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Meščanska obleka 

 

 

I. 

V času, ko Novice v Ljubljani 

ponujajo prve vrste namiznih rakov, 

zagotovljeno živih, v poštnih torbicah 

z dvema debelimi-mastnimi ščipalnicami,
*
   

topniški stotnik Alfred Dreyfus     

na avenue Trocadéro v Parizu 

odpre poštno ovojnico. Kratko 

sporočilo z močjo odloka mu  

sleče uniformo in ga v meščanski obleki 

napoti na ministrstvo za vojno.  

 

Zadnji sprehod svobodnega človeka: 

parabola srečnega življenja, ki se 

z vsakim korakom, odtisnjenim v jutranji hlad,  

spreminja v zloveščo hiperbolo.  

 

Nadaljevanje zgodbe, ki si 

za dvanajst let prilasti realnost,  

zasledimo v vsakem pramenu 

zmaličene svetlobe v 20. stoletju. 

Deviacije luči, ki so spremenile  

življenjske razmere in naravo  

človeških vezi. Très froid.  

In jutranje nebo 15. oktobra 1894  

se zavrti v noč brez konca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
 Ta in vsi nadaljnji citati iz slovenskih časnikov s konca 19. stoletja, ki jih pišem v kurzivi, so dobesedni (z 

vsemi slovničnimi in leksičnimi posebnostmi, ki k temu sodijo). V kurzivi navajam tudi citate iz drugih 

evropskih časopisov, memoarjev, dnevnikov in drugih del iz obdobja afere Dreyfus (1894-1906), pa tudi 

nekatere druge navedke ali tuje izraze. 
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II. 

Nihče še ne ve, 

da Du Paty de Clam,  

bitje mračnega uma in diaboličnih dejanj, 

prav tedaj snuje primogenituro 

zločinske kostumografije 

(za časa Vichyja jo uspešno nadaljuje njegov sin), ki 

poleg Henryja za zaveso,  

ovitega v prisilni jopič fantazem, 

slepečih reflektorjev za demontažo sanj, 

in nepričakovanih vdorov v Cherche-Midi, 

vključuje tudi zapoved molka za Lucie Dreyfus, 

kakor bi beseda ženske imela  

ali evocirala posebno moč. 

 

Enkratna priložnost za podlega človeka;  

eliptični spektakel: polno zaživeti  

v feljtonu podtaknjene realnosti,  

ki ga zasnuješ, režiraš in vodiš sam. 

 

Nekje  

v lepljivih meglicah pariških bulvarjev 

na svoj trenutek čaka paradna trojka: 

zanikrni norec (Bertillon), 

napol spaka (Belhomme) 

in sodni izvedenec (Teyssonnières),  

ki ga na procesu 

odstranijo zaradi neotesanosti. 
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Mrzli prsti 

 

I. 

Mraz je prišel iz drobovja,  

iz kosti, iz prstov navzven, 

se oklenil pisala in  

drgetaje zdrsnil na papir. 

 

Nekaj prezeblih črk, 

nerazumljivih okljuk,  

povezanih v besede, ki jih je 

razjasnil šele čas, je  

za potrebe trenutka izpisalo 

corpus delicti. 

 

Zločinski gestuarij – je kasneje trdil  

Alphonse Bertillon, tedaj slavni 

avtodidakt in antropometer,  

farfelu et sidérant, 

kasneje močno občudovan od Boža Škerlja, 

prvega jugoslovanskega doktorja  

fizične antropologije – 

se zaleze v poteze, v anatomijo črk, 

v njihove mere in razmerja.  

 

Rezultat bizarne sodne ekspertize,  

utemeljene na vrtenju kljunastih meril, 

ki pravi, da je  

Alfred Dreyfus zakrivil samoponeverbo, 

da je ponaredil svojo lastno 

pisavo in se pri tem okoristil s pisavama 

žene in brata, vsebuje simptoma vseh 

pobebavljenih režimov:  

gomazenje fantazmatskih klic 

in brkljavo poljubnost argumentacije. 
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II. 

Kosmiči blodne imaginacije, 

razsuti po kotih Belle Époque. 

 

Odprti sanatorij bolnikov,  

ki se polašča sveta.  

Bolnikov, povezanih  

z novim videnjem sveta:  

z nacionalnim drgetom in 

s skrbno gojenimi,  

udomačenimi nevrozami. 

 

Biometrična drama 

vojaškega osebja in katoliške reakcije 

v zaporednih nihajih med 

kriptomanijo in kriptomahijo. 

 

Sočasne novice iz naših krajev vsebujejo  

specifično epistemologijo:  

v njih je pragmatična evidenca 

ekscesnih smrti,  

zarot iz zunanjega sveta in  

notranjih okoriščevalskih praks: 

v Trstu praktikant Josip Cozzutti pade  

na prekucnjen stol, prileti na jedno 

stolovo nogo in umre. Na Kranjskem poročajo 

o anarhističnih in nihilističnih zarotah po svetu, 

o copernici na gromadi v Biunu na Laškem 

in o tem, kako je šla kroglja ciganki skozi glavo in 

je potem cigana v prsi zadela. Na Dolenjskem je 

bila prašičja razstava, ki je pokazala lep napredek; 

razstavljenih je bilo 22 pršutnikov in 34 starih prašičev.  

Še boljši uspehi, meni avtor, se dado doseči s tem, 

da se požlahtnjuje domače pleme z jorkširskim plemenom. 



© Taja Kramberger, Opus quinque dierum, CSK, Aleph, Ljubljana, 2009 
Slovenska verzija – 6 pesmi 
 

Degradacija (5. januar 1895) 

 

 

I. 

Videli bodo na mojem obličju, 

brali bodo v moji drži, 

prepričali se bodo  

o moji nedolžnosti. 

 

Nič niso videli, 

nič prebrali in se 

temu ustrezno 

tudi prepričali. 

 

Alfred Dreyfus, 

kapetan francoske vojske, 

oče dveh majhnih otrok, 

pokončen kakor menhir  

v jutranjem soncu, je 

degradiran pred  

celotnim vojaškim zborom 

École militaire. 

 

Mračne prikazni duha 

se kopičijo nad mestom. 

Spodaj, v njihovi senci, 

stoji zlomljen človek 

s potezami osamljene  

koze Umberta Sabe 

na obrazu: v njem 

odmeva tožba 

ogni altro male, 

ogni altra vita. 
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II. 

Telo se silovito napne, 

da bi preneslo krivico, ki vdre  

kakor strupeno neurje 

skozi mejo kože. 

 

Telo se silovito razpne 

v poligon brezumnega trka  

dveh konsistenc, dveh različnih drgetov: 

linča drhali in dostojanstva osebe. 

 

Fotografija po degradaciji Dreyfusa 

prikazuje kot nenadno uvelo rastlino, 

kot oskrunjeni kraj memorije 

po barbarski plenitvi. 

 

Ali smo res lahko prepričani, da  

so skrunilci obvladani, da se je  

eksterminacijski orkan dejansko končal? 

 

Ali pa je morda le narasel in neopazno zajel 

ves svet, ki zdaj navidez spokojno živi v  

zatišju njegovega notranjega očesa? 
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Heretika 

 

 

I. 

Boj žensk za vstop v javno sfero 

v zadnjem desetletju 19. stoletja: 

Je namen preobrazbe nevzdržnega  

sveta kaj drugačen kakor danes? 

 

Emancipacija na obrobju anestezije, 

suverenizacija barv, ki jih ustaljeni 

spekter prikriva in duši. Izstop teles iz  

toplih krajev memorije in razdelitev čred. 

 

Nenadno slačenje univerzalnih glasov, 

razgaljenje in evidentiranje njihove topografije:  

čigav je, komu pripada nenadoma  

obujeni kontinent speče zgodovine?  
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II. 

A to ni pomembno,  

pomembno je razumeti razmerja in 

sorazmerja, intervale in odtenke  

spoznanj v daljnem klicu: droben  

premik realnega v imaginariju. 

 

Narediti vidna vrata in vratni okvir,  

skozi katerega je treba vstopiti: 

zaznati iver v očesu vratne line. 

 

So ženske res vstopile v reko ali 

še vedno čakajo na bregu in 

občudujejo timpanonske glasnike?  

 

Spol je učinek telesa, ki vznikne  

v gubi in ima moč, da zasnuje novo pokrajino,  

vse drugo je mimesis spola, zloščeno platišče  

zgodovine, ki prikriva korozivnost občih mest. 
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Séverine 

 

 

I. 

Cette femme ravissante 

iz magme življenja: nekogaršnja  

hči, nekogaršnja mati. 

 

Renoirjev pogled nanjo je sentimentalen,  

reificiran, erotiziran. Ljubkovanje perja, 

preplet hrepenenja. Zapestnica s 

kačjo glavo na desnem zapestju: 

prevzetni znak zapeljevanja in greha. 

 

Vdor cvetličnega dekorja  

izza desne rame 

je kraj simptoma na sliki: 

ne sme nas čuditi, da se 

Renoir razvije v antidreyfusarja, 

Séverine v dreyfusarko. 
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II. 

Prehiter skok v zakon; 

naslednji skoki so transgresije zakonov 

ali njihove anticipacije: 

desetletje pred obstojem  

Naquetovega zakona 

zahteva ločitev od moža. 

 

Zveza z Jullesom Vallèsom, 

revolucionarnim pisateljem, 

dvajset let starejšim komunardom,  

sproži družinski ostrakizem, a  

izjalovljeni samomor jo  

presenetljivo poživi, 

kakor bi se z bližino smrti  

otresla gobavih lusk  

anorganske zapuščine, 

mrtvega tkiva kolektiva: 

umiram od tega, kar vam omogoča, 

da živite od revolta in sovraštva. 
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III. 

Preplet sivih (Vallès) in svetlih las (Séverine):  

gosta rapsodija beline brez objokovanja 

porušenih zidov in požganih poglavij, 

katarakt prefigurirane svobode;  

freska skupnih prizadevanj v ljubezni, ki se 

seli v Cri du peuple in govori o anatomiji  

režima in brazgotinah komunardov. 

 

Tri leta po Vallèsovi smrti je dovolj, 

da jo frairie klasificiranih teles odrine od 

časopisnega vodstva in Cri du peuple 

slabo leto zatem dokončno spolzi v molk. 

 

Verižna reakcija škandalov 

mirno teče dalje: Kaj pa lahko  

pričakujemo od ljudi, ki so jo imeli za 

rdečo psico, preštevajočo 

ljubimce z obrati vrtavk? 
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IV. 

Mednarodni feministični kongres v Parizu 1896: 

nepričakovano srečanje memorije in spomina, 

kakor hipno razodetje o plimovanju in oseki, 

ki sta se umaknili iz kopenskih kotanj, 

ki jih ne znamo več misliti v izvirnem kontekstu, 

kakor reanimacija spoznanj,  

hiberniranih v telesih žensk.  

In več od tega – izstopiti iz 

starih teles v nova spoznanja. 

 

Vztrajanje pri življenju, ki ni samo linearno. 

Vztrajanje pri življenju, ki  

prihaja v neenakomernih orbitah in  

se spoji v kljubovalno melodijo, 

kakor se drsenje igle po 

utorih krožnic stare  

vinilne plošče sprime v glasbo.  

 

Toda ne v glasbo pozabe: 

ne ogovarja nas praznina, 

ampak odrinjeni ingredienti, 

bolečina, ki je nismo zakrivili, 

pa jo moramo sprejeti in predati naprej.  

Tuj in zamolčani glas pričakuje, da 

ga obzirno uglasimo s svojim,  

ne da bi ga izenačili z njim. 

 

Neodvisnost svojih nasprotnikov 

ljubim kakor svojo, razumem, 

da možgani bližnjega niso odliti po mojih. 
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V. 

La Fronde: 

prvi dnevnik, ki je 

v celoti delo žensk.  

Marguerite Durand in Séverine. 

Nobene sključenosti, omahovanja, 

odločni koraki žensk v  

deželi nemira so kakor  

družbeni metronom. 

 

Premagovanje ovir 

nekaterim ljudem zjasni obraz,  

ne hordam in ne sektam. 

Izstop iz statističnih tabel 

nekaterim ljudem vrne dostojanstvo, 

ne čredi in ne občestvu. 

 

Zaradi ljudi se spuščam v rudnik. 

Zaradi revežev se pridružim stavkam. 

Zaradi drobilk sladkorja se preoblečem v delavko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© Taja Kramberger, Opus quinque dierum, CSK, Aleph, Ljubljana, 2009 
Slovenska verzija – 6 pesmi 
 

 

VI. 

Boj za pravice živih bitij, 

človeka, ženske, živali, 

se odvija na pomolu, ki ga skuša  

morje, kipeče v viharju, požreti. 

 

Pacifizem, sufražetke, L'Humanité, 

leta dreyfusarskih srečanj v Les trois marches, 

tri stopnice bližje družbeni legitimnosti. 

 

Coco bleu – papagaj 

in trije kužki – Rip, Tiote, Mégôt: 

skupnost subjektov kosmatega bivanja, 

in osel – Cadichon, tudi 

enakovreden član gospodinjstva, 

ki po bulvarju Montmartre  

voljno vleče košaro za piknik.  

Sprevod nedepilirane memorije  

obdobja, preraščenega z ostro travo. 

 

Ne želim si nič več, kakor da me prepričajo. 

Če mi ukazujejo, se postavim po robu. 
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VII. 

Upor je veličastno razprostrtje upanja: 

besede se razgrnejo in 

vdihnejo zrak kakor padala. 

Med padanjem jih je treba  

opaziti, se pripeti nanje in  

del poti prepotovati z njimi.  

 

Edina možnost, 

da človeško življenje ni le  

slepo strmoglavljenje upanja 

s pospeški prostega pada. 

Upor je desant emancipacije, ki  

se odvija sinhrono na 

vseh področjih življenja.  
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VIII. 

Bolni diatribi fašizma se  

od Séverine odbijejo kot 

liga ogroženih interesov,  

strahov, privilegijev, 

zamer, predsodkov,  

rutine in nerazumevanja 

… ki so kolektivno povzeli  

divji Medejin krik: 

 

»Samo mi  

in je dovolj!« 

 

V prvih dneh julija 1927, ko si 

moja mama prve dni  

ogleduje svet,  

Séverine podpre  

boj Sacca in Vanzettija. 

 

Pred smrtjo zahteva 

pokop na soboto, da bi lahko 

delavke in delavci prišli na pogreb. 

Z lastovico v grobu zapusti 

svet, v letu, ko v Ljubljani  

v nebo poleti Modra ptica
*
. 

                                                           
*
 Ime revije in založbe, ki je delovala v Ljubljani med letoma 1929 in 1941. 
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Stara peč (Zola) 

 

I. 

Temni pramen kolektiva 

se vleče za menoj. 

 

Kaj vse sem bil: 

izpraznjevalec greznic, 

izkoreninjenec, prazen meh, 

Lahon, pornograf, prusoljub in  

naposled grabežjivi jud, kakor da je 

biti človek najhujši zločin. 

 

Na neki fotografiji so mi iztaknili oči,  

a tudi tako oslepel sem 

neprijetno vrtal vanje, da 

so me raje spraskali  

z zidov in s polic. 

 

Priče na mojem 

procesu so stale neme 

pred obstrukcijo zakona, 

množica zunaj je imela 

napade stekline. 

 

Dejansko me je zmerom  

zanimal le kot,  

pod katerim  

se svetloba čim  

manj deformira, a  

znal sem zaznati tudi 

temni plamen kolektiva. 
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II.  

Obrambnih nasipov 

nisem gradil, ni se mi 

zdelo potrebno. 

 

Grušč iz dimnika 

je bil orožje  

nekoga drugega. 

 

Zdaj sem zgolj misel, 

notranji izbruh telesa, 

ki se ne pusti zlomiti. 

 

Načrti so odtekli  

iz mene  

kakor voda. 

 

Zadnji vzdih se 

je potepel  

z jutranjo sapo. 

 

In Pravico, ki je ostala na  

pol poti, je po svojih močeh  

dopolnila zgodovina. 
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Dokazi (Jaurès) 

 

I. 

Kakšno poletje!  

Napihnjena čast vojske, ki zahteva 

apanažo pravice zase.  

Veke imam otečene od 

dogmatičnih manevrov in 

harmonij mehaničnega sveta,  

polnega praznine in discipline. 

 

Cavaignac in njegova  

heraldična evgenika, 

potem Henryjevo priznanje: 

razparan goltanec laži. 

 

In nato nenaden preobrat:  

falango častnikov, izvedencev in  

oficirjev glavnega štaba 

nadomestijo šartisti, zgodovinarji  

in paleografi. 

Zgodovinska metoda je 

referenca te neustrašne misije, 

très hygiénique pour l'esprit. 

Kakšno poletje! 

 

Je ta pokrajina politična,  

pravna ali etična? 

Katera figura v njej sem jaz? 
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II. 

Videl sem drevesa sklonjena, zlomljena,  

cipreso preklano na pol.  

Ni v moji moči, da prikličem novo, 

pokončno pesniško figuro ciprese, 

ki bi kljubovala neurju. 

 

V moji moči je, da 

se ne zgrudim in ne popustim vse dokler 

se ne zberejo vsi  

argumenti in artefakti, ki pričajo 

o pokončnosti dreves, 

o Dreyfusovi nedolžnosti. 

 

Toliko dogajanja, 

nakopičenega v eni sami usodi,  

v enem samem življenju, ki tiho tli 

kakor sveže prgišče pepela. Iti dalje 

in še dlje – z rdečimi očmi republike 

in z neznosnim šelestenjem papirja. 

 

Nisem bil med prvimi, potreboval sem nekaj 

časa, ki sem ga vnovčil, da sem zdaj tu: 

Dokazi so potrpežljiva,  

nelegalno zadušena dejanja 

besed pod besedami,  

ki lovijo sapo, 

ki ne pridejo do zraka.  

 

Pomagal jim bom. 

 


