, potlačen pod povrhnjico svilnate, umetelne verzifikacije, ki jo podpira 

državni kapital. Morda bo kdo poskočil, ker izraz zločin uporabljam za navidezno nedolžen 

konformizem. Toda stvari je treba soditi po njihovih učinkih, ne po videzih. Gre za proces, ki ga 

pogojuje notranja logika kanoniziranega pesništva. V zadnji pesmi v knjigi Taja Kramberger 

jasno izreče, kaj je opravilo pesnika: Biti/ pesnica/ ali/ pesnik/ je/ opazovati/ kako/ vednost,/ki se 

je/ prostorninsko/ razrasla,/ sabotira/ plosko/ znanje,/ ki jo je/ spočelo.// Obračun/ z izviri/brez/ 

konca (»Disjunkcija«). To se odvija na mestu, ki ne govori samo o tem, kakšno delo je opravila 

pesnica, ampak pred ogledalo tega poklica postavlja bralca, mene, sprašuje, me opazuje, a se ne 

zanima za moje mnenje o tej poeziji, ampak za to, kaj mislim storiti, kje sem, kaj počnem, kako 

sam ravnam v labirintih nacionalne nestrpnosti, kako  se odzivam na zločinsko naravnanost 

demokratične družbe. 

Zato namreč gre. Poezija Taje Kramberger se oglaša v polju nestrpnosti in oblastnega terorja. 

To je politična poezija v najžlahtnejšem in najodločnejšem pomenu besede. Tu ni skrivanja, tudi 

ni kupčevanja. Pesnica se jasno postavi na stran, za katero ne taji, da jo ima za pravično, postavi 

se proti vsaki korupciji in zlorabi oblasti. Pod drobnogled pesmi vzame paradigmatski primer 

predsodkovnega mehanizma, ki zares pomeni zločin. Postavi se proti nepravični družbi, ki svojo 
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oblast gradi na zločinu. Nestrpnost, ki je strukturni izraz razredne družbe, pri enih kliče po 

pravičnosti (spoštovanju zakonitosti), pri drugih k (populističnemu) izvajanju (političnega) 

zločina (linča). Nestrpnost in pravičnost stojita na istem mestu, vendar ne delujeta za isto stvar. 

Kjer je nestrpnost, je zločin, zloraba, krivica, nasilje. Zločin in nasilje sta družbena, taka, ki 

vzpostavljata ali ohranjata določeno družbo. Proti kateri se je treba upreti. Boj za pravice živih 

bitij,/ človeka, ženske, živali (»Severine VI«). Nepravična razredna družba se kaže v uveljavljanju 

ilegalizmov (nekaznovanem delovanju mimo zakona), zlorabi zakona za oblastne interese (kar 

zares izdaja oblastno elito – tiste, ki jih zakon ne sankcionira za njihova kriminalno delovanje, 

velike ribe) in posledično zločinu (sankcioniranju ali celo likvidaciji tistih, ki so jim mimo 

zakonov odrekli državljanske pravice). Upor proti nestrpnosti pomeni upreti se zločinu. Vendar 

ne gre samo za upor proti nestrpnosti, ampak za boj za pravično družbo in legalizirano politično 

svobodo. Upor je desant emancipacije, ki/ se odvija sinhrono na/ vseh področjih življenja 

(»Severine VII«). Za enakost pred zakonom in v družbi. Za državljanske pravice vseh. Ne želim 

si nič več, kakor da me prepričajo./ Če mi ukazujejo, se postavim po robu (»Severine VI«, izvirno 

v kurzivu). Postaviti se proti nestrpnosti, krivičnosti, privilegijem, zlorabam, sovraštvu in 

mehanizmom, ki so gibalo nepravične družbe in oblastnih, izkoriščevalskih odnosov. Enega od 

konkretnih družbenih mehanizmov politične zlorabe pomeni antisemitizem. Antisemitizem je, kot 

so pokazali tragični dogodki v 20. stoletju, družbeno konsenzualen stroj za generacijo družbe 

biopolitičnega terorja. Zagovarjati nestrpnost, nestrpno govoriti in krivično, zločinsko delovati so 

simptomi družbenih razmer in odnosov, za katere se pesnik ne more pretvarjati, da jih ne vidi. 

Odnosi, ki posegajo tudi na področje pesniškega, jezikovnega ustvarjanja. Taja Kramberger vidi, 

opozarja, našteva, ustvarja »pravično« formo pesniške govorice. Politična poezija ni tista, ki 

govori o politiki ali zagovarja določene politične programe ali opcije, ampak tista, ki odpira 

pogled na zločinsko naravo družbenih praks (kamor spada tudi govorica), se upre, stopi na odprto, 

razbije plosko znanje, ki jo generira, in obračunava z njenimi izviri. Ne v zunanjem političnem 

spopadu, ki ga diktira družben konformizem ali fašizem, ampak znotraj, v strategijah izrekanja, ki 

se samovzpostavljajo kot neskorumpirana moč, prodornost in odprtost, v luči katere se pokaže 

zločinska narava družbene realnosti, znotraj katere se oglaša pesnik. Jasno izreče svoj ne zločinu, 

»nezločinsko« pesniško ustvarja. Tako kot cilj Kafkovega pesniškega jezika [Dichtung – 

zgostitev], je tudi cilj pesniške govorice Taje Kramberger estetska radikalnost, [ki] uspešno 

predira zemeljsko mejo med jezikom in resničnostjo, da bi jezikovno dala obliko nečemu, »ki je v 
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'resničnosti' nikoli nima in se zato izmika jeziku (cf. S. Kessler, v J. Ferk). Ta jezikovna oblika 

pomeni »pravično« delovanje v resničnosti. Poezija je ekspozitiv (performativ), se kaže. Ni 

ideološki, ampak poietičen govor. Šele tak razkrivajoči, etični (etični je tisti, ki reče ne zločinu) 

govor pesnika naredi za pesnika, prikliče prodornost in jasno moč njegovega govora ter zažene to 

etično in politično izvirno kvaliteto pesniške govorice. Ta nikoli ni statična, ampak dinamičen, 

nikoli dokončan proces, ki se odvija kot obračun z izviri brez konca, kot ontološki stroj. 

Do sedaj sem govoril na splošno, čeprav sem se strogo držal tega, kar kažejo pesmi Taje 

Kramberger. Računam, da bo bralec moje razmišljanje bral na ozadju njenih pesmi, s katerimi 

sem tu v dialogu. Ni moj namen pisati šolske obnove, v kateri bi s kratkimi stavki povzel zgodbo 

njene poezije. Ali celo zgolj nizal navedke iz pesmi, ki bi pokazali moj strah, da bi se spustil z 

njo v dialog. In jo na koncu megleno, vendar potuhnjeno ocenil v skladu z mnenjem kroga, ki naj 

bi mu pripadal. Ne (v čredi besed sem beseda NE, ki je ne izrečem,/ a jo moje telo razločno 

povzema [»Firma facilitas«]). Sploh ne mislim ničesar ocenjevati, ker z ocenjevanjem ne povemo 

ničesar drugega kot to, kako določen krog, oziroma država, ki ga sponzorira, socialno pozicionira 

določenega ustvarjalca.  Tu mi gre za poezijo, ki seveda ni zunaj omenjenih socialnih 

zemljevidov, vendar jih razgrajuje od znotraj, z pesniško izdelavo mašine jezika. In sicer tako, da 

sabotira plosko znanje in pokaže na njeno zapleteno, predvsem pa moralno pokvarjeno in 

politično kriminalno zobovje. In hkrati poseže skozi, v njegov zakrit ontološki temelj, ter 

spregovori od tam: PROTI ZLOČINU. V aferi, ki je prizorišče Tajinega pesniškega ekspozitiva, 

nastopata dve strani: stran krivice (fašistov, nasilnih oblastnikov, konformistov: Kraus, Renoir, 

Barres, antisemiti, med katerimi sta tudi slovenska časnika Novice in Slovenski gospodar) in stran 

borcev za Pravico, za Dreyfusovo osvoboditev od vseh obtožb (Zola, Bernard Lazare, Severine, 

Taja Kramberger): Pravočasno ustaviti fašizem,/ kimanje gologlave usode,/ veletok udobja in 

nevednosti (»Anarhistična emblematika«). V knjigi spregovori multituda singularnih pesniških 

glasov, ki so heteronimi Taje Kramberger, kot sama nakazuje v pesmi »Odložim knjigo I«: boljša 

in subtilnejša referenca bi bil Pessoa. Naj ga zato navedem: Vse bolj čutim, vse bolj čutim,/ da je 

v meni vse več oseb/ vse več oseb je v meni,/ vse bolj so razločne, glasne,/ vse bolj jih hkrati 

čutim v sebi,/ vse bolj edinstveno različne, skrbno razpršene (Alvaro de Campos). Pesnica je v 

sebi oblikovala razne osebe, različne med seboj in tudi od nje, njim je pripisala različne pesmi, 

različne od njenih čustev in misli: napisala jih je od znotraj, iz oseb, ki same govorijo zase. 

Vendar tudi od zunaj, z govorico sveta in časa, v katerem so živeli, živijo. Svet in čas sta vedno 
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večja kot še tako radikalni ali konformistični posamezniki. Tako kot zapiše v pesmi »Krausova 

delikatesa« z glasom (Karla) Krausa: moja svoboda je svobodnejša od mene. V vseh teh glasovih 

je nekaj več. Je ta pokrajina politična,/ pravna ali etična?/ Katera figura v njej sem jaz? 

(»Dokazi«). Pesniško ustvarjati ne pomeni sanjati, se zaneseno potapljati v glasbeno sfero 

transcendentalnih, abstraktnih misli, ki pod svojo vijoličasto metaforično prevleko skrivajo 

povsem enodimenzionalen, nepremišljen stereotip. In nikakor ne nedolžen. Kajti ta stereotip 

pomeni znak kolektivnega zločina. Dejstvo, da se reproducenti tega znaka ne zavedajo njegove 

zločinske narave, jih ne opraviči. Neumnost, ki se tu razrašča,/ ni navadna,/ ortogonalna,/ 

perspektivična blodnja je (»Dežela Brunetierovih kopij«). Takšno priklanjanje merilom 

antiintelektualizma, slabo premišljenih besed in konformizma priliva olje na ogenj kolektivne 

krivičnosti. NE! rečemo njihovi ohlapni/ in nečloveški neligitimnosti (»Quot licet Iovi …«). 

Treba se je upreti s kombinacijami/ besed, ki jih izmaknemo na ceneni dražbi/ in jim vrnemo 

dostojanstvo,/ da se ne izgubijo v povodnji čvekanja (»Pesem za uročene gore«). Tu je še izpis 

dnevniškega vnosa Julesa Renarda/ ob prestopu Maurica Barresa med antidreyfusarje:// 

»Sedanje Barresovo stališče/ človeka sili, da bi znova prebral,/ kar je napisal. Nemogoče je,/ da 

je tako dobro, kakor smo/ verjeli, zagotovo smo se motili« (»Odložim knjigo III«). Nekaj 

podobnega se je zgodilo tudi avtorju tega kritičnega razmišljanja (meni) v odnosu do poezije 

Daneta Zajca in T. Šalamuna. Ko sem imel priložnost spoznati, da gre za človeka, ki sta se zaradi 

drobnih osebnih koristi v trenutku, ko je dominantna družbena skupina v literarnih krogih posegla 

po metodah linča, tej drhali takoj priključila, sem ponovno in  pozorno še enkrat prebral njune 

pesmi ter pod lažno modernistično povrhnjico brez težav odkril precej bolj problematično držo, 

ki jo lepo označi ciničen Šalamunov verz:  od Tita sem se učil zločina (»O koži ptic«, Apokalipsa 

110/111/112: 20). Vedno bolj sem namreč prepričan, da ne poje človek, ki se na zunaj deklarira 

za »humanista«, ampak tisti egoistični »antihumanist«, ki se skriva pod povrhnjico. Tisti nosi 

odgovornost. So pesniki - Taja Kramberger spada mednje -, ki se ne skrivajo pod povrhnjico, in 

ohranijo trdno etično držo. In so pesniške mimikrije, ki se skrivajo v plašče dopadljivih besed, 

dvakrat zakamufliranih v nize »magičnega« (nosljavega, bi rekel jaz) zaklinjanja, dobro vedoč, 

kako površni so njihovi bralci. Toda podpovrhnjica jih izdaja. 

V primeru Taje Kramberger se torej soočam s poezijo, ki nič ne skriva, ki spregovori jasno in 

odločno. Gre za: Boj žensk za vstop v javno sfero (»Heretika«). Zdaj počasi vstopam v osrčje 

knjige Opus quinque dierum. Tu ni nobenih senc, povrhnjic, skrivanja, odevanja v »kožo ptic«, 
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zaklinjanja in obračanja besed okoli, ki bi prikrile hvaljenje nacionalne zavesti (»Obisk pri 

padlem mojstru«) in okoriščanje z njo. Osrednji korpus knjige je jasna obsodba »antihumanizma« 

in boj proti globoko zakoreninjeni nestrpnosti ter krivici, ki prepreda oziroma konstituira 

družbeno tkivo. Proti družbi zločina. Ne gre le za obsodbo antisemitizma, ampak za obsodbo 

celotne prakse družbenih krivic, cinizma, netolerance, sovraštva, nasilja, terorja in podlosti, v 

imenu katerega so v 20. stoletju v Evropi celi narodi (Romi, Judi, Slovani) trpeli strahotne pokole 

(civilnega prebivalstva), ki niso bili kolateralni učinki spopadov vojsk in režimov, ampak njihovo 

gibalo. Ti strašni zločini niso bili omejeni le na morilske operacije ožigosanih držav in družb 

(nacistov, italijanskih fašistov, stalinistov), ampak sežejo precej globlje, saj pomenijo 

elementarno stvarnost Zahodne družbe v celoti. Krambergerjeva svojo pesniško eks-tazo zaneti v 

srcu tega za Zahodno družbo ključnega prizorišča (in stroja) na primeru slavnega procesa proti 

Dreyfusu in drž različnih posameznikov (poleg samega Dreyfusa seveda) v tistem času, ki so bili 

vanj vpleteni bodisi kot svobodomiselni borci za pravico bodisi kot konformisti, ki so pristali na 

krivično obsodbo zaradi pritlehnih osebnih interesov. Pred očmi bralca se odvije zelo natančna 

avtopsija celotnega zločina, ki ni prikazan samo kot individualna usoda nedolžne žrtve 

francoskega antisemitizma ali enkratnega primera politične krivice, ampak kot paradigmatsko 

mesto, v odnosu do katerega se ljudje pokažejo bodisi v svoji majhnosti in zlobi bodisi v 

neuklonljivi etični veličini in jasnosti. Pesmi ne kažejo samo enkratnega primera, ampak z jasno 

obravnavo tega primera pokažejo na globljo usodnost in svetovnost tem, ki se jih dotaknejo na 

ozadju nedvomne svobodomiselnosti in zahteve po enakopravnosti. Seveda pa ne gre zgolj za 

zgodovinsko poezijo, ki opisuje pretekli čas, ampak za politično poezijo, ki opozarja na današnje 

stanje družbene angažiranosti. Tako v »konkretnih« pesmih (tu mislim na žanrsko tradicijo 

pesniškega ustvarjanja kot popisovanja naslovov časopisnih člankov od Iva Volariča Fea dalje), v 

katerih, nizajoč naslove člankov iz časopisa Slovenski gospodar, pokaže, da med slovensko 

kolaboracionalno percepcijo in takratno uradno naravnanostjo v Franciji do takšnega državnega 

zločina ni bistvene razlike. Tako eni kot drugi so Dreyfusa zlorabili in obsodili zaradi njegovega 

porekla in antisemitizma, ki progrome proti Judom (ali proti kakšnim drugim marginaliziranim in 

maltretiranim manjšinam – na primer Slovencem pod fašisti) vedno znova izkorišča za 

konstitucijo svoje fašistične oblasti. Dreyfusov proces je bil del širše politične mehanike, ki danes 

nikakor ni stvar preteklosti. Zavedanje tega mračnega dejstva pomeni ugledati temo v pravi luči 

(»Vohunstvo v Franciji II«), torej razumeti, da je bil sam proces krinka za fašistično igro oblasti, 
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ne pa pravni postopek, kjer bi presojali na podlagi dokazov (ki so ga osvobodili vsake krivde, saj 

so jasno pokazali tako dejstvo, da Dreyfus ni bil kriv, kot tudi na pravega krivca).  

Toda, kot rečeno, ne smem pozabiti, da gre za knjigo poezije, ne pa za zgodovinski opis ali 

komentar sodnega primera. Ni prvič, da avtor literarno ustvarja v tem, poeziji na videz tujem 

habitusu. Na primer v ambientu pravnega sistema. Franz Kafka je dovolj poznan avtor, da mi 

tega ni treba dokazovati. In seveda ni edini, ki je bil literarno močno povezan s pravom. Med 

avstrijskimi literati lahko prištejemo še Musila, Krausa, Werfla in celo Thomasa Bernharda. V tej 

zvezi toplo priporočam izvrstno in že omenjeno knjigo koroškega kolega Janka Ferka Pravo je 

proces. Toda tudi pri Taji ne gre niti za praven primer krivičnega procesa niti za poročilo o 

političnih krivicah, ampak za poezijo. V tem je Taja silovito prodorna. To poudarjam. Ne 

govorim o veliki produkciji besed (pesmi), ampak o lociranju »novih«, do sedaj zakritih 

prostorov poezije. Uspelo ji je odpreti do sedaj zakrito, potlačeno paradigmo »politične poezije«, 

ki ni političen komentar ali pamflet, ujet v tendenciozno reproduciranje poeziji zunanjih 

dogodkov ali transcendentalnih (nihilističnih) ideologij, ampak poezija, ki je v polju političnih in 

legalnih krivic uspela uresničiti pesniško besedo kot etični stroj, ki ustvarja ontološke učinke. 

Bralec v polju njene pesniške besede vstopi v ontološki sij, ki globoko zareže v njegovo 

eksistencialno osuplost. Njene besede režejo kot anatomov skalpel, natančne, odločne, čvrste 

metafore si podajajo roko z besedami, s katerih je oluščila odvečno maščobo, golota besednih 

zidakov, s katerimi gradi pesmi, je skoraj neznosna. Njena poezija je čisti ekspozitiv (uporabljam 

svojo sopomenko za bolj poznan pojem performativ), gola singularnost. Primerjava se bo morda 

zdela komu pretirana, vendar ni mogoče zatajiti lučne, aletheične kvalitete Tajinih pesmi. Ta 

lučnost seveda ni osvetlujoča, ampak razgalja, je golota poietičnega akta v strogi in ostri 

razvidnosti. Nič čudnega, da sem dobil občutek, da imam v rokah nekakšno gotsko jedkanico, 

vozlasto in sijočo, mračno, celo črno (črna je barva političnega terorja - Neki odtenek črne/ zbere 

kohorte, ki častijo skrivnostno govorico šifer,/ nek odtenek črne/ inducira kolektivni odboj 

svetlobe,/ protirazsvetljenstvo [»Črni thiasos III«]), in snežno belo sijočo (Mesto … spi v snežno 

beli pižami … v sobo nenapovedano vstopi mehka svetloba,/ zatajeni thiasos noči v polnem sijaju 

[»Črni thiasos IV«]. Tako namreč doživljam gotsko zadevo: kompleks papističnega terorja in 

neulovljive mistike velikih učenih menihov in nun (nekaterih od njih brezimnih), ki so se v 

ekstazi iztrgali papeževemu preganjanju; pritiskajoča, moreča groza katedral in silovita, vitka 

višina stolpov, travejev in kontrafor, ki osuplja in navdušuje; mračni, plapolajoči mrak po kotih 
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pri dnu in blesteči bliski vitražne mavrice rozet in oken; siva teža kamna in pajčevinasta mreža 

reber. Grafike Albrechta Dührerja, s katerimi je pesnica likovno opremila zbirko, seveda ne 

zmanjšajo tega občutka. Uporaba latinščine, francoščine, starodobne slovenščine, bohoričice, 

nemščine, kurziva, tujih imen in citatov, ki niso samo dobesedni, ampak tudi idejni, tuji miselni 

vzorci, ki začinjajo simbolno obzorje izobraženega bralca in jih ponazarja tisto vozlišče rok v 

barvnem oknu na naslovnici in hrbtni strani Dhürerjeve slike s pomenljivim naslovom Kristus 

med doktorji. Gre za vozel, ki ni zavozlan, za igro prstov in znakov, spopadanja kanonske 

strogosti in igrivosti svetega duha, odmora in napetega, premišljenega branja. Prsti in knjiga, 

prazna učenost in lučno vedenje, kot bi se izrazil Ivan Mrak. 

Strogost ustvarjalne geste se kaže v dveh vidikih poezije Taje Kramberger: Prvič, v njeni 

neizprosni, suvereni konkretnosti. Njene pesmi ne govorijo na splošno, z metaforami, ampak z 

znanstveno natančnostjo pripovedujejo o konkretnih dogodkih in ljudeh, razkrivajoč temeljito 

poznavanje snovi in celovitosti tematik, o katerih teče beseda. K temu je treba tudi prišteti visoko 

in mednarodno izobražen, vitek in gibek jezik, za katerega velja, da je točen, zgoščen in brez 

kakršnekoli potrebe po imponiranju (pravniki imajo – v nasprotju z ekonomisti, sociologi in 

pshihologi – moč: lahko se odpovedo jezikovnim dokazom svoje superiornosti, kot to za pravni 

jezik v njegovih najboljši trenutkih ugotavlja Haft (cf. Ferk); in drugič, da se njena poezija 

suvereno vzpostavlja v svetu, ki je nadnacionalen, zunaj meja, ki jih orisuje paranoična identiteta 

nacionalnega kanona, politična geografija in njen hlapčevsko gospodovalen habitus. Tu ne 

govorim samo o zgodovinski ali zemljepisni razsežnosti, ampak o širini kulture, o dometu 

simbolnega dispozitiva, ki pomeni njen pesniški in eksistencialni svet. Če na njeno poezijo 

pogledam v optiki pomena za nacionalno kulturo, potem ugotavljam, da je hkrati izstopila iz 

nacionalne utesnjenosti in utečene pesnikovalske matrike slovenskega jezikovnega prostora, po 

drugi strani pa ga je oživila v najžlahtnejšem ustvarjalnem smislu in v lokalni puščavi navrtala 

nov arteški vodnjak, vzpostavila nov pesniški teritorij, nov prostor poezije, novo resnost 

poietičnega angažmaja, ki poezijo iztrga njeni vlogi neškodljive, bebave, marginalizirane 

odvečnosti in dolgočasnega konformizma ter jo animira v družbeni sredici kot temeljni stroj, ki 

generira svetovno postajanje in obstojnost. V obračunu/ z izviri/ brez konca.   


