
»KDOR GA ZDUHA, GA SKUHA« 
O nadležnem akademskem duhu Eff-haché 
 
Spoštovani g. Rok Svetlič, 
 
Ob vsem vašem trudu, da bi izpeljali znanstvene discipline iz zrenja v izložbena stekla, ob 
vašem sprijemanju s predmeti in z ljudmi, ob trlepskem zamenjevanju laičnosti z ateizmom, 
pa narobe in počez, ter ob majhnem izletu v proti-celibatsko apologetiko sredi goste megle 
besed, ki ste jo namenili ubogim bralkam in bralcem 7. Vala Primorskih novic 20. 8. 2010 
(»Akademskemu duhu v bran«), da so me zmedeno spraševali, na čigavi strani so zdaj 
oslovske šale in kje kozlovske sence, res nimam ne želje ne volje z vami voditi diskusije. Raje 
spijem kozarec dobre malvazije, opazujem kodranje morja in pojem svežega brancina. Raje 
se »sp(op)rijemam« z dobro hrano, kakor z vami, z Lenartom Škofom in z drugimi lepljivimi 
predmeti in »kolegi« iz minulega sveta. Tako je moj čas dobro vnovčen, pa še jaz imam nekaj 
od tega. 
 
Med nama je neovrgljiva vrzel kakih 120 let branj, polemik, diskusij, zdravilnih zmot, 
senzibilne študioznosti in diferenciacije znanstvenih in kulturno-umetniških polj, o katerih 
očitno ne veste prav nič. Ste pač od tistih slovenskih imenitnikov, ki mečejo ljudi na cesto 
zaradi lepšega, nato pa per clara fama polnijo stolpce v časopisu zgolj zato, da bi jih okolica 
še za živega tako rada imela, kakor če bi bili že pod rušo. Ko je Herkul zagledal cesarja 
Klavdija pred nebeškimi vrati, pravi Seneka, je vzkliknil: Mar se nisem rval že z vsemi 
pošastmi! Tako se, dragi nekdanji kolega, počutim jaz, ko vam odgovarjam. Težko si namreč 
predstavljam, da mora biti nekdo tako razsipen s svojo futilnostjo, da bi dosegel tako 
minoren status v ceneni draguljarni. Mar niste zgrabili za napačno vime? Živeti in delovati 
med nepoglednimi srakami: gotovo vam je smrt ljubša od življenja.  
 
Vidim sicer, da bo trud za vas poplačan s predmetom kritične refleksije družbe, ki sem ga na 
milo željo vašega Škofa Lenarta lani napisala in prijavila za oddelek filozofije, da bi tja sploh 
kdo živ zataval. Ta nesrečni predmet, zdaj pregnan v kosmat in kimav okvir, ki si ga ne zasluži, 
imate verjetno namen pohopsati,  mene pa povaljati v blatu, da bi bilo to »filozofsko« 
upravičeno. Saj se ni treba tako truditi. Nič ne dvomim, da se bo pobučenju univerze navkljub 
našla kaka blodna kreatura, ki se ji bo zdelo vredno laziti v Koper po vaše pata, tata in 
matafizične modrosti. Meni pa dajte mir, da svobodno in zbrano opazujem vinjete pasjih 
repov, ki pometajo Semedelsko cesto, in se imam fino. Primum est vivere, deinde 
philosophari. 
 
Človek res komajda verjame: vsa ta velika preganjalska vnema, obrekovalske kaskade in 
puristične zavzetosti, ves ta akademski duh, ki veje kakor šegina iz Avgijevih hlevov, tako 
veličasten angažma tičev, miši in netopirjev, pravi lokalni sejem ničevosti, vse samo zato, ker 
me imajo študentje in študentke malo radi, ker radi obiskujejo moja predavanja in ker rada 
živim. Saj niste resni! Ne zamerite mi, če neskončno raje kakor vas in vam podobne v teh 
dneh poslušam Georgesa Brassensa. 
 
Taja Kramberger, Koper, 13. september 2010 
 

(Nekoliko »kozmetizirano« na zahtevo višjih ur. instanc objavljeno v PN, 7. Val, 17. 9. 2010.) 


