
Taras Kermauner - eksistencialist
Boj brez upanja na zmago

znanega Zivljenja. Ni bil nesreaen samo
na zaaeiku kariere, ko je bil asisrent pri
profesorju, ki gaje skusat indoktinirati z
resnicami, ki smo jih Ze zdavnaj prevzeli,
presneili in preradj, ampak tudi desetle-
tjekasneje, kojebil ravnatelj Drarne. Tudi
na tem uglednem polo;aju ni zdrtal, ker je
autil, da zaradi pravil, predpisov in iitua
lov izgublja san€ga sebe. Bil je paa eksi-
stencialist, ki je neizogibno v konfliktu s

'sleheno institucijo, tudi z znanstveno,
tudi s kultuno-

raras je bil med nami tisti, ki je najbolj za
vestno stopnjeval konflikte s sredrjo g€ne-
racijo. Doslednojoj€ napadal zato, kerseje
utapljaia v sentimentalni literaturi in real-
socialistiini umetnosti, namesto da bi se
uprla patemalizml zmaeovite generacij€.
Hkrati je s takaninl rnedseneracijskim soo
ienjem vplival na rasi samorefleksije nase
kritiane generacije, ki je svojo dejavnost
usm€rjala v emotivno askezo in intelektu-

Na mene je Taras Wlival predvsern z na-
videz naivnirn geslon: ,Bojbrez upanja
na zmago.( Posamezniki iz zmagovite g€-
neracije naiih oietov so to gesto razumeli
kot nepotrebno junatenje. Mi pa smo pod
tem geslom razumeli brezpogojno rezi-
stenco, ki je edini naain, da ohranimo la-
stno integriteto. Vedeli smo, da je to eksi-
stenana nuja, kajti brez a'tonomije pai ni
mogoia altentiana literatura. Vedeli smo,
da so sic€r vsi boji z gen€racijo, ki si je prila,
stila poleg sedanjosti tudi prihodnost, vna
prej zcubljeni, vendar pa je bil boj edini na
tin za ohranitev naie generacijske eksi
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il je najizrazitejai eksisten-
cialist. Ne po zunanjih zna-
kih, ampak po svoji ;i
vljenjski drii. Ekistencia-
listjebil prel, predenje od-
kil eksistencializem; ta
mu je le omogoiil samora-

zumevanje in samopotrditev lastnega Zi
vljenjskega stila. Da je bistvo slehernika v
njesovem bivanju,je demonstriral od vse-
ga zaietka z angatiianim pisanjem in ae
bolj s svojim Sirokosrinim drutenjem. Bil
je intenzivno prisoten v komuniciranju z
rrstniki in ne samo z njimi. Prav zaradi te
ga j€ imel takSen lpliv na vse, ki so se z
njim sreaevali. Ni pa bil samo neposreden,
ampak tudi odprt za vse, kar ni spadalo v
dnevno runno. oboje jedajaloposeben tar
njegovenu komuniciranju, 4eko brezte-
Zno gostoto, s katero je zapeljeval dmge pa
tudi sebe. Skratka Taras je najbol nazor-
no demonstdnl teneljno eksistenciali
stiano enalbo: esenca je ekist€nca (in

Taras je imel vs€ predispozi€ij€ za uspeSno
mesaansko kariero, ne samo zaradi tega,
ker je bil nadarjen in izobra;en, ampaktu-
di zaradi t€ga, kerjebil komunikativen in
urbaniziran. Ni pa prenaial institucionali


