Taras Kermauner

Rojen sem v Ljubljani 13. aprila 1930 materi Berti Tomc, njen oče je bil
usnjarski delavec, tudi član glavnega odbora Sl(ovenske) SoD
(socialdemokratske) stranke, in očetu Dušanu Kermaunerju, doktorju
iusa, predvojnemu profesionalnemu komunistu in Zgarju (zgodovinarju) Sl
Pol(itičnega) Ž(ivljenja), posebno SoD gibanja. Dovršil sem Klas gimnazijo
v Ljubljani, kjer sem se MV (med vojno) sprijateljil s sošolcema Primožem
Kozakom, s tem sva 6 let sedela v isti klopi, in Dominikom Smoletom;
kasnejša dramatika sta bila moja najtesnejša PriSo (prijatelja-sodelavca),
posebno pri revijah Beseda, Revija 57 in Perspektive.
1954 sem končal študij čiste Fije (filozofije) na FF (filozofski fakulteti)
ljubljanske univerze, bil tam med leti 1955 in 1958 asistent na oddelku za
Fijo, zaradi Pol razhajanja z oblastjo nereelegiran, se preživljal nato z Raz
posli-poklici, prevajal, bil lektor in korektor, (so)urednik revij, režiser in
poslovodeči pri Odru 57, dramaturg pri Pos predstavah v skoraj vseh Sl
gledališčih, režiral v Beogradu v Ateljeju 212 Kozakovo Afero, pisal o
slikarstvu in filmske kritike, sociološke in kulturološke razprave, predvsem
pa se posvečal kot LZgar (literarni zgodovinar) in Znik (znanstvenik)
preučevanju SLite (Sl liiterature), najizraziteje SD. RSD je rezultat tega
preučevanja in ostalih mojih raziskav. Sodeloval sem tudi pri filmu, bil
dramaturg in asistent režije pri Kozakovi Zaroti, scenarist kratkih filmov o
Edvardu Kocbeku, za ta scenarij sem dobil nagrado, a jo odklonil, in o
kiparstvu Janeza Boljke Železno mesto. Prejel sem nagrado Prešernovega
sklada, nagrado odklonil.
V letih 1966-1969 sem bil uradnik na Izvršnem svetu SR Slovenije, 1970
tri mesce ravnatelj Drame SNG v Ljubljani, s tega mesta odstopil po lastni
pobudi; ves ostali čas sem preživel kot tim. svobodni književnik, odvisen
le od prodaje svojega dela na Kul(turnem) trgu. 1981 sem doktoriral iz
LZ, 1991 bil izvoljen za izrednega, 1995 za rednega člana SAZU.
Precej časa sem preživel v tujini, v šolskem letu 1957-58 študiral v Parizu
pri sociologu Kule H. Lefebvru, kasneje skupaj z ženo po več evropskih
prestolnicah na študiju (Pariz, Rim, Hamburg, Berlin, Dunaj itn.), 1989 in
1992-93 skoraj leto dni v Ameriki. Od 60-ih do srede 80-ih let sem veliko
- v določenih obdobjih celo več kot v Slji - sodeloval v Jug(oslavij)i, objavil
10 knjig v srbohrvaščini, nastopal na Zn(anstvenih) simpozijih itn.
1955 sem se oženil z AG, z njo imam tri otroke, iz časa pred zakonom
enega, do danes 18 potomcev, med njimi dve pravnukinji. 1973 sem se
preselil v vas Drulovka pri Kranju, 1979 v vas Avber na Krasu, kjer živiva
z ženo še danes. Živiva srečno.

