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Taji Kramberger za zbirko Vsakdanji pogovori (2006) 

 

Vsakdanji pogovori, zadnja pesniška zbirka Taje Kramberger, pesnice, znanstvenice, 

prevajalke in esejistke, ki je izšla lani pri založbi Aleph, je njena četrta, oziroma šesta zbirka, če 

štejemo tudi knjige v tujih jezikih. Pesmi v tej zbirki nedvomno kažejo na strmo vzpenjanje v njeni 

pesniški ustvarjalnosti in vsekakor pomeni ne le vrhunsko fazo v njenem pesnjenju, ampak tudi 

nov vrh v sodobni slovenski poeziji.  

Zbirka je heterogena, sestavljena iz več med seboj ločenih sklopov, ki niso zavezani 

enotnemu loku. Pravzaprav je v knjigi več lokov, ki se med seboj križajo, prepletajo in tvorijo 

povezave, ki pokažejo na pozorno obdelavo in podrobno notranje  cizeliranje posamičnih 

elementov, slik, stavkov. Prav zaradi tega tako »poglavja« kot tudi posamezne pesmi razkrivajo 

jasno, premišljeno, poznavalsko, drzno, močno, pionirsko ustvarjalno potezo in svežino. Taja 

Kramberger pogumno stopa v nove pesniške prostore in odpira domene, ki jih do sedaj nismo 

srečali ne v slovenski poeziji, ne v slovenski pesniški srenji. Pesnica uspešno eksperimentira in 

odkriva nove vsebine, nove predmete ter nove pesniške postopke ali načine konfiguracije tako na 

ravni jezika kot na ravni »pomerija«, obzorja zavedanja. Ne le v krogu osebnega ustvarjanja, 

ampak poezije na sploh. Gre za novosti, ki tej poeziji udarijo pečat svetovne aktualnosti. Tako v 

postopkih kot v drznosti izbire aktualnih tem in v pogumu za to, da pove stvari na inteligenten in 

pretresljiv način, ki ne sledi dominantnim pesniškim trendom, ampak se napaja zunaj, v 

vsakdanjosti in se ne boji neposredno odzivati na ljudi, dogodke in stvari iz okolice, črpa iz na 

videz majhnih, vsakdanjih, nepomembnih opravil in izkušenj, ki pa se v njenih pesmih spremenijo 

v večplastne kompozicije, v katerih se površna vsakdanjost odpre v pretresljivih, čustveno 

brezsenčnih in direktno izrečenih uvidih z izredno izbrušeno kompozicijo, ki ne pomenijo samo 

intime pesnice, ampak sežejo ven, v svet, so v odkritem dialogu tako z okolico – ki jo pesnica 

secira kot vrhunski anatom in pri tem ne okleva v izražanju prepričljivega, kritičnega mnenja – kot 

tudi s pesniško tradicijo ali sodobno pesniško sceno tako slovensko kot mednarodno.  

Sploh so prav njena izredno natančna, intelektualno in ustvarjalno do kristala 

izbrušena sposobnost izreči stvari in dialoškost ter občutek za razčlenjevanje in zadevanje v srce 

vrste zapacanih točk na zemljevidu slovenskega (pesniškega) prerivanja tisto, kar pesmi jasno 

označi. To ji uspe to narediti v maniri najboljše poezije, s sposobnostjo slikarja miniatur, ki tako 

suvereno obvlada tropično veščino, da je bralec na prvi pogled skoraj ne opazi, a ga že po drugem 

pogledu presune do korenin. Izmenjavanje metaforično tople in obvladane ter intelektualno 

izbrušene in izobražene govorice v njeni poeziji pomeni značilno odliko. Prav to, da je kritiko 



zatohlosti »slovenske scene« uspela razčleniti v inspiracijo za vrhunsko poezijo in njeno živo, a 

tudi širšo aktualnost, v zrnato, stvarno realnost, je njen univerzalen prispevek. Toda njen kritičen 

pesniško-analitičen um ne vztraja samo pri pretresljivi anatomiji lokalne provincialne stvarnosti, 

ampak se udejanja po svetu, v pesniški prezenci ožarjena potovanja pomenijo živo aktualizacijo 

svetovnosti, živo, premikajočo in vpletajočo se prisotnost in povezanost z ljudmi v svetu. Poezija 

Taje Kramberger ni omejena na Slovenijo, ampak je svetovna, napaja se in ustvarja po celem 

svetu. Vsakdanji pogovori niso samo univerzalni, ampak tudi planetarni. 

  Nobenega dvoma ni, da gre za izbrušeno, ustvarjalno izredno močno, odkrito, 

neustrašeno, pošteno, izobraženo svetovljansko pesnico, ki se ne izogiba izostrenemu pogovoru o 

rečeh, ki jih ljubi ali kritično razkriva. Njena poezija prinaša v poezijo vrsto pomembnih novosti in 

pomeni na široko odprt izhod in izstop iz zatohlosti in postanosti tega, čemur tu rečejo slovenski 

pesniški kanon. Tega ne skriva, tega se jasno zaveda, vprašanje pa je, če se tega zaveda sam 

kanon, ki je tudi z objavo te pesniške zbirke dokončno in v celoti doživel svoj adieu. Zato bo 

Veronikina nagrada za leto 2007 nedvomno prišla v prave roke, ter ponovno pokazala na vitalnost 

nagrade, na njen aktualen pomen in njeno nedvomno upravičenost. 
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