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»Poezije res nimam za  

odlagališče družbenega resentimenta in za  

reproduciranje družbenih patologij« 
 

 

1) Vsaka pot ima svoj začetek. Kako ste začeli vi? 

 

Pod novimi potmi so stare, bolj ali manj zabrisane, njihove smeri in nameni 

nerazpoznavni; ni nujno, da je to, kar danes vidimo kot začetek, tudi res začetek. 

Pisava je vedno že palimpsest, pisanje čez neko staro pisavo, ki včasih preseva 

skozi, je pot, ki si jo človek utre čez neko drugo pot. Poezija je vame prišla 

nekako nenadoma, po tem, ko sem do sklepne faze, se pravi, do absolventskega 

staža pripeljala dva samostojna študija: zgodovino in arheologijo (tedaj se ju je 

dalo študirati le vzporedno kot dve samostojni nepedagoški smeri). To je bilo 

jeseni leta 1995. Morda bi bilo bolje reči, da se mi je tedaj odprla govorica (ne 

jezik v smislu slovenščine, to se zgodi že otroku, ampak govorica v smislu 

naracije, zaporedja misli, besed, povedi, reda diskurza) in da sem nenadoma v 

njej začela prepoznavati nove dimenzije in predele, ki so dotlej bili zame 

nevidni. 

Prva zbirka, ki je nastala iz tega zgodnjega in do neke mere eruptivnega 

materiala, pomeni na eni strani spust v samo jedro govorico, plovbo z njenim 

tokom, na drugi pa tudi že postopno distanciranje od nje, distanciranje od 

spontanističnega tipa pisanja, pri katerem se, kakor bi rekel znani psihoanalitik, 

nezavedno strukturira kot govorica. Pri tem mislim, da se je v meni zelo hitro 

prebudila refleksija zapisanega, odkrivanje in sondiranje že omenjenih zakritih, 

neopaženih dimenzij govorice in s tem tudi odkrivanje novega imaginarnega 

okolja, sveta, ki sem ga kot pesnica, ki zarisuje koordinate svoje poetike, 

začenjala videti v povsem novi perspektivi. Zame je – gledano z današnje 

perspektive – v tej prvi zbirki (Marcipan, 1997; zbirka je napisana med jesenjo 

1995 in pomladjo 1996), veliko mrtvega materiala, ki pa v kontekstu zbirke 

vseeno deluje nekako dinamično, ker je pripet na bolj žive dele govorice, na 

katere sem se kasneje lahko oprla. Z mrtvim materialom mislim predvsem na 

tiste besedne zveze, sintagme, razmišljanja in kontekste, ki nam jih skuša okolje, 

v katerem živimo, skozi mnoge sisteme (izobraževalni sistem pa je 

najpomembnejši med njimi) kolektivno podtakniti, denimo v šolah, kjer se 

nespametno promovira sholastično-mnemonično znanje (učenje na pamet) 

namesto problemsko zastavljenega. To je strahovita zabloda, ki je popolno 

nasprotje ustvarjalnosti, tako tudi poezije, in ima velikanske družbene učinke: 

namesto suverenih, aktivnih in solidarnih državljanov proizvaja avtoriteti 

podložne, objestne in izključevalske stremuhe, ki menijo, da vse temelji na 

tekmovalnosti.  



 Intervju s Tajo Kramberger za Dijaški dom Ljubljana Vič 
Vprašanja: Nuša in Mateja, marec-april 2005  

 

 2 

Zame je torej poezija silovita eksistenčna izkušnja, ki zajame človeka v celoti in 

ki angažira vse njegove čute, ne samo emocije, tudi um in telo. Pogled na svet in 

kolektiv, v katerem živiš, se skozi močno izkušnjo govorice, ki je bila pri meni 

pač pesniška izkušnja, radikalno spremeni. Nekako izstopiš iz kolektivne 

govorice, ki kroži v medijih, v učbenikih, v slabih kritikah itn. v obliki fraz, 

klišejev in stereotipnih izjav kot edina možna in ki jo zahtevajo npr. 

srednješolski ali celo univerzitetni profesorji. Ostaneš sam ali sama z zdrobljeno 

govorico, ki nima umetnostnega potenciala, in moraš se znajti. Moraš si iz 

drobcev in razbitih fragmentov stare govorice ustvariti novo, tokrat bolj subtilno 

in odprto govorico, najti si moraš ali pa postopoma izoblikovati družbeno 

okolje, ki je to novo govorico in nov, spremenjen (odtlej zelo kritičen) pogled na 

svet pripravljeno sprejeti, ceniti in – še redkeje – tudi razumeti. To je 

dolgotrajen proces, saj običajno ljudi ni mogoče na hitro pripraviti, da bi sprejeli 

nov pogled na svet, ustrašijo se, reagirajo sovražno. Večina ljudi raje ždi v 

udobnosti, četudi na račun drugih, bolj nadarjenih.  

Jaz sem, vsaj do neke mere, imela srečo, da sem na podiplomski ravni (ko se mi 

je odprla poezija, sem končala študij zgodovine, arheologije pa, čeprav so me 

čakali le še diplomski izpiti in diploma, zaradi novega in zelo zahtevnega 

angažmaja v literaturi nisem končala) lahko odšla na večmesečno podiplomsko 

študijsko bivanje v Pariz. Vstop v intelektualno diferencirano in tenkočutno 

okolje je bil zame vsaj tako pomembna izkušnja kakor poezija sama; v 

intelektualno odprtem in literarno izjemno inspirativnem okolju sem se 

nenadoma počutila živo, motivacija in zavzetost na obeh poljih ustvarjanja, tako 

v znanosti kakor v poeziji (saj zame med znanostjo in poezijo v tem smislu ni 

ločevanja), sta se mi nenadoma izjemno zvišali. V Ljubljani so nadarjeni mladi 

ljudje nekako hibernirani, ni aktivne stimulacije, nikogar ni, ki bi jih prebudil, 

jih spodbudil k živemu in odgovornemu angažmaju na različnih ustvarjalnih 

poljih, saj ni zares močnih intelektualcev ali intelektualk ali pa so v poljih, kjer 

so edini kaj ustvarili, povsem marginalizirani. Življenje pa je v Sloveniji tako ali 

tako predstavljeno kot nekaj, kar je ločeno od (»neživljenjskega«) 

intelektualnega dela. Seveda je to strašanska (antiintelektualna) zabloda in 

nedopustno podcenjevanje mladih ljudi. Nekdo ima pač od takih visljenih 

predstav korist. 

To je nekakšna zgodba o mojem začetku pisanja poezije, če hočete, četudi 

človek kasneje razmišlja tudi o drugih, bolj zgodnjih začetkih, ki so nemara 

povezani s tem. Sama sem namreč zelo zgodaj začela brati, nekje pri 4 letih, in 

moja mladost, tja do srednje šole, je močno prežeta z branjem, to zelo samotno 

in obenem užitka polno izkušnjo (v srednji šoli sem se nekako izklopila, vsiljene 

doktrine me niso več zanimale, bila sem upornica, ki je več imela od Boba 

Dylana, Grace Slick ali Leonarda Cohena kakor od docela neživljenjske in 

mehanično šolmoštrske interpretacije Kosovela, mimogrede, še danes ne mislim 

nič drugače ...).  
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Pravzaprav mislim, da je neposredno in golo soočenje z govorico bolj temeljno 

od pisanja same poezije; slednja je že izbrani žanr, je rezultat tega, kako globoko 

je to soočenje (ki bi v drugi terminologiji pomenilo postopno prevajanje 

nezavednega v zavest in racionalizacijo nekaterih psiho-lingvističnih procesov) 

bilo in koliko sta se pesnik in pesnica, ki sta se z govorico soočila, pripravljena 

transformirati (so tudi taki, ki se ob močni izkušnji z govorico tako vkrčijo, da 

so vse življenje literarni tirani, samo da bi zakrili nezmožnost osebne in pesniške 

transformacije). Govorica pa se skozi proces pesnenja ali širše skozi proces 

pisanja samega (tudi prek discipline in metodičnega mišljenja v znanosti, če je ta 

zastavljena kot odprta struktura in ne kot doktrina) izjemno elaborira, subtilizira, 

niansira in nenadoma se znajdeš – v razmerju z začetki – povsem drugje. Nikdar 

pa ne prispeš čisto tja, kamor (misliš, da) si se namenil. Vmes je toliko 

tresljajev, postaj, spoznanj in pretresov, da sama procesnost postane nekaj 

najlepšega, cilj ni več tako zelo pomemben oz. je že izpolnjen v samem procesu. 

 

2) Kaj vas navdihuje pri pesnjenju? 

 

Marsikaj, pravzaprav vse, kar se okoli mene dogaja. Svet, živa bitja v njem in 

človekovo življenje so strašansko kompleksni fenomeni, nenehno, vsak dan in 

vsako minuto se dogajajo drobni paradoksi in kontradikcije, ki so vredni zapisa 

in ki so neskončno zapletena, paradoksna, a tudi spomina vredna poetika 

vsakdanjega življenja. Je pa res, da ni zmeraj dovolj časa, da bi človek vse to 

zapisoval, včasih le s kotičkom očesa ujameš kak prizor in se ti vtisne v spomin; 

v tiste vrste neizbrisni vizualni spomin, ki se kasneje lahko prelije v pesem (jaz 

pesmi nekako vidim, vidim govorico, ki oblikuje pesniško pokrajino, skoraj 

fizično zaznavam relief imaginarne pokrajine različnih govoric). Vendar v kak 

poseben, misionarski ali svetoboljsko vzvišeni mandat pesnikov ali pesnic, pa 

tudi v kak nadnaravni navdih ne verjamem. Taka verjetja, nemara je bolje reči 

verovanja, so zame bolj stvar romantičnega mišljenjskega okvira, ki rad 

polarizira, manihejsko sopostavlja in afirmira navidezna nasprotja (čustva-

razum, poezija-znanost, dobro-slabo, moški-ženska, genijalni človek-običajni 

smrtnik itn.). Tak mišljenjski okvir mi ni blizu, med dvema skrajnima 

dihotomijama so svetovi različnih možnosti, ki sprožajo najrazličnejše procese 

in zaveze, ki ta nasprotja neskončno presegajo. Ti vmesni senzibilni svetovi so s 

takim grobim dualističnim in redukcionističnim načinom razmišljanja, ki zmore 

misliti svet le prek nasprotnih si pojmov (antagonizmov), potlačeni in zavrženi. 

To ni dobro za človekovo duhovno svobodo, saj ne dopušča dejavnega in 

dejanskega življenja. Vsakdo od nas ve, kako lahko drobna gesta ob pravem 

času popolnoma spremeni tok dogodkov in s tem celotno konstelacijo in pogled 

na svet ali ljudi. Mišljenje, ki zgolj polarizira, je nemara kot del pubertete čisto 

okej (saj je prav, da ljudje gredo skozi te faze duhovne dediščine, med drugim 

tudi romantične, ki smo jo skozi šolski sistem kolektivno nasledili kot ljudje 20. 

in 21. stoletja, živeči v teh krajih), kasneje pa nima več pravega mesta v 
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družbenih razmerjih, ki so neizmerno kompleksna, neizčrpna. Kar se poezije 

tiče, so tak pogled na svet drugod (v okoljih, kjer razvijajo problemsko ter 

argumentativno zasnovano izobraževanje in ne učenje na pamet) presegli že prvi 

modernisti in kasneje ponovno nadrealisti, v Sloveniji pa nenehno vznika, kaže 

svoje pastoralne kremplje in ponuja sentiment ter polresnice kot nadomestek za 

nesposredna in močna čustva (jeza, ljubezen, strah, obup, sovraštvo itn.).  

Treba bi bilo narediti javni prostor za izražanje teh močnih življenjskih afektov, 

prostor za pravico do radikalno drugačnega mišljenja, prostor državljanskega 

upora. Najmanj tega odprtega prostora je prav v srednjih šolah, kjer je domala 

vse – če nimate zares velike sreče in vas uči kak duhovno širok in razgledan 

človek, kar je posebno dragoceno –, grajeno na piflariji in repeticiji, ki nista živi, 

ampak mrtvi in ritualni formi komunikacije. Ljudje, posebej mladi ljudje, dijaki 

in študenti, to potrebujejo, sicer prihaja do čustvenih in ambicijskih potlačitev in 

kasneje do različnih oblik nasilja, ker ljudje niso ob pravem času sprostili 

napetosti, pa tudi ne razvili lastnega recepcijskega potenciala, kar je nemara 

najpomembnejše in se kasneje odraža v odnosu do drugih ljudi. Šolski sistem, 

kakršnega poznamo, jih ne nauči ali sploh ne uči samostojno misliti (brez 

udobnih modelov in vnaprejšnjih sodb).  

Mislim, da je poezija nekaj, kar je najglobje povezano s temi vrednotami, 

močnimi nihaji in s pravico do drugačnosti, do samosvoje inteligence, izvirne 

argumentacije, do neposrednosti izraza, povezana pa je tudi z dostojnim 

življenjem in duhovnim ravnovesjem slehernega človeka. Poezija je simbolna 

subverzija opresivnih sistemov in kot taka pravzaprav zelo neposreden boj proti 

vsakršnemu izključevanju, zatiranju soljudi in drugih (nemočnih) bitij. Močna 

poezija, ki jo – vsaj jaz tako mislim –, navdihuje vsakdanje življenje, iz katerega 

tudi črpa svojo moč in suverenost, bralcu/bralki nudi olajšanje, vendar ne 

olajšanje kot odvezo od odgovornosti za surovost ali kot odpustek za zatiranje za 

zafrustrirane oz. zatiralce, marveč olajšanje ob tem, da je tu, kljub delu družbe, 

ki v vsakem obdobju ostaja izprijen oz. oportunističen, vseeno nekdo, ki štrli 

ven, daje zgled, ki ima nedvoumno etično držo, ki je marsikaj doživel in se, 

kljub družbenim pritiskom, ni zlomil.  

Skratka, da kljub nasprotnemu videzu obstaja sistem človeških vrednot, ki ga je 

vredno ohranjati, saj nam pomaga živeti na tem svetu (brez njih nismo nič). To 

je, vsaj za moj pogled, vizija močne literature brez kake moralistike ali 

sklicevanja na »spodobnost«, saj je močna literatura (v mislim ima tu predvsem 

prozna dela) sposobna v pripoved integrirati tudi mistifikatorske, nemoralne in 

spletkarske like, a jih tudi postaviti v širši kontekst, jih objektivirati ali 

ironizirati, predstaviti njihovo bedo in minornost, se distancirati od njih (šibki in 

manj obdarjeni avtorji take like sicer lahko do neke mere vestno opišejo, vendar 

jih ne znajo postaviti v širši kontekst, kakor se tudi ne zmorejo in ne znajo 

nedvoumno distancirati od njih). Če je navdih v vašem vprašanju mišljen v tem 

»življenjskem« smislu, potem je to odgovor na vprašanje, sicer pa vam lahko 
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ponudim malo bolj neposreden odgovor, ki sem ga pred kratkim dala v nekem 

drugem intervjuju (za revijo Literatura, št. 161/162, 2004): 

 
 »Ali je gol na nogometni tekmi plod hipnega navdiha ali dolgega urjenja? Ali brez 

 daljše refleksije sploh dobite »hipni navdih«? Ne sodim med tiste, ki bi prisegali na 

 navdih ali ga mistificirali (poleg tega je »navdih« kategorija, ki sodi k estetski 

 instituciji romantike, resda instituciji, ki določa večino slovenske poezije tudi danes, 

 ne pa tudi moje). Na misel mi prihaja nek intervju Paula Austerja z Edmondom 

 Jabèsom, kjer slednji pravi: »Ne verjamem v navdih ali v karkoli takega. Knjiga je 

 nastala iz nečesa, kar je že bilo globoko v meni«. Ob določenih in ugodnih 

 konstelacijah pač to privre na dan in pesnica ali pesnik potem to zapišeta, da bi morda 

 kasneje dešifrirala pomen procesa, ki se je v njiju dogajal.« 

 

3) Kdo je vaš vzornik? Koga najraje prebirate? 

 

V duhu gornjih dveh odgovorov vam lahko rečem le to, da vsaka pesnica in vsak 

pesnik – vsaj tista ali tisti, ki ju jaz imam za pesnico in pesnika – sledita svoji 

začrtani poti in da v kratkem času, ki je v življenju na voljo, ni časa za strežbo 

ali čaščenje svečenikov, v podobi katerih se tako radi prepoznavajo kulturno-

politično etablirani avtorji in (precej redkeje in tudi redkejše) avtorice.  

To še ne pomeni, da nimam priljubljenih avtoric in avtorjev, seveda jih imam, a 

v njih ne vidim vzornikov ali vzornic, temveč sogovornike, duhovne sorodnike 

in sorodnice, predvsem pa občutljive ljudi, katerih poetiki in etični presoji ter 

spoznavni ravni zaupam. V ta red ta trenutek sodijo pesniki in pesnice, kakršni 

so Adrienne Rich, Tomas Transtroemer, Louise Glück, Roberto Juarroz, René 

Char, Alejandra Pizarnik in še mnogi drugi/druge. Med pesniškimi kolegicami 

in kolegi v Sloveniji pa imam resnično rada le tisto poetiko (z njenimi 

avtorji/avtoricami vred), ki se ne udinja oblasti in ki si skuša izboriti lastno pot, 

četudi je to zelo naporno in četudi pri marsikomu sprva niti ta pot še ni povsem 

otipljiva ali razvidna; je bolj suvereno zastavljen potencial. Zelo rada imam 

močno zavezujočo in milo ter z ljubeznijo do slehernega bivanja prepojeno 

poezijo Barbare Korun, predvsem novejše pesmi (Razpoke), Barbara Korun je 

pred kratkim uredila pesmi prezgodaj umrle pesnice Tatjane Soldo (Jezik 

razžarjenih trav), ki je čisto po krivici marginalizirana (njene pesmi niso po 

potencialu in po duhovni zgoščenosti nič slabše od nekaterih boljših pesmi 

Jureta Detele, ki se ga, ker je pač pesnik, kuje v zvezde). Odlični sta zadnji 

zbirki Iztoka Osojnika (Gospod Danes) in Petra Semoliča (Barjanski ognji), 

popolnoma suverena je poezija mlade pesnice Kristine Hočevar (V pliš), Nataša 

Velikonja tudi z zadnjo knjigo (Plevel) ne odstopa od lastne trajektorije, Gašper 

Malej, ki je lani izdal prvo pesniško zbirko (Otok, slutnja, poljub), ima 

potencial, ki je z zahtevnostjo in nepopustljivostjo postavil temelje svoji 

pesniški govorici, kar je povsem jasno že v prvencu. O notranjeslovensko 

etabliranih, ljudsko všečnih, z rodovnimi nagradami ovešenih ter medijsko 

propagiranih pesnikih in pesnicah, ki z velikim truščem ponovno odkrivajo toplo 
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vodo in novo alpsko ali pšenično idilo, pa me raje ne sprašujte, o njih vam 

nimam povedati nič posebno lepega. Bolje, da niti ne začnem. 

V poeziji ni lažjih poti in ni medijskih uspehov; nikdar v zgodovini niso pesniki 

in pesnice, ki v času samem veljajo za »genije« ali »genijalke« (slednje le zelo 

redko in le, če pravočasno umrejo, da z večjo nadarjenostjo in socialno 

občutljivostjo ne motijo tako ali drugače »metafizičnih« in »patafizičnih« 

pesniških bratovščin, saj je izraz »genij« običajno – in to ima čisto partikularen 

kontekst v 19. stoletju, ki ga tu ne morem podrobneje razlagati – pripisan le 

moškim), na tem družbeno privzdignjenem mestu tudi kasneje ostali. Običajno 

je ravno narobe: (samo)oklicani »geniji« časa se čez čas, ko specifična družbena 

konjunktura popusti, izkažejo za zelo običajne politikante in družbene 

povzpetnike ali ideologe (primer Koseski, Vidmar idr.). Od njihove nečimrnosti 

odrinjeni in marginalizirani ustvarjalci in ustvarjalke, ki ne pristajajo na lažje 

poti do uspeha ali na nivelizacijo kriterijev, pa sčasoma zaradi notranje 

spoznavne moči pesniške govorice same pridobijo na ugledu. No, drugod po 

svetu (npr. v Franciji, na Danskem in še kje) – ne pa tudi v Sloveniji – so bolj 

razvili in niansirali kriterije, po katerih se oportunistom, konformistom in 

stremuhom, ki po nesreči zajadrajo v umetniški svet, dovoli priti le do kake 

samopropagandne podobe na jumbo plakatih, sicer pa se jim zapre dostop do 

najvišjih simbolnih označevalnih mest v družbi, saj se inteligentni ljudje prav 

dobro zavedajo, da se tedaj, če surovi samopromotorji dobijo vodilni položaj 

zgleda (eksempla) za vso družbo, povzroča strašanska škoda v družbenem 

imaginariju. (Če na mestu, kjer bi pričakovali in kjer bi morali imeti etiko in 

odgovornost, naletimo na intrigo in korumpiranost, ki si le retorično prilastita 

etiko, je pohabljena celotna družba, ki si táko lažno in družbeno razdiralno 

podobo jemlje za vzor.) K sreči sem sama intelektualno in literarno integrirana 

tudi v ta druga, bolj niansirana okolja, biti prisoten ali prisotna samo tukaj, v 

Sloveniji, bi bilo katastrofalno za ustvarjanje, saj mi razni dezorientirani kritiki 

in tudi pesniki kot »vzore« neprestano vsiljujejo nerazgledane in neotesane ljudi, 

ki bi mi v Franciji na kakem mediokritetnem literarnem sprejemu sramežljivo in 

s primerno skromnostjo moleli pildke za avtogram. Smešna in obenem 

groteskna je ta inverzija, Butalci so poskus deskripcije, katalogiziranja te nore, 

na glavo postavljene družbe, a kar zbuja srh, je, da še danes ni čutiti nobenih 

sprememb ... in to slednje je najhujše, saj je posreden dokaz vsesplošne 

pogreznjenosti v inertnost. Seveda ni nujno, da bi bilo tako, nobeno zlo ni nujno, 

vselej je tu izbira, ki pa prinese odgovornost. Tudi takih ljudi je nekaj tukaj in 

zdaj, k sreči. 

 

4) Potrebujete za pesnjenje posebno stanje, neko posebno razpoloženje 

ali lahko pišete kadarkoli? 

 

Oboje oz. kombinacija obojega je potrebna: pišem lahko kadarkoli, vendar s 

pogojem, da se, preden začnem pisati, »spravim« v posebno stanje. To ni kakšno 
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mistično ali mistifikatorsko stanje, marveč zgolj stanje posebne, skrajne 

pozornosti, izostrene senzibilnosti  in duhovne koncentracije, ki je precej 

izčrpavajoče. S tem se ni hecati, lahko »pregoriš«. Pri prvi knjigi sem se 

nekoliko naivno in zaletavo odpeljala nekoliko predaleč in se komajda ustavila. 

Nič drugače ni kakor pri kakem napornem športu, kjer se je pri težkem treningu 

treba znati pravočasno ustaviti in si odpočiti, iti dalje šele, ko se zopet vrnejo 

moči. Vendar se ustvarjalka ali ustvarjalec, ki se naučita obvladati veliko 

energijo in umsko razžarjenost, s tem naučita živeti in racionalno odmerjati 

obdobja koncentriranega ustvarjanja in sprostitve, ki spet napolni baterije. 

 

5) V kateri pesmi se najbolj prepoznate? 

 

Če me sprašujete »na splošno«: v pesmih, ki ne izključujejo različnih stvari in 

živih bitij zgolj na podlagi klišejev in ne izvirajo iz starih predsodkov. To 

spoznam takoj, po nekaj verzih ali straneh. Od tega je odvisno, ali bom brala 

dalje ali ne. Zelo neposredno rečeno: pesmi, v katerih je ženska nekakšna 

eterična muza ali fiktivna entiteta, ki spravlja – ali pa njene noge in drugi deli 

telesa spravljajo – poete v nekak pesniški delirij, če se seveda vanj ne spravijo 

že prej s kako eterično tekočino, ki je menda tako pomembna literarna 

substanca..., in ki nato slavi mistično povezanost literarnih bratovščin (to je 

najbolj običajen pesniški topos v naših krajih), kjer ni nobenega prostora za 

svobodo in mišljenje, me niti najmanj ne zanimajo. Bi me pa zanimala – in tudi 

me zanima – poezija (da bi jo v Sloveniji le bilo kaj več), pri kateri sta moški in 

ženski pol v neizključevalnem ravnovesju. Poezije res nimam za odlagališče 

družbenega resentimenta in za reproduciranje družbenih patologij. 

Če pa merite na moje pesmi, je to bolj delikatno. Ko človek pesem napiše, ko jo 

»da ven«, ko iztrga iz sebe tisti del, ki je namenjen nekakšni spoznavni 

odcepitvi, se zgodi nenavadna transformacija: pesem postane nekaj drugega, 

začne se njeno samosvoje življenje (v knjigi, med bralci, odjemalci posamičnih 

verzov itn.). Ko je pesem zunaj, ni več avtorjevo/avtoričino ogledalo, v njej se 

avtor ali avtorica čedalje manj prepoznavata, saj razdalja med pesmijo in njima, 

tudi zaradi pomnožitve recepcij na eni stran in akumulacije izkušenj in novih 

spoznanj na drugi strani, običajno raste. Verjetno pa drži, da so najmočnejše 

avtorske pesmi paradoksno prav tiste, v katerih je na najbolj zgoščen in najbolj 

neposreden način akumulirana neka osebna ontologija, izkušnja (ne zmerom le 

fizična, tudi duhovna), ki pa že presega območje osebnega. Kar se torej mene 

tiče (ta hip) mislim, da je ena mojih najbolj subtilnih in obenem konsistentnih 

pesmi daljša tridelna pesem Mobilizacije, ki je nekakšna družinska saga, ki pa 

mestoma z močno simbolno transgresijo prerašča te ozke družinske okvire. 

Zanimivo je, da ste jo tudi vi (v enem od spodnjih vprašanj) izpostavili kot tisto, 

ki je emocionalno prodrla najbližje in segla najgloblje. Enaka jo bere občinstvo 

po svetu, zato je tudi prevedena v več jezikov. 
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6) Ali hitro najdete prave besede za tisto, kar čutite, kar želite povedati 

ali je potrebno veliko popravkov, veliko vaje? 

 

Besede že najdem, seveda. Če jih ne, pa malo pobrskam po odročnih kotih 

spomina, včasih tudi skušam vizualizirati nekatera pretekla stanja, branja ali 

dogodke in tako besede priplavajo v zelo natančnih intervalih, kakor bi jih 

naročil. Kar pa zadeva popravke in vaje, nimam nobenega enotnega recepta. 

Včasih je pesem takoj končana, drugič zopet jo je treba malo izostriti, včasih 

celo prespati, tudi zavreči in začeti na novo. Vsekakor pa eno drži kot pribito: 

izsiliti se je ne da. Pesem, ki je izsiljena, je ena sama brazgotina, je odvečen 

diskurz brez presežka. (Na sliki: list iz pesniške beležnice, Ottensheim v 

Avstriji, 2001.) 

 

7) Včasih je vaše pesmi čutiti kot težke, zaprte, kot npr. pesmi v zbirki 

Spregovori morje, včasih pa so ritmično lahkotne, ljubeče, nežne kot 

v ciklusu Mobilizacije. Je to vprašanje pesniškega stila ali različnih 

razpoloženj? 

 

Ljudje me zelo različno berejo, ni enotne recepcije in je tudi ne sme biti, če naj 

bo recepcijsko polje v družbi odprto za interpretacije in branja (primer 

nesmiselne redukcije na zgolj eno možnost je le homogeniziran izobraževalni 

sistem, pa še tu ni homogenizacija nujna, če so le njegovi sestavljalci in 

posredovalci nekoliko bolj taktni, tenkočutni in kultivirani ljudje). So torej taki 
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bralci/bralke, ki jim je najbolj všeč moja prva knjiga (Marcipan), kjer gre za 

velik, nepretrgan tok proto-poezije, v katerem je dovolj ljubezni do vsega 

bivajočega, tudi veliko manjših pritokov govoric in v kateri je, naposled, precej 

neprečiščenega, kolektivnega, zame danes motečega materiala. So taki, ki se jim 

zdi druga knjiga (Spregovori morje), ki se vam zdi »težka in zaprta«, 

elementarna in globoka (ne v zaprtem smislu), posebej je nekaterim blizu 

naslovni cikel, ki je oblikovno sestavljen kot bibavica morja. So spet taki, ki 

mislijo, da je lanski Žametni indigo moja najboljša knjiga, ker da gre v njej za 

redek in enkraten spoj intelektualnih spoznanj in socialne občutljivosti na eni 

strani ter senzibilnega in erotičnega elementa na drugi strani. Vmes le nekaj 

ljudi ve za mojo nemško knjigo Gegenströmung / Protitok, saj je izšla v Avstriji 

(leta 2002). So pa še tudi četrti, peti, šesti, vmes kajpak tudi taki, ki dobijo 

mozolje, če samo slišijo moje ime itn.  

To je vse okej, nikdar nisem imela namena ugajati vsem. Težko pa je reči kaj 

dokončnega, četudi imam jaz o svoji poeziji seveda dokaj jasno predstavo, ki jo 

bom nekoč zapisala v kritičnem, refleksivnem avtobiografsko-pesniškem eseju. 

Verjamem, kakor je rekel že Paul Valery, da sta pesnik in pesnica toliko močna, 

kolikor sta sposobna biti svoja lastna kritika, kolikor zmoreta neizprosno 

objektivirati svojo (preteklo) poezijo, jo zelo ostro kritično premeriti. Kritika, ki 

je tudi avtorefleksija, je zame (pa tudi širše družbeno je) neskončno vrednejša in 

pomembnejša od institucionalizirane kritike, vsaj slovenske, ki ji le redko uspe  

 

doumeti, kaj šele razviti kak zahtevnejši kriterij ali argument. 

In še to, ker že sprašujete o »pesniškem stilu« in »različnih razpoloženjih«: prva 

in druga zbirka sta rezultat enega samega nihaja, sta komplementarni (odprtje in 

zaustavljanje, zapiranje pretoka ; svetloba in zatemnitev), medtem ko tretja ne 

sodi več v isti sunek, je samostojna govorica, ki sem jo morala sama znova 

oblikovati (saj sem do neke mere tudi prvi dve, vendar sta govorici v prvih dveh 

knjigah manj prečiščeni, več klišejskega se ju drži, četudi ne povsod in ne na 

enak način). Pesniška govorica Marcipana je razigrana erupcija in spodletel 

poskus integracije neživega kolektivnega materiala v pesniško govorico (danes 

me nič ne čudi, da je bila takoj sprejeta, saj je lažje sprejeto tisto, kar ima v sebi 

več »kolektivno sprejemljivega«), medtem ko je zbirka Spregovori morje 

opustitev tega (družbeno kohezivnega in) kolektivnega elementa. Je bolj trd boj 

za lasten izraz in ubesedovanje lastnega in ne kolektivno doživetega, ker sem 

skozi poezijo oz. skozi govorico spoznala, da me na kolektivne izkušnje, kakor 

so mi bile skozi šolanje in prazno znanje podane, pravzaprav ne veže nič in da 

jih moram premisliti skozi lastno perspektivo.  

To je velik rez, ki se pozna tako v »pesniškem stilu«, kakor v »pesniškem 

razpoloženju«. Nikakor ga ni mogoče skriti, pesniki in pesnice, ki menijo, da 

lahko skozi kolektivno všečno govorico neposredno priletijo na suvereno 

pesniško polje, se strašansko in bridko motijo. Priletijo na že izdelan kliše, ki jih 

sicer hipoma naredi družbeno sprejemljive, umetniško in spoznavno pa povsem 
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nezanimive. Diskontinuiteta v govorici je nujen pogoj za močno poezijo (enako 

je v resni znanosti) in v pesniški govorici jo je vselej mogoče prepoznati. Ima pa 

ta prelom, ta prekinitev seveda družbene učinke, ki jih je treba ravno tako 

zdržati (to je nemara še težje, saj lahko traja dolga desetletja, pomeni pa, da si 

nekako out of touch, da nisi ravno širše »priljubljena« ali »medijsko« všečna 

osebnost).  

 

8)    Kot že rečeno, so pesmi v ciklusu Mobilizacije izredno lepe in 

presunljive. Govorijo o vojni in ljubezni. Od kod navdih za te pesmi – 

so to življenjske zgodbe vaše babice, deda, očeta in matere? 

 

Ja, to je zgodba mojega očeta, ki je bil med drugo svetovno vojno prisilno 

mobiliziran v nemško vojsko (prisilna mobilizacija leta 1943), in mame, ko ga 

po vojni, ko se je vrnil in bil precej polomljen, srečala. Ker je bil očetov oče 

pacifist in mu je rekel »Tunek [od imena Tone-Anton] moj, nikoli ne streljaj v 

ljudi, ampak v luft«, in ker mu je mati, ki je bila bolj usmerjena v panslavizem 

in še posebej rusofilska (tedaj je to bila zelo močna mobilizacijska ideologija) in 

je, kadar je le imela kaj časa, fanatično brala ruske klasike (Tolstoja, 

Dostojevskega, Čehova, Puškina idr.; marsikaj je znala na pamet in je tudi mene, 

ko sem bila stara kakih 5 ali 6 let, morila s citati iz teh del), vcepila nekakšno 

utopično ljubezen do Rusov, je moj oče na vzhodni (litvanski) fronti kmalu po 

mobilizaciji, po kakem mesecu »streljanja v luft«, prebegnil na rusko stran. 

Mislil je, da mu bo tam, »pri ruskih prijateljih«, boljše. No, to je bila strašna 

iluzija, ki ji je sledila deziluzija – končal je v delovnem taborišču, kjer se je na 

srečo vanj zaljubila neka ruska bolničarka, ki mu je pomagala najti delo v 

mrtvašnici taborišča. Tam je za študente medicine prepariral organe mrtvih 

taboriščnikov. Za to pa je enkrat na dan prejel topli obrok in kasneje je bil 

prepričan, da mu je to (predvsem pomoč bolničarke) rešilo življenje. Tam je tudi 

doumel in trdno sklenil, tako nam je, svojim otrokom, pravil, da je treba 

študirati, da sta kognitivno znanje in kultivirana socialna solidarnost edina pot, 

ki vodi iz pogubljenja in egocentrizma (večkrat je omenjal, kako so bili v 

taborišču le Francozi in Nemci med seboj solidarni pri vsakem kosu kruha in so 

se vedli disciplinirano, po njegovem jih je zato tudi več preživelo ujetništvo, 

medtem ko je odtlej globoko preziral zahrbtno spletkarstvo in narcisoidno 

egotičnost »balkanskih plemen«, kakor jih je imenoval).  

No, to so njegova spoznanja, ki so pač takšna, kakršna so, nikdar jih ni posebej 

olepševal, a tudi ne za vsako ceno generaliziral. Nekatera je skušal prenesti tudi 

na nas, svoje štiri otroke. Pravzaprav je to zgodba za roman, zapakirana v daljši 

pesmi. Je pa zelo pomembno tudi to, da je najmočneje prisotna in materialna 

figura v tej pesmi pravzaprav moja mama, ki sem ji pesem tudi posvetila. Brez 

nje in njene trdne ljubezni bi moj oče po vsem, kar je doživel tja do svojega 

sedemindvajsetega leta, kasneje le težko našel notranji mir, brez nje in njene 

volje, da me rodi pri 42 letih, ko je že imela tri otroke, pa tudi mene čisto 
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preprosto ne bi bilo. Brez njenega vitalnega zagona v sedemdesetem letu 

življenja zagotovo tudi ta pesem ne bi nastala. Moja mama, ki še živi (oče je 

umrl leta 1993), je neposredni vir za subtilnost in ritmično ter simbolno 

materialnost te pesmi, zaradi tega sem v knjigi Mobilizacije pri vsakem delu tudi 

vključila po eno od njenih grafik, ki jih je naredila v zadnjih letih, odkar se 

amatersko ukvarja s slikarstvom.  

 

9)  Kako se preživljate? Kot svobodna umetnica? 

 

Imam sicer status »svobodne umetnice«, se pravi, po novem »samozaposlene v 

kulturi«, vendar se od tega pravzaprav preživeti ne da, morda se da preživljati, 

torej nekako shajati na robu preživetja, če za razmerje med pojmoma preživetja 

in preživljanja vzamemo razmerje med življenjem in životarjenjem. Letos je 

malo bolje, ker sem prejela delovno štipendijo, vendar tudi to ni kaka trajna 

rešitev, saj bom z njo bolj pokrila dolgove, ki so se nabrali v preteklih dveh 

letih. Če bo vse po sreči, se bom drugo leto zaposlila na Fakulteti za 

humanistične študije v Kopru, letos sem bila tam zaposlena polovično in tako 

imam za seboj lepo izkušnjo dela s študenti. S tem imam izredno veselje, rada bi 

videla, da bi mladim ljudem bile poti v intelektualni svet bolj odprte, da bi se 

zavedali, da je treba izredno veliko vlagati, da si v mednarodnem intelektualnem 

svetu cenjen in upoštevan. Da ni nič podarjeno, posebno ne skozi prilizovanje 

nadrejenim, kar je skorajda pravilo v Sloveniji, in da te drugod cenijo in 

upoštevajo predvsem po tem, da se vztrajno in kljubovalno boriš zase, in ne, če 

si podredljiv spletkar. Da pa je vse to vendarle vredno truda, saj spoznaš 

nepozabne in plemenite ljudi, če se le problematike ali ustvarjanja, ki si si ju 

zadal ali zastavil, lotiš z resnostjo, inteligentnostjo, odgovornostjo in zagonom.  

 

10) Imate družino? 

 

Odvisno, kakšna je vaša definicija družine. Že več let živim z nekom, otrok pa 

nimam.  

 

11) Kaj počnete v prostem času? 

 

Moram reči, da prostega časa v tem trenutku pravzaprav nimam, saj imam poleg 

tekočih zadev toliko načrtov s seboj in toliko projektov, ki čakajo na udejanjnje, 

da bi se morala razdeliti na več oseb. Žal ali k sreči to ni mogoče. Moj urnik je 

letos popolnoma zapolnjen (ne le za en teden naprej, ampak tja do konca 

januarja 2006, z nekaterimi načrti pa sega še precej dlje v prihodnja leta). Ne gre 

za kak mit o pridnosti, saj je moj vzorec delovanja sestavljen bolj iz skrajno 

intenzivnih obdobij, ki jim sledijo obdobja intenzivnega oddiha. Gre bolj za to, 

da v zadnjih nekaj letih teh drugih obdobij primanjkuje in to ni več dobro. Treba 

si je vzeti čas za oboje, saj brez enega ni drugega.  
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Po drugi strani pa je res, da je med delom, ki si ga zadajam in med opravki, ki 

jih dodatno sprejmem v svoj urnik, običajno veliko takih, ki jih zares delam z 

največjim veseljem, odgovornostjo in zavzetostjo, tako, da bi bilo morda 

mogoče celo obrniti odgovor in reči, da je to, kar rada delam na nek način že 

moj prosti (etimološko nekoliko sorodno bi bilo mogoče reči »svobodno 

razporejeni«) čas, saj me delo, ki ga imam rada, obenem sprošča in radosti. Niso 

pa to lagodne počitnice – to zagotovo ne. Sicer pa po napornih dnevih večkrat 

hodim plavat na DIF na Kodeljevem. Nekoč sem trenirala plavanje pri 

plavalnem klubu Ilirija in voda je absolutno moj element, odlično se počutim v 

njej in to, da lahko kadarkoli grem na bazen in plavam, me telesno in psihično 

pomirja, razbremenjuje. 

 

12) Načrtujete že kakšno novo zbirko?  

 

Pravkar je tu sveža knjiga iz tiskarne (sem res tako dolgo odgovarjala na 

vprašanja?!): štirijezična zbirka poezije z naslovom Mobilizacije / Mobilisations 

/ Mobilizations / Mobilitazioni. Saj sem jo posredno že omenila, ko sem govorila 

o pesmi Mobilizacije. To je knjiga, ki mi je še posebej pri srcu, ki je velik 

založniški in prevajalski zalogaj in pri kateri sem zares z dragimi in zaupnimi 

prijatelji in prijateljicami sodelovala pri vseh fazah njenega »rojstva«, od 

začetka do konca (tako pri prevodih kakor pri oblikovanju in postavitvi). 

Naposled tako le imam knjigo, ki jo lahko mirne vesti dam pesnicam/pesnikom 

po svetu in tudi drugim ljudem, ki se zanimajo za moje duhovne avanture (vanjo 

sem vključila tudi nekaj likovnega materiala, nekaj rokopisov, zapiskov z robov 

beležnice ipd.).  

Zdaj si bom najprej malo oddahnila, rabim svežih moči, fizično in psihično 

regeneracijo, se pravi, nekaj dejanskega miru brez 40 mailov dnevno, brez 

mobitela, vsakdanjih stresov, urednikovanj, korektur, sestankov, priprav na 

predavanja itn. Veselim se torej letošnjih počitnic, morja, trdnih in nežnih 

večernih misli, ki prihajajo vame z valovanjem in žuborenjem vse teže morja in 

ki zmorejo marsikaj že slutenega in nakazanega zaobjeti in izostriti. Tako zmeraj 

nastane kaj novega. 

 

Odgovarjala je Taja Kramberger, konec marca/začetek aprila 2005 

 

Za sodelovanje se vam še enkrat najlepše zahvaljujeva in vas lepo pozdravljava! 

NUŠA IN MATEJA DD VIČ 


