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Brezmejna neumnost province
“Kjer vlada teror videza, se - kakor pri Butalcih - gradijo le fasade, saj se od spredaj tako ne vidi, da zadaj kaj manjka.“

Pesnica, prevajalka, esejistka in zgo-
dovinska antropologinja Taja Kram-
berger je ostra opazovalka slovenske 
realnosti - province, kot jo sama ime-
nuje. Pravi, da je zanjo značilna dol-
ga tradicija antiintelektualizma, ki de-
nimo širi maksime kot “treba je misli-
ti in se izražati v kratkih stavkih“. “Za-
kaj pa potem ljudje sploh hodijo v šo-
le?“ vrača žogico. Njene pesmi so bile 
doslej prevedene v 11 jezikov, trenut-
no pripravlja četrto knjigo poezij in je 
odgovorna urednica Monitorja ZSA - 
mednarodne revije za zgodovinsko, so-
cialno in druge antropologije. 

Država podpira
povzpetniške,
nenadarjene in pov-
prečne lokalne genije 
- Začniva pri vašem poklicu ali po-

klicanosti: študirali ste zgodovino in 
arheologijo, obenem ste pesnica. Kako 
se ta področja vašega delovanja skla-
dajo med seboj? 

“Kombinacija te triade je zelo produk-
tivna. Odnos do preteklosti močno dolo-
ča delovanje človeka. Vendar bi rada po-
udarila, da ima študij zgodovine v Slove-
niji komaj kakšno zvezo z zgodovinskim 
ali natančneje zgodovinsko antropološ-
kim mišljenjem, ki je zelo zahtevno. To 
nima nič skupnega s poznavanjem ali ni-
zanjem letnic, s klasificiranjem (politič-
nih) dogodkov in veljakov. Vektorska 
zgodovina, to je tista, ki meni, da “raz-
voj“ nujno poteka v neko določeno smer, 
je ahistorična, ideološka. Poznati notra-
njo intelegibilnost časa, subtilna nasprot-
ja med družbenimi mrežami in polji ved-
nosti, amnezije, potlačitve, izključitve 
ipd. pa je čisto druge vrste podjetje. Ra-
zumeti je treba, zakaj je (bil) neki dogo-
dek favoriziran, kdo in zakaj je naredil se-
lekcijo, na podlagi česa, kdo varuje vek-
torske nize izbranih dogodkov ipd. Tako 
odnos do zgodovine kakor odnos do poe-
zije, sta zame temeljni razmerji do sveta, 
medtem ko arheologijo, iz katere sem po 
štirih letih izstopila, danes dojemam bolj 
kot orodje za prepoznavo sveta in kot me-
todo, ki dobro ponazarja arehologijo ved-
nosti, plasti izkušenj in znanj, ki se skozi 
čas nalagajo v življenju posameznika in 
kolektiva. Pristopa zgodovinske antropo-
logije (v nasprotju s “pozitivistično zgo-
dovinskim“) in močne subverzivne poe-
zije (v nasprotju s “popevčicami mile-
mu narodu“) imata nekaj skupnega: par-
tikularnost v specifičnem kontekstu in 
sposobnost povezovanja detajlov in pro-
cesnega mišljenja. Seveda sta poezija, 
ki mi je blizu in zgodovinska antropolo-
gija, ki izhaja iz okolja francoske revije 
Annales ESC (od leta 1929 dalje), že dav-
no opravili s tukaj obče razpasenim pred-
sodkom, da je poezija nujno utemeljena 
v mitskem fundusu.“

- Kako vzpostaviti takšen odnos? 
“To je težavna in naporna osebna 

transformacija. Vzporedno se odvija na 
svetovnonazorski in na diskurzivni rav-
ni, to je vsaj moja izkušnja. Tista pot, ki 
se meni zdi prava, je ta, da skušaš skozi 
osebno izkušnjo integrirati akumulirano 
znanje. Mislim, da je v Sloveniji tega ve-
liko premalo, da se nam skozi ves izobra-
ževalni proces posredujejo znanja, ki so 
prazne forme, mrtva ali nasilno omrtvi-
čena znanja, odkruški nekih zaustavlje-
nih vednosti, ki jih velikokrat ljudje, ki 
jih podajajo, niso ne razumeli ne dožive-
li. Vse ostaja na nivoju idolatrije ali ser-
vilnosti, se pravi, na ravni videzov in eti-
ket. Igra videzov pa je jalova, nasilna, ne 
pripelje daleč, prej v totalitarne kakor v 
odprte sisteme. Potrebna je demontaža vi-
deza. Nujnost reflektiranega integriranja 
življenja in življenjskega angažmaja, bo-
disi pesniškega, bodisi znanstvenega, je 
pravzaprav prvi in neizogibni postulat, 
če hočeš normalno živeti ali vzdrževati 
svoje mentalno ravnovesje. Ugotavljam, 
da je provinci imanentno to, da zadržuje 
ta tok, ovira razvoj potenciala v nadarje-
nih ljudeh ter jih nadomešča s povzpet-
niškimi, nenadarjenimi in povprečnimi 
lokalnimi geniji, ki jih država močno 
podpira pri plasiranju navzven, četudi 
običajno zunaj Slovenije njihovi hiperš-
tevilni produkti ne zbujajo kdove kakšne-
ga relevantnega zanimanja.“

Prekletstvo province
- Naš slovenski prostor označuje-

te torej kot provinco. V enem izmed 
pamfletov ste celo zapisali, da je ta “de-
žela nora kot tukla“. 

“Ah, to je pač malo bolj robustna me-
tafora v “pidgin“ slovenščini, meri pa na 
poltrono, klerikalno hipokrizijo kot ene-
ga od določujočih mehanizmov provin-
ce, ki vzdržuje inverzno hierarhijo vred-
not, o čemer je v vrsti besedil duhovito 
pisal že Fran Milčinski. Kjer vlada teror 
videza, pa se - kakor pri Butalcih - gradi-
jo le fasade, “saj se od spredaj tako ne vi-
di, da zadaj kaj manjka“. Satira zahteva 

prijem, za katerega je značilno kratko, 
ostro, a disciplinirano in poantirano izra-
žanje. In hitro sesutje pričakovanj; ob 
tem so seveda včasih kaki kekcoljubi ali 
pa lopliti (“lopovski literati“) tudi jezni, 
a to je del posla. Tako se vsaj ustvarja jav-
ni prostor neposrednih konfrontacij. Para-
doks province je ta, da se sicer zapira v ri-
gidne geografske meje in je lahko empi-
rično majhna (ali tudi velika) zaokrožena 
celota, vendar v drugi dimenziji obstaja 
brezmejnost v neumnosti in skorajda po-
polna blokada refleksivnosti. Mentalno 
ima provinca težave z razmejevanjem, 
kar kompenzira s pomnožitvijo formali-
stičnih mej in z določanjem kriterijev, za-
to tudi ne pozna diferenciranih tematik. 
Provinca je torej sprevržena igra razme-
rij, v katerih vladajo strašna neravnoves-
ja v prid nasilne unifikacije in homogeni-
zacije ene same mentalne izbire, ki je pra-
zna forma, videz, ritual. Raziskovanje 
province kot normativne kolektivne men-
talitete me močno zanima. Živeti v njej 
pa je precej zadušljivo.“

- Ali smo zato, ker živimo v provin-
cialnem okolju deprivilegirani ali celo 
obsojeni prej na propadanje kot rast? 

“Nikakor ne. Nobeno prekletstvo ni 
absolutno. Tako je le, če si njegov ver-
nik. Provincialno okolje je sicer velika 
inhibicija, vendar ga posameznik lahko 
preseže. Meje so za to, da gremo čeznje, 
in mislim, da bi jih bilo potrebno skozi 
šolanje odstranjevati s sistematično stra-
tegijo, sloj za slojem. Medtem ko bi bi-
lo treba meje družbenih avtonomij (npr. 
avtonomijo literarnega polja ali sociološ-
kega, zgodovinskega) razumeti, jih upoš-

tevati in obvladovati. Obvladovanje pri-
de šele z razumevanjem, nikoli z nadzo-
rovanjem.“

Človeška farsa na
fakulteti za
podiplomski študij
- Eno vaših nedavnih branj 17. ma-

ja v Vidmu je bilo v okviru počastitve 
širitve Evropske unije. Ali je torej Uni-
ja naša priložnost za preskok iz pro-
vincialne mentalitete, ker v osnovi pri-
naša že samo geografsko širitev pro-
stora, s tem pa tudi preseganje osta-
lih mej? 

“Evropska unija seveda lahko poma-
ga, ampak tistim, ki so na to pomoč že 
pripravljeni. To se pravi, da so se sposob-
ni integrirati v mednarodne tokove, se 
aktivno in senzibilno udeleževati med-
narodnih intelektualnih diskusij, ne ver-
jamem pa, da lahko pomaga večini du-
hovno lenih ljudi, ki živijo znotraj provin-
ce in jo reproducirajo. Ti bodo rigidnost 
mej, zaradi spontane obrambe položajev 
še zaostrili, saj uveljavljanje nelokalnih 
kriterijev v temelju ogroža okamenelo 
provincialno razdelitev oblasti. Vdor zu-
nanjih, standardiziranih kriterijev v Slo-
venijo ta hip na marsikaterem področju 
pomeni radikalno transformacijo. Tipi-
čen primer strahu pred transformacijo 
kriterijev in nasilna reakcija ljudi, ki niso 
sposobni vzdrževanja temeljne komuni-
kacije v pluralni znanstveni skupnosti, je 
prav to, kar se je pred kratkim zgodilo na 
ISH. To je globoka človeška farsa, ki je 
hkrati tako brutalna in tako delikatna, da 
človek sploh ne ve, kje bi in ali bi sploh 
začel pripovedovati prečudno avanturo 
osmih ljudi, ki so v zadnjih nekaj mese-
cih zapustili institucijo (trije koordina-
torji programov, mednarodna znanstve-
na revija, najodličnejši mladi doktorji in 
komaj ustanovljeni CHJŠ - Center za he-
brejske in judovske študije; kakor v no-
ri groteski pa se je na vrh izpraznjenega 
CHJŠ, ki je na ISH pripet le še nominal-
no, zavihtela prav gospa, ki ga je čez noč 
deložirala in ki je povsem brez ustreznih 
kvalifikacij za to področje). Tako smo ne-
kateri nolens volens sodelovali v - za ra-
zumevanje delovanja province - nepo-
grešljivi terenski izkušnji iz zakotne nor-

mativnosti, vulgarne provincialne Ocha-
move britve, coupure mentale. Zdaj nas 
čaka veliko objektivacijskega dela, saj se 
bomo k temu življenjsko-epistemološke-
mu terenu še vračali.“

- Svojo bleščeče zasnovano akadem-
sko kariero stezačelipravna ISH kot 
mlada raziskovalka, nenadoma pa se 
je to sodelovanje prekinilo. Ste bili pre-
več kritični? Kaj se je zgodilo?

“Ne verjamem, da je sintagma ‘pre-
velika kritičnost‘ kakorkoli relevantna. 
Moje akademsko življenje, še manj karie-
ra, gotovo nista bleščeča po rokohitrskih 
standardih mnogih tukajšnjih znanstveni-
kov, s tem se tudi ne trudim. Za pomemb-
ne raziskave in temeljne tekste sta potreb-
na čas in mir za delo, celo izredno veliko 
časa, dolga leta, včasih desetletja za ela-
boriranje tez, in konec koncev tudi čisto 
drugačna energija kakor za “štancanje“. 
Jaz na vseh poljih premikam svoje figu-
re zelo počasi, temeljito. Nimam občut-
ka, da kaj izgubljam, razen tistega, kar je 
nemara že s izgubljeno. Zgodba z ISH je 
pokazala, da ljudje, ki smo v to instituci-
jo vložili veliko zastonjskega dela, lastne 
osebne investicije in časa, nimamo takih 
predstav o znanosti kakor tisti, ki so tam 
ostali. To je osnova, vse drugo je bolj za-
deva prava, človeške subtilnosti in pošte-
nosti, inteligence in etike.“

- Kaj pomeni to bolj konkretno? 
Mislite, da ste zahtevali preveč? 

“Najbrž, ampak ‘preveč‘ za te razme-
re tukaj, v provincialnem okolju, ne na 
splošno. Mislim, da se je okrog revije 
Monitor ISH, zdaj Monitor ZSA, zbral 
maloštevilen kolektiv, ki gradi na pleme-
nitosti, na delovnih investicijah, angažira-
nosti skozi lastno pridobivanje podatkov, 
kritično držo, reflektiranja in branja. Revi-
ja se je ohranila, četudi ji je novo vodstvo 
ISH grozilo s cenzuro; to se pravi, da ni 
bilo nič, kar smo skupaj zgradili preveč 
in nič zaman. Trenutno je problem naše 
družbe ta, da se na vseh področjih dogaja 
nenavadno ‘prestrukturiranje‘, prek kate-
rega se institucij polaščajo ljudje, ki niso 
za (npr. intelektualno) koherentnost ko-
lektivov prispevali popolnoma nič, hoče-
jo pa nenadoma, tudi zaradi EU, imeti v 
posesti ‘blagovno znamko‘. Delo znotraj 
kolektiva terja izreden napor in dvomim, 
da so ljudje, ki skrbijo samo alineje v svo-
jih življenjepisih ali za zunanji videz levi-
čarstva (njihova dejanja pa so surovo stre-
muška in reakcionarna), zmožni to kvali-
tetno opravljati. Sicer pa je tukajšnja deli-
tev na levico in desnico, ki jo v zadnjih 
mesecih opazujem tudi skozi ISH, popol-
noma instrumentalizirana. “Desnica“ je 
za nekatere nenadoma postala nalepka 
za vse, ki niso sprejemljivi, v ‘levici‘ pa 
se prepoznava cel trop popolnoma dezo-
rientiranih reakcionarjev in neoliberalnih 
ideologov. Gre za igro videzov, o kateri 
sem že govorila, ki pa je znotraj nove ide-
ologije postala nevarna vrednota.“

Vladavina tehnokrat-
ske pameti birokratov 
- Koliko drugačnosti si potem člo-

vek lahko privošči v slovenskem pro-
storu? Če govoriva o kritiki in disku-
tiranju, kakšna je po vašem mnenju 
ta kultura? 

“Nikakor se ne bi smeli omejevati sa-
mo zato, ker smo doma v neki provinci, 
ki jo določa odsotnost dejanske javnosti, 
odsotnost dejanske diskusije, dejanskih 
kriterijev, standariziranih kodov obnaša-
nja. Treba si je vzeti vso pravico, da go-
voriš tisto, kar misliš, ne glede na to, kje 
si ali kaj si. To je temeljna človekova pra-
vica. Odgovornost države je, da zadost-
no izobrazi ljudi, da ne govorijo neumno-
sti. Slovenska država je tu precej neodgo-
vorna. Diskusija, polemika, konflikt so v 
normalnih okoljih osvobajajoča dejanja s 
katarzičnimi učinki. Pri nas kultivirane 
javnosti ni, ker to omogoča nekaterim 
ljudem, da se ne ukvarjajo z vsebinami 
in argumentacijami in da lažje opirajo na 
zgolj videze in prazne forme. To pa sta 
temeljni oprijemališči totalitarnih družb. 
Ta inklinacija k totalitarizmu je perma-
nentna poteza province, tudi slovenske.“

- Med drugim z javnostjo in kolegi 
komunicirate tudi preko pamfletov. 
Zakaj? 

“Ko sem gostovala kot junior fellow 
na Collegium Budapest, sem bila dovolj 

odmaknjena od tukajšnje srenje, da se mi 
je ta nenadoma zazdela neznansko bed-
na. Študentska založba mi tedaj ni hote-
la izplačati drugega obroka honorarja za 
knjigo, ki sem jo prevedla in oddala po 
dogovoru. Še danes ga ni, a zdaj imam 
odvetnico, da se mi s tako zanikrnim po-
slovanjem ni treba ukvarjati. Žanr sati-
re je bil zame tedaj edina možnost izra-
ziti nesmiselnost in absurdnost pripada-
nja družbi, ki je malodane popolnoma 
nefunkcionalna, atavistična in monološ-
ka, ki pa se avtoreprezentira kot elitna. 
Zelo nam manjka humorja, a ne tiste po-
nesrečene vrste, ki se norčuje iz nesreče 
drugega ali ga ponižuje - tega je v izobi-
lju - ampak takega, ki kaže na spontano 
absurdnost delovanja provincialne druž-
be in njenih posameznikov. Slovenska 
etablirana kultura je skorajda absolutno 
brez humorja, kakor bi se vzpostavljala 
prav prek njegove izključitve, kar je zelo 
zanimivo in zvezano s potlačitvijo reflek-
sije. Kjer ni refleksije, je pač refleks. Za-
to so pisatelji, kakršna sta Fran Miličin-
ski ali Janez Trdina, ki je sklenil zabele-
žiti sleherno neumnost, ko je popisoval 
Dolenjsko, izključeni iz “izobraževalne-
ga kanona“ oz. so obravnavani kot ekso-
tika posebne vrste.“

- V pamfletu Togota/Tugota I ste 
se lotili predvsem Ministrstva za kul-
turo... 

“Ministrstvo za kulturo kot instituci-
ja s strategijo delovanja velikokrat ne 
ustreza minimalnim kriterijem, ki bi jih 
ta institucija, ki je ustanovljena kot spod-
bujevalka in soustvarjalka kulture mora-
la imeti. Obstaja raven, pod katero se to 
ministrstvo gotovo ne bi smelo spustiti, 
pa se je izpričano tolikokrat spustilo, da 
preprosto ni vredno dostojanstva člove-
ka, ki se ukvarja s kulturo. Naj omenim 
le nastopaštvo in “postavljanje kriteri-
jev“ ob srečanju s Haiderjem, tako sreča-
nje bi sleherno kultivirano ministrstvo se-
veda moralo vnaprej zavrniti. Ne mislim, 
da je tam vse gnilo, ne, pamflet je bil na-
pisan na čisto določeno temo, dvomim 
pa, ali se lahko tisto gnilo hitro spremeni, 
ker se je v njem instalirala tista species bi-
rokracije, ki jo je zelo težko pregnati. Bi-
rokratski element je v slovensko družbo 
zelo močno inkorporiran, in to ne naključ-
no, saj ga je sistemsko že davno vzposta-
vila habsburška monarhija in pomeni ze-
lo dolgo kontinuiteto vladavine tehnokrat-
ske pameti, ki se ji danes podredijo tudi 
ljudje z doktorati iz humanistike (to je se-
veda devalvacija doktorata kot potrdila o 
intelektualni zrelosti). To naj bi se imeno-
valo družba znanja, zares pa gre za urad-
niško diktaturo in za infantilno mahanje 
s titulami. Popačenost literarnega polja in 
otrplost kulturne politike sta paralelni.“

- Najbolj vas je zbodla izjava mi-
nistrstva, da podpira sodelovanje 
ustvarjalcev na knjižnih sejmih, ne 
pa bralnih turnej slovenskih avtor-
jev po tujini, ker naj bi bile neučin-
kovite. 

““Učinkovitost“ je kajpak ideološki 
parameter in obenem diskurzivni rekvi-
zit, ki ga poznamo tudi iz zgodnjega na-
cizma in iz drugih totalitarnih sistemov. 
Če sta kriterija kulture “hipna uspešnost“ 
in “aplikativnost“ (torej sta implicitna kri-
terija venalnost in podredljivost), je druž-
ba v zelo zagatni situaciji. Močna kultu-
ra mora iti proti toku, saj le nov pogled 
omogoča sprostitev in osvoboditev iz 
okamenelega mišljenjskega sistema. Se-
veda bralna turneja, ki je zasnovana kot 
“protitok“, ne more biti na enak način 
učinkovita, kakor to predpišejo na minis-
trstvu, lahko pa radikalno in daljnosežno 
konotira kak segment družbe. Nekateri 
ljudje v preteklosti (Kumerdej, Linhart, 
Hacquet, Vode, Mohorič, Černigoj, Bar-
tol idr.) so zaman vnašali v to provinco 
drugačno mnenje, drugačne možnosti, 
izbire. Značilno za provinco je, da ni de-
janske izbire, so le videzi izbir. Če minis-
trstvo reče, da moraš biti učinkovit v tuji-
ni, to pomeni, da moraš prodati 30 tisoč 
izvodov knjige, pa te bo podprlo. Pa saj 
to je nonsens! To ad absurdum pomeni: 
teksti tipa Mein Kampf lahko mirno kon-
kurirajo in so celo srhljivo učinkoviti. 
Manj drastično pa, da so podprti tisti, ki 
podpore sploh ne potrebujejo.“

Iztok Šori 

Boris Vugrinec
Taja Kramberger: ““Desnica“ je za nekatere nenadoma postala nalepka 
za vse, ki niso sprejemljivi, v “levici“ pa se prepoznava cel trop popolnoma 
dezorientiranih reakcionarjev in neoliberalnih ideologov.“


