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V rokah držite drugo številko 
Šegavca, ki smo jo izdali z vašo 

pomočjo. Pravzaprav s pomočjo vseh, ki 
ste na zadnji strani navedelili kot sodelavci. 

Vsem vam se zahvaljujem za vaše prispev;ke, 
ostalim pa sporočam, da boste lahko pri nastanku 
Šegavca sodelovali šele prihodnje leto. 
Tokratna številka vam prinaša nekaj informativnih 
novic, pa poročili o Pomenkih in ekskurziji na Češko, 
ne manjka pa ~udi člankov z etrriološko in popotniško 
vsebino. V tej številki lahko preberete vse kar ste 
morda hoteli vedeti, ali pa popolnoma nič. To 
prepuščam vam. Vsekakor pa vam želim prijetno 

. branje; vsem, ki smo se za številko potrudili, pa želim 
še veliko uspehov v prihodnjem šolskem letu. 

UVODNIK 
Petra Škodlar 



Po zgledu večine evropskih univerz se tudi v Sloveniji začenja uvajati 
kreditni sistem študija v nabirno - izbirnem sistemu ECTS (European 
Credit Transfer System), na katerega naj bi sčasoma prešle vse 
fakultete. S kreditnim sistemom se omogočijo povezave tako s 
podobnimi programi na tujih univerzah (kar velja tudi za podiplomski 
študij, saj bi tako lahko študent podiplomski študij opravljal tudi v 
tujini), hkrati pa tudi z drugimi programi (v skladu z osebnimi interesi in 

r:--...i1•usmeritvijo) na domačih ali tujih fakultetah ali univerzah. Ta sistem 

.......... ~.#-

torej s svojo fleksibilnostjo prinaša večjo svobodo študentu v 
oblikovanju predmetnika, hkrati pa je sistem nujen za uspešnejše 
vključevanje v programe mednarodnih izmenjav (ERASMUS). 
Program etnologije in kulturne antropologije po kreditnem sistemu je 
skoraj že dokončno oblikovan, in sicer tako, da zajema sodobno 
razvejanost etnologije in kulturne antropologije; tako obsega 
temeljne in specialne etnološke in kulturnoantropološke predmete . 
Program obsega predavanja, seminarje, vaje in terenske vaje. 

~--11•Predmetnik je sestavljen iz temeljnih, obveznih izbirnih, specialno 
izbirnih ter zunanjih izbirnih predmetov. V 1. in 2. letniku študija je 
večina predmetov temeljnih (tako da so temeljne vsebine 
dosedanjega predmetnika ohranjene), ostali pa so obvezno izbirni. Z 

...... _...,1.višjim letnikom se povečuje število izbirnih predmetov; v 3. in 4. 
letniku so v predmetniku poleg temeljnih in obvezno izbirnih 

~~l•predmetov predvideni tudi specialno izbirni predmeti na oddelku ter 
._,.....,l•izbirni predmeti zunaj oddelka, ki jih študentje lahko izberejo na 
....____.~.-drugih oddelkih Filozofske fakultete, na katerikoli drugi fakulteti ali 

univerzi doma ali v tujini. 
V kreditnem sistemu študija je predvidenih 720 ur na leto. Vsako leto 

1--r-..,....-11•lahko študent z vsemi opravljenimi obveznostmi zbere 60 kreditnih 
....-....,1.točk, za napredovanje v višji letnik pa je treba zbrati za 2. letnik 48, za 
.__.1.3. letnik 108 in za 4. letnik 162 točk. Predavanja in seminarji so 

ovrednoteni s 6 točkami, vaje pa s 3 točkami (vse to velja za 2 uri na 
teden). Student dokonča program, ko zbere 240 točk in zagovarja 
diplomsko nalogo, ki je ovrednotena s 30 točkami. 
Kreditni sistem študija naj bi bil na oddelku EiKA uveden, če bo šlo 
vse po načrtih, že z naslednjim študijskim letom (2000/2001 ). V 
vzpostavljanje novega sistema študija in oblikovanje predmetnika je 
vloženega veliko dela, zato določena mera strpnosti ob morebitnih 
težavah ne bi bila odveč, še posebej zato, ker je EiKA eden prvih 
oddelkov (vsaj) na Filozofski fakulteti, ki je že pripravljen na kreditni 
sistem študija. 

Tjaša Fabjančič 



P o n u d b a 
poletnih taborov doma in 

v tujini je precej pestra in 
obsežna. Tabori so različni: od čisto 

žurerskih do bolj "koristnih", kjer gre za aktivno 
spoznavanje lokalne kulture ali določene problematike 

znotraj nje. Tokrat sta predstavljeni dve organizaciji, ki se poleg 
drugih aktivnosti ukvarjata tudi z organiziranjem poletnih taborov po 
Evropi, pa tudi po svetu . 

Prostovoljno društvo MOST organizira poletne tabore z različnimi tematikami v 
f f Sloveniji, Evropi in tudi drugje po svetu. Za etnologe so verjetno najbolj 

zanimive teme: antirasizem, antifašizem, etnične manjšine (šifra 1 ); spol, 
~-===-~ spolnost (7); družbeno depriviligirani (8); umetnost, kultura, lokalna zgodovina 
\ .,. (9); ideološke in spiritualne skupnosti (1 O). 
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Nekaj taborov MOST organizira tudi v Sloveniji, med najzanimivejšimi letos je 
tabor o Romih v Murski Soboti, o solinah v Sečovljah , o evropski folk glasbi v 
Svetinjah in o revitalizaciji lokalne identitete vasi Breginj. 

Taborov je res veliko in potekajo v različnih državah, zato je najbolje, da se za 
podrobnejše informacije o taborih in prijavi obrnete kar na pisarno društva 
MOST (Breg 12, Ljubljana, telefon: 061 125 8067) ali pa si oglejte njihove 
spletne strani: www.ljudmila.org/-most/ 

AEGEE je evropska organizacija, ki med drugim pripravlja tudi dvotedenske 
Summer Universities v 40 evropskih mestih. Tabori so usmerjeni k 
spoznavanju kulture gostiteljskega mesta in dežele in promoviranju evropske 
integracije med mladimi. Zadnji rok za prijavo je 27. april, tako da bo letos 
verjetno že prepozno za prijave, ker pa tabore organizirajo vsako leto, je to 
vseeno lahko koristna informacija za naslednjič. Podrobnejše informacije so 
na voljo na spletni strani: www.aegee.org. 

Še vedno ste vabljeni k spremljanju tekočih 
informacij, ki se objavljajo na oglasni deski 
oddelka EiKA. Še posebej zanimivo bo v 
začetku novega šolskega leta, ko bodo 
objavljeni novi razpisi za študij v tujini. 

Tjaša Fabjančič 



Božiču sledi 
praznik svetnika, ki bdi 

nad živino, predvsem nad konji. 
To je praznik svetega Štefana -

štefanovo. Čaščenje svetnika se je ohranilo do 
danes v prinašanju votivnih figuric - izrezljanih lesenih 

figuric konjev ter ostalih domačih živali. Z zelo bogato tradicijo 
praznovanja štefanovega se lahko pohvalijo tudi v Nevljah pri Kamniku , ki 

ga mnogi bolje poznamo po najdbi okostja mamuta. Kdaj točno se je v prafari 
Nevlje začela šega prinašanja votivne figurice, ne ve nihče . Gospa Marija Golob, rojena leta 

1911 , ena najstarejših farank, sklepa takole: "Če sem jaz stara 89 let, pa od kar pomnim, smo imeli to 
navado, potem mora biti stara več kot 100 let." 

Na štefanovo se je celotna družina odpravila v cerkev k sveti maši. Pred cerkvijo sta bili 
postavljeni dve dolgi mizi, na njih pa peharji, polni lesenih votivnih figuric. Figurice so imele oblike 
krave, konja, prašiča, ovce; torej živali, ki so jih domačini imeli v svojih hlevih. Figurice sta vsa leta 
prodajala dva ključarja - Jerinov ata iz Hriba in Jakeljčev ata iz Nevelj . Cena zanje ni bila določena , 
vsak je dal po svoji zmožnosti . Nato je gospodar s figuricami šel okoli glavnega oltarja in se nazaj 
grede ustavil pred oltarjem svetega Štefana. Tu je odložil figurice, ter zmolil kratko molitev za zdravje 
živine in pomoč ob morebitni bolezni. Kasneje so figurice pred oltar nesle tudi ženske in otroci. 

Ta ciklus se je ponavljal pri obeh nedeljskih mašah . Figurice so se lahko prodajale samo pred 
sveto mašo in po njej , med mašo pa prodaje ni bilo. V cerkev sta gospodar in njegova žena nesla tudi 
žakelj soli, ki jo je duhovnik pri obredu blagoslovil in s katero so nato doma krmili živali. Drugih stvari 
se ni nosilo blagoslovit. 

Da je bilo prinašanje votivnih figuric med ljudmi resnično živ pojav in je imelo velik pomen, potrjuje 
dejstvo, da so v neveljsko faro hodili molit za živino tudi kmetje in živinorejci iz sosednjih far in vasi, 
predvsem iz Križa, Komende, Podgorja, Stranj, Stahovice in Tuhinjske doline, kjer te šege niso 
poznali. Na štefanovo so v cerkev v Nevljah prišli pet tudi različni pevski zbori od blizu in daleč. "Toliko 
ljudi je bilo, da se človek tudi do zraven ni mogel preriniti," se tistih časov spominja gospa Marija. Torej 
je bila to neke vrste turistična atrakcija, saj je privabljala ne samo domačine, ampak tudi ljudi iz bližnje 
in daijne okoiice. 

Pred cerkvijo je stala tudi posoda z blagoslovljeno vodo, ki so jo ljudje poimenovali kar Štefanova 
voda. Vsak gospodar jo je nekaj vzel s seboj domov, kjer je nato poškropil živino, gospodarsko 
poslopje ter polja, na katerih je rasla krma za živali oziroma na katerih so živali opravljale težja fizična 
dela. Ponekod so s to vodo živino tudi napojili. 

Štefanovo je imelo tudi nek združevalni pomen, lahko bi celo rekli, da je bil neke vrste družinski 
praznik. Štefanovo v Nevljah je s svojo atraktivnostjo privabljalo tudi 
sorodnike Neveljčanov, ki so se po maši odpravili k njim na obisk, in tako 
se je praznovanje praznika iz cerkve in izpred nje preneslo po A=;~~ 
domovih. Hrano so pripravile gospodinje v času , ko je gospodar 
opravljal že prej omenjeni blagoslov gospodarskih objektov in ~ 
živine . 

Tako kot mnogo ljudskih šeg, navad in običajev v 
današnjem času tone v pozabo, tudi prinašanje votivnih 
figuric izgublja veljavo. Najlepši primer za 
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to je navedel 
neveljski župnik: "V 

zakristiji imamo kar osem škatel 
lesenih figuric, vendar smo letos izbrali 

le tri, pa še teh je bilo preveč" . Upadanje 
zanimanja za praznik so opazili tudi pri družini Golob. 

Vzrokov za to je prav gotovo več. Prvi vzrok je sprememba 
naselja in gospodarskih panog v njem. Naselje je danes skoraj povezano 

s Kamnikom. Ljudje so zaposleni predvsem v sekundarnih in terciarnih panogah v 
bližnjem Kamniku, Domžalah in Ljubljani. Pravih kmetov je ostalo zelo malo, večinoma so 

tu polkmetje, ki opoldne delajo v tovarni oziroma podjetju v mestu, popoldne pa skrbijo za kmetijo. 
Vendar je tudi polkmetov tu vedno manj . In če človek nima več živine, tudi ne čuti potrebe, da bi 
odkupil živalske figure in jih postavil pred oltar ter molil. Drugi vzrok pa lahko najdemo v sodobni 
družbi, v kateri so se uveljavile nove norme in nove življenjske smernice. Slovenci , predvsem 
mladina, se vse premalo zavedamo, kako bogato je naše kulturno izročilo . 

Praznovanje praznika se je do danes nekoliko spremenilo. Če so včasih k sveti maši odšle 
celotne družine, se je sedaj število močno zmanjšalo. Navadno gresta k maši le gospodar in 
njegova žena ter najmlajši otroci, tisti malo starejši pa ostanejo doma oziroma gredo k maši drugam. 
Blagoslavljanje soli in škropljenje gospodarskih poslopij in živine z blagoslovljeno vodo še vedno 
ostajata zanimiv in tudi živ ritual. Spremenil se je tudi potek priprošnje. Gospodar odkupi figure, 
daruje nekaj denarja {leta 1999 je večina darovala 1000 SIT, denar pa se nato porabi za potrebe fare 
- pomoč ostarelim in pomoči potrebnim, obnovitvena dela na objektu, ogrevanje in ostali stroški 
bivanja), nato pa jih odnese pred oltar, kjer stoji miza, pogrnjena z vinsko rdečim prtom. Z obhodi 
okoli glavnega oltarja so prenehali, ko so postavili še daritveni oltar in je duhovnik med mašo z 
obrazom obrnjen proti ljudem. 

V neveljski fari tudi ni več ključavničarjev, ki bi prodajali votivne figurice, zato so njihovo opravilo 
prevzeli mlajši farani. Vendar pa le ni vse tako črno, kot bi se mogoče zdelo bralcu ob prebiranju tega 
prispevka. Med bogato kolekcijo figuric sem opazil tudi izstopajoče bele ovčke, ki niso bile lesene, 
temveč plastične. V preteklosti je bilo ovčjereje v Nevljah in okolici veliko, nato pa je za nekaj časa 
zamrla . Pred leti se je zopet uveljavila med ljudmi in leta 1996 je moral župnik Anton Fajdiga ovčke 
dokupiti. V zadnjem času pa se uveljavlja tudi reja koz, ki bi jih bilo prav tako treba še dokupiti in s 
tem obogatiti zbirko živali. 

še nekaj se je spremenilo v praznovanju štefanovega. Kot sem že omenil , so na ta dan v faro 
prišli tudi sorodniki od blizu in daleč, tako da so domačini imeli veliko obiskov, kar pa danes močno 
pogrešajo. Tako gre za verižno reakcijo in členi, ki so soodvisni eden od drugega, gredo narazen, 

Slovenci pa s tem izgubljamo še enega izmed starodavnih običajev. 

Benjamin Bezek 
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prijatelji~~.· k~ na ~4 ~4 
Koroškem radiu vodi oddajo za ••• # 

koroške Slovence in o njih, obiskali 
znanko, ki se je šolala na oni strani meje. 
Takrat je nastal intervju, ki ni metal najlepše luč 
i na odnose med slovenskimi in avstrijskimi dijaki. Od 
takrat je preteklo že kar nekaj vode in moj namen ni iz 
naftalina vlačiti (morda) zastarelih podatkov in se kititi s 
tujim perjem. Je pa bil to (pošteno priznam) moj prvi 
tovrstni stik s problematiko koroških Slovencev. Prej 
sem vendar, Korošica iz Slovenije, 'tja gor' hodila zgolj v 
Pliberk po banane, čokolade in kavo in v Celovec po oblačila. 
Slovensko prebivalstvo na avstrijskem Koroškem (namenoma vedno znova dodajam 
'avstrijskem', kajti Korošci smo tudi na naši strani meje!) je danes strnjeno poseljeno južno od 
Drave, severno od nje pa so le posamezni otočki. 7. člen državne pogodbe iz leta 1955 
manjšini zagotavlja pravico do lastnega jezika, kulture, ... na vseh ravneh družbenega 
življenja (do leta 1945 je bila cerkev edina javna institucija, kjer se je govorilo slovensko). 
Teorija in praksa pa ne sovpadata vedno, kot bi si želeli (primer: odsotnost dvojezičnih 
napisov na mnogih mestih). 
Leta 1998 sta koroške Slovence zastopali dve organizaciji: Narodni svet Koroških Slovencev 
(NSKS) in Zveza slovenskih organizacij (ZSO). Slovenci v deželnem zboru (koroškem 
parlamentu) niso imeli predstavnika. Dve osrednji kulturni organizaciji, Krščanska kulturna 
zveza (KKZ) in Slovenska prosvetna zveza (SPZ), zastopata okoli 60 krajevnih društev. 
V zadnjih letih so dobili nekateri občinski vrtci dvojezični oddelek, poleg tega imajo koroški 
Slovenci že kar nekaj zasebnih otroških vrtcev. Po podatkih iz leta 1998 je bilo na južnem 
Koroškem 82 ljudskih šol ter 4 srednje in višje šole z dvojezičnim poukom. 
Med množičnimi občili Slovencev velja omeniti tri slovenske tednike, televizijske in radijske 
oddaje. Poleg tega ima na avstrijskem Koroškem tri ustanove Slovenska katoliška cerkev, na 
nacionalni ravni je več pomembnih športnih društev ... 
Toda število pripadnikov slovenske narodnostne manjšine vztrajno in drastično pada. Na 
južnem Koroškem so Slovenci daljnega leta 1846 predstavljali kar 97,5% prebivalstva (na 
celotnem ozemlju avstrijske Koroške 107.000 oseb ali 35,6% vseh prebivalcev), leta 1991 pa 
je bilo skupaj uradno vsega 14.069 slovenskih duš. Po analizi štetja iz istega leta (podatki 
Slovenskega znanstvenega inštituta iz Celovca) raba slovenskega jezika zelo nazaduje, še 
posebej med mladimi. Ob morebitnem nadaljevanju te tendence naj Slovenci na avstrijskem 
Koroškem v nekaj letih ne bi več govorili slovensko. Tu je potrebno omeniti še, da je bila 
večina popisov ponarejenih, saj posebno politično špekulacijo predstavlja uvedba kategorije 
'vlndiševski jezik' s številnimi kombinacijami. Del Slovencev je bil tako prištet k nemškemu 
prebivalstvu . 



„~~\~ ... \.\ Vse to 

ft fl ..._\ \.••• suho8p~rn~ a po~~t~~ za 
~,.,. katerimi pa se skriva na trenutke 

• problematičen po ložaj slovenske 
kulture in jezika v nemškem prostoru. 

Slovenci smo za nekatere pač zgolj 'čuši' 
(zaničevalen izraz za pripadnike naše narodnosti), 

na drugi strani pa se vedno najde nekaj (ali kar precej) 
lllll'!fl!'- ""'~ posameznikov, ki veliko naredijo na področju 

slovenske kulture; ukvarjajo se predvsem z glasbo in 
odrsko dejavnostjo, pomembne so npr. tudi tri založ 
be: Mohorjeva družba, Drava, Založba Wieser. 

Članek sem prvotno zastavila kot spis o aktualnem dogajanju na avstrijskem Koroškem, pa 
sem po temeljitem razmisleku načrt spremenila. Preden bi se kazalo podati v to smer, je 
vseeno dobro nanizati nekaj dejstev, pa čeprav so na prvi pogled morda res 'suhoparna'. O 
koroškem deželnem glavarju Haiderju , odnosu avstrijske in slovenske države do 
narodnostnih manjšin, o tem, kako je brucka (Korošica iz Slovenije) prišla študirat v veliko 
mesto, pa so jo pohvalili, kako dobro zna slovensko - za Korošico ... pa morda kdaj drugič 
(ključni problem je bil tokrat čas). 
Da ne bomo ob avstrijski Koroški vedno znova asociirali le na štehvanje, Pavla Zablatnika, 
Franceta Kotnika in na tisto pesem, kako že gre„. 'Rož, Podjuna, Zila, venec treh dolin„.' In 
na turistične bisere narodnostno mešanega ozemlja . Gre še za kaj več kot to . Etnologi 
moramo te stvari preprosto vedeti. 

Tatjana 



Ste se kdaj 
vprašali, kaj zamujate, 

če niste pivec kave? Jetike vam 
črna tekočina verjetno ne bo ozdravila. Na 

drugi strani tisti , ki si z njo sladkate (ali grenite) 
dneve, zaradi nje verjetno ne boste postali neplodni. Prav 

tako vas zaradi kuhanja in uživanja v pijači iz kavovih zrn dandanes 
pač ne bodo preganjali in kaznovali. In vsaka bojazen, da bi po pitju peklenske 

pijače z mlekom postali gobavi. .. Se vam ta ne zdi malo za lase povlečena? če si v 
tem trenutku mislite: kaj za vraga govori, mirno berite naprej. Zaenkrat niste še ničesar zanudili. 

In kaj natanko ste zamudili, če se v sredo, 22. marca, niste odzvali povabilu študentskega 
etnološkega gibanja na kavo v K4? 
V najboljšem primeru ste bili ob popoldanski oddih ob kofetku. Zgodovine številnih zanimivih 
osebnosti in ovir, s katerimi se je srečevala grenka črna pijača, imenovana kava, na svojem 
zmagovitem pohodu iz Arabije Feliks okrog sveta, ki ga ni uspel zaustaviti niti muhtasib svetega 
mesta Meka, niste zamudili. To si lahko preberete v knjigi dr. Božidarja Jezernika, ki je bil osrednja 
oseba prvih Pomenkov (z njim se je pomenkovala Saša Poljak), projekta Petre Simončič . Katere 
duhoviti uvod ste zamudili. V katerem bi čisto na začetku izvedeli, da so Pomenki pogovori s 

strokovnjaki o različnih dopadljivih temah, navezanih na etnologijo. 
Kaj imajo skupnega plešoče koze in zaspani menihi? Je kava univerzalno 
zdravilo ali počasen strup? Kje se skriva hudič? Kako je kava osvojila 
hribe in planine Balkana, pa kljub temu ni prišla v Evropo? Kako diši 
slovenska narodna kava? To je le nekaj izmed vprašanj, na katera vam 
bo knjiga Kava radodarno odgovorila. Nikoli pa ne boste izvedeli, kakšno 

...,,.. ... 1• kavo ima doktor Jezernik najrajši. In vsega ostalega, kar ste o kavi vedno 
želeli vprašati, pa niste imeli koga. Življenje v skodelici kave (Šloganje za 
vsakogar, 1995) pojasnjuje, kaj pomeni povabilo na kavico na svoj dom v 

~~~·večernih urah. V resnici gre za povabilo na seks. Pomenki so se tokrat 
III!' začeli ob 16:00. če bi nanje povabili svojo simpatijo, bi bilo to zgolj 

ovabilo na kavo. Nami a osta·a. 
Zamudili ste torej vse in nič. Vse, ker smo vabili na kavo, črno kot hudič, 
vročo kot pekel, nedolžno kot angel, sladko kot ljubezen in se vabilu niste 
odzvali. Ker nismo ostajali v zgodovini, temveč smo skušali ugotoviti, če 
kultura pitja kave še vedno obstaja. Tu in zdaj. Prikrajšani ste za urico in 
pol v prijetni družbi ob prijetni glasbi (pa čeprav tehnična izvedba, beri: 
ozvočenje, ni bila ravno najboljša). 
Zamudili niste nič. Ker Pomenki zagotovo niso bili zadnji. Vzdušje se 
prenese na naslednje. Pa čeprav naslednjič ob kakšni drugi pijači s 
kakšno drugo temo. Pa čeprav bo to morda tema, ki se po Petrinih 
uvodnih besedah ne more primerjati s pomembnostjo tem, kot so vstop 
Slovenije v Evropsko unijo ali kako postati milijonar. 
Kaj torej že zamujate, če niste pivec kave? Pomorite se, poduhovljena 
sperma je najverjetneje zgolj ena izmed reklamnih potez preteklosti. 
Izostanek na pomenku ob kavi pa ni opravičen, čeprav je ne uporabljate. 
Ne-pivci opojne pijače smo ravno tako preživeli prijetno popoldne. In se 
učili. Pa ne tega jemati tako zelo po šolsko! · 

Iz Kave, Petrinega uvoda in lastne izkušnje sem kradla 
Tatjana Knapp. 



Resno 
, strokovno, 

poučno, zabavno in 
nepričakovano. Tako bi lahko 

najkrajše strnili opis vsega dogajanja na 
ekskurziji. Češka, še nedolgo nazaj združena s 

Slovaško v vzhodnem bloku, je tako kot Slovenija v 90. 
letih postala neodvisna, samostojna in demokratična evropska 

država, ki se želi čimprej približati "Evropi" in vstopiti v Evropsko unijo. Žal 
ne gre vse vedno po idealni poti in načrtih. To lahko vidi in začuti vsak zahodni turist, 

ki obišče Češko. še zelo dobro so vidni ostanki socializma in komunizma. Prepletata se 
tako rekoč dva svetova: svet socializma in svet nove demokracije. Pa pustimo politično 
sceno in se posvetimo naši ekskurziji. 
Začeli smo jo 3. marca, zgodaj zjutraj, ko smo se izpred parka Zvezda odpeljali proti 
Mariboru in Šentilju. Spotoma smo pobrali še našega novopečenega profesorja Petra 
Simoniča, ki nam je bil, kot tudi ostali predavatelji, dobra družba. Pot smo preko Avstrije 
nadaljevali proti Češki. Na češki meji nas je ves nasmejan pričakal naš znanec in kolega 
Josef Oriško in nas popeljal do Brna. še isti večer smo se sprehodili po Brnu in obiskali 
nekaj mestnih pivnic. 
Prvi dnevi ekskurzije so bili etnološko-strokovno obarvani. V soboto smo obiskali folklorno
glasbeno središče Stražnice, njihov muzej v naravi (skansen) in razstavo ljudskih glasbil. 
Popoldne smo se odpeljali v mesto Kromeriž, se sprehodili skozi zaščiteno mestno jedro 
(pod zaščito UNESCA), a žal ostali brez ogleda dvorca in dvornih vrtov. Zadnja postaja tega 
dne je bil Holešov, kjer smo si z zanimanjem ogledali staro židovsko sinagogo iz 17. stoletja, 
ki je preurejena v muzej o Židih na Moravskem. 
Nedeljsko jutro je bilo zasneženo in mirno. Po zajtrku smo obiskali drugi skansen v 
Rožnovu in ljudsko arhitekturo na Hani v mestu Prikazy. Popoldne smo se ustavili v vaški 
gostilni, kjer smo opazovali pustno vaško veseljačenje. Ko smo se pozno popoldne že 
peljali proti Ždaru, kjer nas je čakala večerja in topla postelja, se je ustavil. .. 
avtobus namreč. Obtičali smo v približno 30 centimetrov globokem 
snegu in nismo mogli ne naprej ne nazaj. Da bi bila situacija še 
zanimivejša, pa smo po radijskih valovih sredi Moravske uje 1 i 
Radio Slovenija. Neverjetno in z mukami smo se nekako 
izkopali iz zametov in se po drugi poti p r e b i 1 i d o 
Ždara. 
Začetek tedna je bil zasnežen. V 
ponedeljek smo se sprehodili še po 
tretjem skansnu "Veselem Kopcu", 
kjer smo si ogledali ljudsko arhitekturo. 
Sledilo je kosilo in popoldanski ogled 
dveh vasi: Kratka in Kadov. V Kratki 
smo naleteli na krasen in odlično 
ohranjen primerek Škode Octavie, 
letnik 1959, v Kadovu pa smo se dolgo 
zadržali v vaški gostilni, kjer smo si 
sami s pomočjo naših harmonikašev 
Dominika, Simona in Petra priredili 
pravo etno veselico v ljudski, vaški 

EKSKURZIJA PO 
JUŽNI ČEŠKI 
IN MORAVSKI 



go
sti 1 n i . 

Gostilničar je bil 
tako navdušen, da nam je 

še sam zaigral par skladb. Zvečer 
smo se nastanili v mirnem hotelu "Talsky 

mlyn" in po večerji odšli na "Veseličko u Ždaru", v 
tipično mestno gostilno. 

V torek smo se vrnili v Brno. Obiskali smo Filozofsko fakulteto in Oddelek za 
evropsko etnologijo, kjer smo se srečali z nekaterimi študenti , profesorji in 

predstojnikom oddelka, gospodom Jerabekom. Po obisku fakultete smo spoznali tudi delo 
etnografskega oddelka na Znanstveni akademiji. Predstavili so nam njihovo avdio-vizualno 
delo, arhiv, knjižnico in njihove publikacije, ki jih izdajajo. Popoldne je bilo namerijeno 
ogledu mesta in predvsem nakupovanju spominkov, kartic in ostalega "potrošnega" 
materiala (zgoščenke, knjige, oblačila itd). Večer je pripadel nam, študentom. Imeli smo 
organiziran skupni žur s češkimi študenti v študentski gostilni "Kamena Kolonie" na obrobju 
mesta. S seboj smo vzeli nekaj steklenic briškega sivega pinota, ki smo ga podarili 
kolegom, knjižničarko Damjano, tajnico Meto in ()ianista Petra Simoniča. V zameno pa smo 
dobili neizmerne količine starobrnskega piva. Zur je bil enkraten. Klavir, petje, pivo .. . in 
beseda da besedo ter se spletejo vezi, poznanstva in prijateljstva. Nekateri študentje smo 
tekmovali za status "malega" ali "velikega" "bobra", kar je pomenilo spiti štiri ali pet 
pollitrskih meric piva, ne da bi šel odtočit na WC. Nekaterim je to uspelo, drugim ne, 
nekaterim pa je bilo žal, da jim je to uspelo, ker so imeli potem "probleme z odtakanjem". Žal 
čas prehitro beži in žur je bil kmalu pri kraju . Toda etnologi ne bi bili etnologi, če ne bi po 
končanem žuru zavili še kam. Tako so se nekateri pozabavali do poznih jutranjih ur. 
Po kratki noči smo v sredo, 8. marca, pozabili na "dan žena" in si ogledali prekrasno mestno 
arhitekturo v mestu Telč. Tudi to je pod UNESCOVO zaščito in ga šeobnavijajo. Po ogiedu 
in okrepčilu smo odbrzeli do dvorca Hluboka. Čudovit grad nas je očaral s pravljično 
lepoto in idilično podobo. Žal je bil zaprt, zato smo si ogledali le preddverje in 
njegovo zunanjščino. Josef nam je povedal, da g rad ve 1 i k o krat 
uporabljajo kot filmsko kuliso. Popoldne nam je pokvarilo deževno 
vreme, ki je bilo sicer naš stalni spremljevalec . Z 
vremenom res nismo imeli sreče. če že ni s n e ž i 1 o , j e 
deževalo ali je vsaj pihal mrzel veter. Sonca v teh 
dneh nismo kaj dosti videvali. Zvečer 
smo se nastanili deljeno . Del 
študentov je ostal in prespal noč v 14 
gostilni v Holašovicah, kjer smo imeli 
tudi večerjo, drugi del večina pa se je 
nastanila v hotelu "Brlog" . Le-ta je bil 

po negodovanju večine zaradi nizkih EKSKURZIJA PO 
higienskih razmer v sobah in 
kopalnicah res pravi brlog. z č š 
Po burni noči, v kateri se je rodil tudi Ju N 1 E K 1 

· prispevek sinonimov glagola "seksati", 

je sledil še zadnji dan šestdnevne MORAVSKI 
ekskurzije. Moški del je prišel na svoj 1 N 



e k s -
kurzije . Moški 

del je prišel na svoj 
račun ob ogledu pivovarne 

Budweiser v Českih Budejovicah, kjer 
smo si lahko privoščili eno najboljših svetovnih 

vrst piva skupaj z izvrstnim kosilom. 
Zadnja postaja je bilo mesto česki Krumlov. Ogledali smo si 

arhitekturno bogato mestno jedro in grad z živopisanim stolpom. Izkoristili 
smo še zadnjo priložnost za nakup spominkov, posneli skupinsko fotografijo in se s 

skromno pozornostjo poslovili od Jozefa v upanju, da se kmalu zopet vidimo v Sloveniji. 
Od tod je sledil le še hiter povratek domov v Slovenijo. Zanj je poskrbel naš izvrstni šofer 
"leteči Franci" ali "Sneta sekira" kot so ga poimenovali nekateri. 
Utrujeni od naporne vožnje in polni nepozabnih in še neurejenih spominov v glavah in na 
fotografskih filmih smo se okrog 23. ure vrnili v belo Ljubljano. A ostaja želja, podobno 
ekskurzijo še kdaj ponoviti. 

Sebastjan Rosa 

UTRINKI Z BENEŠKEGA KARNEVALA 
Na avtobusni postaji končno dočakamo avtobus, vstopimo in že oddrvimo beneškemu 
karnevalu naproti. Na poti se še enkrat ustavimo, da se ob krofu prepričamo o množici turistov, 
ki se podajajo taisti pustolovščini naproti. Sprašujem se, od kod izletniškim avtobusom ta 
močan vzgib, ki jih sili v to, da celo pot po avtocesti "Friuli-Venezia-Giulia" prežijo ravno na tisto 
postajališče, kjer stoji čimveč sorodnih prevoznih sredstev. Morda med tem časom , ko 
izletnice čakajo na svoj košček intimnega sveta po pol ure in nekateri izletniki lenobno 
postopajo okrog avtobusa, jedoč sendviče oz. v tem primeru "pustne krofe" turistične 
a g e n c i j e z a m 1 a d e intelektualce, ki še za pusta ne podpre slovenske 
proizvodnje, ampak nam raje postreže s "pustnimi donutsi", vozniki in vodiči 
iščejo potrditve v stilu: "A res , a tudi vi peljete v Benetke!!! Potem bo pa to 
gotovo prava pot!!!" Kakorkoli že, kmalu je spet vsak na svojem 
sedežu (prepričan, da ima soseda) in že se v ritmu rave "glasbe" 
vsi omotični in prehajajoči v fazo "rave-transa" veselo 
p e 1 j e m o dogodivščinam naproti. še napol v 
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UTRINKI 
Z BENEŠKEGA 
KARNEVAlA 

takem stanju zapustimo avtobus in, 
glej, že se zlijemo z mbdem ljudi, ki se 
pretaka v isto smer. Clovek se kar 
varno počuti, pa čeprav na 
nepoznanem asfaltu. S pomočjo 
mu ltizvočnega kulisja, ki ga ustvarja 
morje lfudi, se človek "sprosti" do take 
mere, da se prelevi v žival in se v stanju 
popolnega odklopa razumskih funkcij 
giblje z množico, ki sledi nevidni živali 
vodnici, neznano kam. Valovi ljudi se 
pretakajo iz ulice v ulico, občasno 
butnejo drug ob drugega in se za trenutek 



b u - Naj 
tnejo drug p o m e m -

ob drugega in se za bnejši del in pravo 
trenutek ustavijo v boju z UTR 1 N KI pašo za oči pa predstavljajo 
nekaterimi, ki bi želeli svojo najrazkošnejše maske, ki so 
pot nadaljevali proti sicer last beneške občine in jih 

toku, a jih sunki množice z BENEIKEGA lahko občudujemo na vseh 
kmalu ukrotijo. Izletniku mogočih karticah, v knjigah, 
enostavno ne preostane reportažah ipd. Te maske za 
drugega, da gre, kamor ga razliko od ostalih ne go_vorijo in 
popelje množica , ter si KARNElllA delujejo zelo teatralno, skoraj 
ogleduje maske, ki jih obkroži neživo. 
množica. S svojim skromnim Bogati so tisti turisti, ki se v 
objektivom v morju pravih času kosila ne usedejo na tako 
fotografskih topov se mora a 1 i d r u gač no k a m nit o 
posameznik v želji po stopnišče seveda pozorno, da 
posnetku kar potruditi, pa čeprav mu le-ta ravno ne "pociljajo" preveč golobjih 
toliko pri~ada kot ostalim, vendar ti gnani, od vonja iztrebkov, ali pa, če imajo veliko sreče, naletijo na 
po denarju postanejo, precej agresivni, kar po eni prosto klop ter privlečejo iz torbe domač 
strani človek še razume. Gre jim namreč za golo prigrizek. Ne smem pozabiti na predstavo na trgu 
preživetje v svetu ljudi, ki v bistvu neverjetno sv. Marka, zasnovano v obiiki pripovedi z 
spominja na svet živali. Prav tako množica govorico telesa ob spremljavi bobnov, ki se na 
narekuje posamezniku, da si da poslikati vsaj koncu sprevrže v spektakel požiralcev ognja. 
obraz in si tako nadane krinko. Po vsem tem dobim Opazno je poudarjena vloga bobnov, ki izključno 
občutek, da se je v času karnevala med ljudmi ustvarjajo glasbeno kuliso . Ko se zvečer 
porodil nekakšen "tropni nagon". Kot da bi se med odpravimo proti zbornemu mestu, opazim, da 
karnevalom človek zbližal z živalskim svetom kljub pred · baziliko Sv. Marka v krogu stoji še ena 
paradoksalnemu okolju renesančnega mesta in skupina bobnarjev, ki strumno bobna, medtem ko 
med nič kaj živalskemu svetu podobnimi se v sredini kroga vrstijo žonglerski poskusi. Prav 
uglajenimi maskami. s tem bobnanjem pa se mi zazdi, da je zgoraj 
Enoličnost ogledniških skupin razbijajo maske "opevana" prvinskost karnevala še bolj 
turistov iz raznih dežel, narejene po principu poudarjena. 
šemljenja v pripadnike živalskega, rastlinskega Po vsem doživetem, uri hoje proti avtobusu ter 
pravljičnega sveta, v pripadnike nižjih ter višjih P?lur.nem čak~nju le-tega, saj vodiči niso vedeli, 
socialnih slojev. Morda ne boste verjeli, vendar so kje ~~ se nahajal, sem že tako izmučena, da me 
beneški karneval prišli s svojo navzočnostjo tolaz1 le misel o skromni količini porabljenega 
počastit celo naši koranti, ki so zbudili precej denarja. Z zadnjimi močmi končno pricapljamo 
zanimanja. Tega dejstva sama ne bi več do avtobusa se vsedemo in prva stvar, ki se jo 
komentirala, saj vemo že vsi, kako in kaj. Okolju spomnim, je: "Pripravite potne liste!". Prispeli 
primernejše se iz leta v leto odenejo zlasti smo domov .. . 
domačini in po lastnih opažanjih še Nemci ter tu in 
tam kakšen Japonec, ki nosijo (drage) maske 
višjega plemiškega sloja . Darja 



Tropski otok, 
peščene obale, palmovi 

gozdički, turkizno morje in barviti 
sončni zahodi so tisto, ob čemer ljudje 

ponavadi zavzdihnejo in česar si želijo videti vsaj 
enkrat v življenju. Sprehod po peščeni obali ob zvokih 

valovanja morja in ob prelivajočih se barvah zahajajočega sonca. 
Skratka, popolnost! Toda ali je takšna tudi realnost? Presodite sami. 

RAZBLINJENE SANJE 
Po desetih urah čakanja na frankfurtskem letališču in petnajstih urah letenja sem si želela le 
tuša in mirnega sprehoda po Kuti, kjer sva prespala prvi večer. Na Bali smo prispeli pozno 
popoldne, ko se je že začelo mračiti. Ker še nisva imela prenočišča, sva nameravala s 
pomočjo Lonely Planeta najti kakšen prijeten bungalov, kjer bi ostala naslednja dva dneva. 

Toda pri izhodu iz letališča nas je v trenutku obdala množica domačinov, ki so 
...,.,....... nam ponujali prenočišča in prevoz. Ker sva imela že vsega dovolj, sva se na 

slepo odločila za enega izmed njih in upala, da bo vse v redu. S taksijem 

Rai na zemlii 
realnost ali iluziia? 

Bill 
& 

lOMBOK 

sva se odpeljala do prijetnih bungalovov, kakšen kilometer iz centra 
Kute. Najela sva sobo, nato pa se odpravila na potep po mestu. 
Toda sanje o mirnem sprehodu so se hitro razblinile. Dobesedno 
na vsakem koraku so naju ustavili ulični prodajalci: nekateri so 
ponujali prevoz; drugi so poskušali prodati organizirane izlete; 
spet tretji so vabili v restavracije; prodajali so ure, kape in pasove, 
pri tem pa jih ni prav nič motilo, če si imel že sto ur (njihova je bila 
pač Rolex) . Na voljo so bila tudi različna mamila kot kokain , heroin , 
hašiš in trava. In ne boste verjeli , eden nama je ponujal celo 
pištolo. Toda razočaranje se je še stopnjevalo. Mesto je bilo čisto 
pozidano, polno evro-ameriških diskačev, McDonald'sov, visokih 
hotelov ... Da o čistoči sploh ne govorimo. Od palmovega gozdička 
ob obali se je ohranilo le še nekaj palm za senco domačim 

••1!!1!91111!!11~1!!!!!"''-'· prodajalcem, ki prežijo na turiste kot mačka na miš. V Gandi Dasi, 
·· na vzhodnem delu otoka, so celo razbili koralni greben v morju. Iz 

njega so pridelali apno za cement, ki so ga porabili za gradnjo 
-C novega hotela v mestu. Za to svoje nespametno dejanje so bili tudi 
; , . primerno nagrajeni : morje je začelo spodjedati peščeno obalo, ki 

„ so jo podprli z betonskimi podporniki. In tako je izginil ves čar 
: peščene plaže. 
• Odločila sva se, da si naslednji dan ogledava dva templja v bližini 
Kute , nato pa se čim hitreje odpraviva iz mesta . 

TEMPLJI 
Tako sva naslednji dan najela avto in si ogledala templja Pura 
Luhur Ulu Watu in Tanah Lot. Vožnja z avtom je vsekakor posebno 
doživetje, pri katerem je potrebno pokazati vse svoje šofersko 
znanje. Dejstvo, da v Indoneziji vozijo po levi strani , vsekakor ni 
najhujše, ko se enkrat navadiš. Največji problem je vsekakor v 
mestih, kjer vozijo vsi povprek, neprestano trobijo, avtomobile 



parki
rajo, kjer se jim 

zazdi „ . 
Bali je hinduističen otok. 

Religija je prisotna prav na vsakem 
koraku. Poleg večjih templjev ima vsaka vas svoj 

vaški tempelj in vsak dom ima svoje hišno svetišče, kjer 
opravljajo darovanja. Državni templji se delijo v tri skupine. 

Kraljestvo naj bi imelo glavni državni tempelj v osrčju države ter gorski in 
morski tempelj . Ulu Watu in Tanah Lot sodita med morske templje, saj ležita 

neposredno ob morju . Ulu Watu leži na vrhu skalne pečine na skrajnem južnem delu otoka. 
Svetišče je znano predvsem po tem, da v njem živijo opice, ki so zelo spretne pri tatvinah 
raznih drobnarij, ki jim jih uspe ukrasti nič hudega slutečim turistom. Med najbolj znane templje 
sodi vsekakorTanah Lot. Svetišče stoji na vrhu skalnatega otočka, ki ga ob plimi povsem oblije 
morje. Ob oseki pa se je mogoče sprehoditi okrog celotne skale, saj se morje precej spusti. 
V naslednjih dneh sva se odpravila na Lombok, po vrnitvi na Bali pa sva si 
ogledala še gorski tempelj Pura Besakih in tempelj Pura Tirta Empul. Pura ..,.,.. .... 
Besakih je najpomembnejši tempelj na otoku in leži v vzhodnem delu 
Balija pod vulkanom. Sestavljen je iz 23 ločenih templjev, ki pa 

Rai na zemlii 
realnost ali Huziia? 

so med seboj v zvezi. Pura Tirta Empul leži blizu majhnega 
mesteca Tampaksiring. Tempelj je znan predvsem po svetih 
izvirih, ki so jih odkrili leta 962 n. št. Ti izviri naj bi imeli magične 
moči . 
Za razliko od Balija je večina prebivalcev na Lomboku 
muslimanske vere. Skoraj vsaka vas ima svojo mošejo, kjer 
opravljajo obvezne molitve. Kljub temu pa je tudi na Lom boku moč 
najti hinduistične templje . Največji tempelj na otoku je Pura Meru, 
ki se nahaja v glavnem mestu Mataram. Za razliko od Balija, kjer si 
je mogoče templje ogledati le od zunaj, v notranjost pa je 
prepovedano (razen za svečenike), si je na Lomboku mogoče 
ogledati celoten tempelj. Pura Meru je bil zgrajen leta 1720 pod 
pokroviteljstvom balijskega princa iz kraljestva Singosari. Tempelj 
je bil zgrajen kot poskus združitve vseh majhnih kraljestev na 
. Lomboku in kot simbol vesolja, posvečen hindujski trojici: Brahma, 
Višnu in Šiva. Tempelj je sestavljen iz treh prostorov. V prvem 
prostoru nad vhodom je prikazana legenda o Ramajani. Prav tako 
se v tem prostoru nahaja tudi zvonik z lesenim zvoncem. Dva 
udarca po zvoncu sta pomenila nevarnost, trije udarci pa so 
pomenili sklic sestanka. V drugem prostoru se nahajata dve leseni 
stavbi , ki sta namenjeni daritvam. Ena stavba je za moške, druga 
pa za ženske. Iz drugega prostora v tretji vodijo tri vrata. Skozi leva 
gredo ženske, skozi srednja svečeniki in skozi desna moški. Pred 
vrati se nahajajo kipi , ki varujejo pred zlemi osebami. če bi kakšna .„ 
oseba z zlemi nameni poskušala vstopiti v tretji prostor, ki je najbolj 
svet, bi ji moč kipa to preprečila . Tretji prostor simbolizira bogove. '"' 
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Ima eno veliko in 33 manjših svetišč. Na sredi prostora pa so v ,_.,.,;_~~?-~~ii ... ~i;; 
ravno vrsto postavljena tri večstrešna svetišča, ki simbolizirajo 
bogove Višnu , Šiva in Brahma. Za vstop v tempelj 



veljajo 
posebna pravila 

oblačenja. Treba je imeti dolge 
hlače oz. dolgo krilo in majico, ki prekriva 

ramena. Zaradi tega si mnogo turistov kupi 
sarong (velika pravokotna ruta), ki si ga ovijejo okrog pasu. 

Poleg tega dobi vsakdo pri vhodu še dolg pisan trak, ki si ga je 
potrebno zavezati okrog pasu v znak spoštovanja. Za tujce pa je vsekakor 

presenetljivo pravilo, ki prepoveduje ženskam z menstruacijo vstop v tempelj. 

TRADICIONALNA VASICA SADE 
Sade leži v južnem predelu Lomboka na poti proti Kuti. To območje velja za center 
tradicionalne kulture Sasak. Nekateri so mnenja, da so vas zgradili izključno kot turistično 
atrakcijo, drugi pa menijo, da je šlo za obsežno predelavo. Po pripovedi domačinov je v vasi 

živelo že petnajst generacij. Poročajo se lahko samo znotraj vasi. Možje delajo 
.-..-„ na polju, medtem ko ženske skrbijo za dom. V zadnjem času se ukvarjajo 

Rai na zemlii 
realnost ali iluziia? 

predvsem z izdelovanjem sarongov, ogrlic in drugih okraskov, ki jih 
prodajajo turistom. Ker v vasi ni vode, jo hodijo ženske iskati k 2 
kilometra oddaljeni reki. Vodo natočijo v · glinen vrč, ki si ga 
posadijo na glavo in tako odnesejo do vasi. Ob prihodu v vas se 
najprej nahaja trg, kjer se zbirajo domačini in kjer prirejajo 
tradicionalne plese za turiste. Hiše v vasi so zgrajene iz gline in 
bivoljega blata. Vsaka hiša ima dva prostora, ki ju loči bambusova 
stena. Prvi prostor služi ponoči za spanje; čez dan pa se uporablja 
kot delovni prostor. Na desni strani spita oče in mama, v levem 
delu sobe pa dečki. Drugi prostor je dekliška soba, kjer spijo 
deklice. Spijo na bambusovih preprogah, ki jih čez noč razgrnejo 
po tleh, čez dan pa jih zvijejo in postavijo ob zid. V vasi imajo tudi 
babico, ki pomaga ženskam pri porodu. Za zmanjšanje bolečin 
uporabljajo tobak, ki ga porodnica žveči med zobmi. 
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bambusova stena dekliška soba 

spalni prostor 
dečkov -L_~-=..1::-=::":::=t:=t:::::::::::t·· ~-t-7"'---. spalni prostor 

očeta in mame 

Skica tradicionalne hiše. 

STO NAČINOV, KAKO OŽETI TURISTE 
~ Za naše razmere cene na Baliju in Lomboku niso visoke, toda za 
~· domačine nekaj tisoč rupij predstavlja že pravo malo bogastvo 

t.:~ ··· --~ _,. "' (8000rupij = 1 ameriški dolar). Zato ni nič čudnega, da se jim zdimo 
· ffii ·"" .. , turisti, ki zapravlja~o na ?eset tisv~če rupij za spominke in druge 
-.: ·; -.;,~' "' · nepomembne stvari, pravi bogatas1. 
' Poleg uličnih prodajalcev, ki sem jih omenila že na začetku, 



obsta
ja še veliko 

načinov, kako lahko 
ostanete brez denarja. Prvi 

zanimiv primer so vsekakor templji. Že 
takoj na začetku je potrebno plačati vstopnino, 

kar je čisto razumljivo. Takoj nato priteče do tebe mlad 
domačin in ti pove, da bo tvoj vodič, ker te bo čuval pred opicami 

ali ker vstop brez vodiča ni dovoljen ali„. Skratka, izgovorov nikoli ne 
zmanjka. Nekateri ti na koncu kar naravnost povedo, koliko jim moraš plačati, 

drugi pa ti bolj po ovinkih povedo, da jih tempelj ne plača za to njihovo vodenje, da 
potrebujejo denar za šolanje itd. Na poti od parkirišča do templja je potem še na stotine 
stojnic, kjer domačinke prodajajo vse mogoče stvari: od sadja do sarongov, raznih oblačil, 
prtov, ogrlic, zapestnic ... Nekatere od prodajalk so že kar precej vsiljive, saj te vlečeta kar za 
roko in se jih zelo težko znebiš. Ko prideš na parkirišče, se zgodba spet ponovi. Ce že ni 
"uradne" parkirnine, ti kaj hitro priteče iz kakšnega kota majhen deček, ki ti..--„ 
pove, da ti je čuval avto, in seveda moraš spet plačati. 

Rai na zemlii 
realnost ali iluziia? 

Svojevrstno zgodbo pa predstavljajo ulične menjalnice denarja. Ker 
imajo ulične menjalnice veliko boljše tečaje menjave kot pa 
banke, večina turistov menja denar kar na ulici. Gotovo mislite, da 
razen goljufije, tu ne more biti drugih problemov. Pa so. če 
zamenjate en bankovec po sto dolarjev, je še vse v redu, saj 
dobite tečaj, ki je napisan zunaj. če zamenjate dva bankovca po 
50 dolarjev, dobite že nižji tečaj . Za 20 dolarjev še nižjega itn. Ko 
sva vprašala, v čem je "štos", saj je denar vendar denar, so vsi 
nekoliko v zadregi zmigovali z rameni in dejali, da tako pač je. Le 
eden nama je povedal, da !ažje spravijo v promet stodo!arske 
bankovce. Že vedo zakaj. Toda s tem zgodba še ni končana. 
Zgodilo se je namreč tudi to, da so nama en bankovec, ki je bil 
nekoliko starejši kot drugi, spet želeli zamenjati po nekoliko 
nižjem tečaju. Vendar nikar ne nasedite takšnim "fintam", saj se 
vedno najde menjalnica, kjer ti normalno zamenjajo ves denar . . ~ 
Kar se tiče goljufanja, na splošno nisva imela s tem nobenih težav, 
razen v enem primeru. Zato je bolje vedno imeti s sabo računalnik 
in preveriti, ali je vsota pravilna. Zgodilo se nama je namreč, da 
nama je prodajalka na računalnik izpisala, po kakšnem tečaju ,~ 
zamenja dolarje. Nato pa je pritisnila spomin, kjer je imela · ~ 
shranjeno drugačno vrednost in jo pomnožila s številom dolarjev, 
ki sva jih želela zamenjati. Ker se nama na pamet ni dalo računati, 
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ali je izračun vsaj približno točen, sva vzela denar in šla. Toda pred r· . , 
trgovino sva že po hitrem izračunu ugotovila, da sta naju dekleti i 
prinesli okoli kar za nekaj deset tisoč rupij. Ker sta se ustrašili, da ~; 
ne bo kaj narobe, sta nama brez kakršnegakoli prerekanja :~ .. 
izplačali še preostanek. 
Tu je le nekaj primerov, kako ste ob denar po takšni ali drugačni ~ 
poti, vendar je načinov gotovo še veliko. 

Mirjana Klinec . 
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VSE SE SPREMINJA, lE SPOMINI OSTAJAJO 
Ne, nisem zaslovela v hollywoodskem filmu z Robertom De Nirom in tudi nisem nominirana za 
oskarja. Leto dni sem živela in študirala v kulturi, ki me je, kot vse belce, kovala v zvezde. Na 
Tajvanu, otoku ob jugozahodni obali Kitajske, ki je po velikosti primerljiv s Slovenijo, sem se 
poskušala pomešati med 21 milijonov Kitajcev in sprejeti njihovo kulturo. Prvo ni bilo lahko, saj 
kot belka izstopam iz rumene rase že po videzu. Vendar se nikoli nisem počutila kot tujec, saj 
Kitajci z odprtimi rokami in neomejeno vedoželjnostjo sprejemajo tujce, predvsem belce. Žal 
se v visoko razviti, demokratično urejeni državi čuti rasizem, predvsem do temnopoltih. 
Sovražnost, prežeta s strahom, ima delno korenine v tradicionalni miselnosti , kjer so s črno 
barvo kože povezovali hudiča, medtem ko je snežno bela polt še vedno visoko čislana kot 
ideal lepote. Prijaznost je osnova azijske etike vedenja. V restavracijah so natakarji 
neverjetno prijazni , v trgovinah ti prodajalka postreže z nasmehom, ko vprašaš mimoidoče za 
pot, te celo pospremijo do željenega mesta, . . . Prijaznosti ni konca. Počasnosti pa tudi ne. 
Vse delajo po pravilu "take it easy", kar je za nestrpne tujce lahko velika preizkušnja živcev. Z 
željo po spoznavanju ljudi sem zlahka prestopila to kulturno oviro in "ohranila obraz" . Pojem 
"obraza" kot nekakšne maske ča8ti, ki ohranja vedno isti, prijazen, nasmejan izraz, je še danes 
na Tajvanu in sploh v Aziji zelo spoštovan . Znanje kitajščine mi je pomagalo ločiti družbeni 
smehljaj od iskrenega in spoznati čudovite ljudi ter skleniti pristna prijateljstva. Za večino 
Kitajcev pa sem ostala zahodnjakinja, ki jih najpogosteje istovetijo kar z Američani (za 
Slovenijo žal ni slišal še nihče), z dolgim nosom (od tod tudi izraz za Zahodnjake, dolgonosci), 
velikimi očmi, nadpovprečno višino ter belo poltjo. Ko je bila v središču medijske pozornosti 
ljubezenska afera Billa Clintona, so me na ulici, avtobusu, skratka povsod, ustavljali in 
primerjali z Moniko Lewinsky, kar mi je kar hitro začelo presedati. Ko se je zadeva umirila, sem 
spet dobila novo podobo, tokrat sem bila Brooke Shields. Potolažena sem ugotovila, da se to 
dogaja tudi drugim tujim študentom. Podjetni Tajvanci in kmalu tudi mi smo hitro ugotovili, da 
se naš videz kot lepotna ikona lahko dobro vnovči. Tako smo za visok honorar snemali 
televizijske reklame, modne kataloge in filme ter sodelovali v televizijskih razvedrilnih oddajah. 
Vnovčili pa nismo le videza, temveč tudi znanje angleščine in se preizkusili v vlogi učitelja v 
vrtcu, šolah, na domu ter v podjetjih. Dan je na Tajvanu vedno prehitro minil. Dve uri kitajskega 
jezika zjutraj, dvakrat na teden predavanja o kulturi priprave in pitja čaja, kaligrafije ali 
literature, čas za kosilo v uličnih restavracijah blizu šole, pošiljanje mailov, učenje za tedenski 
test, ki je moral preseči 85%, kolikor je bilo potrebno za štipendijo in zvečer v kino, na pijačo , 
karaoke„. Za ponočnjake je Tajvan idealno mesto. Ko pri nas po osmi uri zaprejo trgovine, 
mesto počasi utone v spanec. V Tajpeju, prestolnici Tajvana, pa se življenje šele začne . Mesto 
zasije v soju luči in žarometov avtomobilov ter vesp, ki drvijo proti središču dogajanja - nočnim 



POD 
ŽAROMEll 

VSE SE SPREMINJA, IE SPOMINI OSTAJAJO 
na kolesih se majajo pod dobrotami kitajske kuhinje, na tleh se na odeji ali kosu blaga ponujajo 
oblač i la , kuh injski pripomočki, nakit in še kaj . Po dobri in poceni večerji na prostem se pomešaš 
med množico ljudi in izgineš med ulicami. Če te denar žuli, ga lahko hitro zapraviš v številnih 
nočnih lokalih, kjer za malo pivo odšteješ 150 yuanov, kar je pribl ižno 900 tolarjev. V ritmih rava, 
Spice girls, Backstreet boys ... (žal le redko rocka) se lahko do jutra naplešeš v mondenih 
diskotekah. 

DVA OBRAZA 
Tajvan se obiskovalcem predstavlja z dvema obrazoma: poslovnim in eksotičnim . V Tajpeju in 
drugih večjih mestih, kot so Taizhong , Gaoxiong, Tainan ... je koncentracija ljudi , avtomobilov, 
motorjev in pa smoga največja . Tovarne, v nebo vpijoči nebotičniki , pristanišča dajejo mestom 
industrijsko podobo. Ekonomski čudež, kot pravijo Tajvanci otoku , ima danes v svetovnem 
merilu eno najbolj razvitih, d i namičnih , izvozno orientiranih ekonomij (proizvaja visoko 
kvalitetne televizije, kamere, računalnike ... ) in je tako priljubljena destinacija tujih 
poslovnežev. 
V pust poslovni svet moderne družbe sta še vedno vpeti kitajska tradicija in kultura . Budistični in 
taoistični templji ter pagode, tradicionalni prazniki , ki se ravnajo po luninem koledarju, 
božanska kulinarika , tradicionalna kitajska medicina, prijazni ljudje ... Car otoka povečajo še 
naravne lepote. Vzhodna skalnata obala se strmo spušča v morje, ki je izoblikovalo zanimive 
kamnite strukture. Iz notranjosti se dvigajo visoka pobočja in gorovja, z najvišjim vrhom 
severovzhodne Azije, 3952 metrov visokim vrhom Žadaste gore (Yushan). V odročnih predelih 
gorske notranjosti živijo staroselci, ki danes predstavljajo 1 ,.5% celotne populacije. Staroselci , 
kijih sestavlja deset plemen (Arni, Atayal , Bunun, Paiwan, Puyuma, Rukai, Shao, Saisiat, Tsou 
in Yami) imajo svoj jezik in kulturo , ki je v zadnjem času postala zanimiva tudi za Kitajce in se 
ohranja v kulturnih centrih, predstavah tradicionalnih aboriginskih plesov, izdelkih, ... 
Proti zahodu se gorovja spuščajo v najbolj rodovitno in zato tudi najbolj gosto naseljeno 
področje otoka. Tajvan pa ne obsega le osrednji , največji otok, temveč še več manjših , 
razkropljenih v oceanu , kot so otoki Penghu, Lanyu, Zeleni otok, kjer se razraščajo bambusovi 
gozdovi in raztezajo peščene plaže. Zaradi stalne politične napetosti s Kitajsko je na treh 
otokih, Jinmenu, Matsu in Wuchiu, vojaška baza. 
Tajvan lahko prepotuješ z vlakom, kjer se ti lahko zgodi, da stojiš tudi po več ur, če nisi 
pravočasno kupil vozovnice, in pa z avtobusom, s katerim pa vožnja zaradi gostega prometa 
traja precej dolgo. S Sašo, prav tako enoletno štipendistko iz Slovenije, sva poskusili za 
študente najbolj zanimiv in predvem poceni oziroma zastonj način potovanja - z avtoštopom. 
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Na Tajvanu, kot sva kasneje ugotovili, sploh ne poznajo potovanja s štopom. Ljudje, s 
katerimi sva se peljali, so ustavili samo zato, ker so mislili, da sva zašli in potrebujeva pomoč . 
Težko sva jim razložili, da se naj ina pot ne konča na prvi železniški postaji. Tako s časovnega 
vidika nisva bili v prednosti, vendar sva pridobili ogromno drugačnih, zanimivejših vtisov, ki 
'ih sicer ne bi. S prtljažnika tovornjaka sva opazovali riževa polja in nasade čajevca, ki so 
izginjali za nami , se sladkali s podarjenimi palicami sladkornega trsa, žvečili betel (v 
bambusov list zavita grenka masa s čokolado , ki povzoča vrtoglavico), večerjali lokalne 
specialitete, razpravljali o vročih političnih vpraša~jih in prihodnosti Tajvana, vabili najine 
gostitelje na počitnice v prelepo Slovenijo ... 

IZ DALJAVE 
"Še eno svarilo Pekinga", napetost na višku : "Kaj če ne zmaga Kuomingtang?", in končno: 
"Otok je glasoval za neodvisnost" . Spremljam politično dogajanje preko Delovih člankov. 
Povrnem se nazaj za eno leto, v čas volitev za župane mest, ko sva se s Sašo pridružili 
razgreti množici starih, starejših, mladih in celo najmlajših volivcev z zastavicami in vzklikali 
Ma Ling Jiu , ime kandidata , ki je postal župan Tajpeja. Kako napeto je šele sedaj, ko je v 
rokah peščice politikov prihodnost ljudstva. Bojim se za Tajvan, Tajvance.prijatelje ... Bo res 
kitajsko ljudstvo pripravljeno preliti kri za ohranitev suverenosti države? Zelim si, da bi tudi 
sedaj prevladala tista notranja umirjenost, pogled na življenje, skozi daoistično in budistično 
filozofijo, kot stanje popolne spokojnosti duha in srca , prvobitne harmonije, ki jo tako cenim 
pri Kitajcih in pogrešam v naši družbi. 

Spet v družbi starih prijateljev, klepetanje ob kavici , predavanja na faksu, žuri, vikend v 
Mariboru, nedeljsko kosilo v družinskem krogu ... vse po starem, vendar z novimi izkušnjami, 
novimi prijatelji in spomini , ki ne zbledijo. 

Špela Pogačar 



PRAVLJICA 
Nekoč, nekega večera, ko se 

je vroče sonce že umaknilo za 
Ulurujem, je babica vnučku 

pripovedovala zgodbo:"Pred eoni in eoni 
casa, čisto na začetku vsega, je svet ležal v 

popolni temi in tišini. Na zemlji ni bilo nobenega 
astlinja, nobenega življenja, obstajala ni niti najmanjša 

sapica ali zvok, ki bi pretrgal tišino. Toda svet ni bil mrtev, 
temveč je spal in čakal na nežen dotik življenja in svetlobe. 
Nekje v neskončnosti vesolja se je Yhi (boginja sonca) 
prebudila iz spanja, nezavedno, ter pričakovala šepet 
Baiame (boga stvarjenja), da jo poklliče. Ko jo je šepet 
poklical, je poslala tople sončne žarke na zemljo in stopila 
led na Tya (zemlji) in zemljo je zalila voda. Skupaj z 
Nungeeno (materjo narave) in Punjelom (arhitektom 
univerzuma) je poklicala Uluru, inteligentno mavrično kačo, a Je v zem JI nare 1 a Jezera; 
reke, oceane ter hribovje in gore. Najprej je sledil razvoj rastlinskega sveta, nato 
živalskega in na koncu še stvarjenje človeka . Ob tej priložnosti se je Baiame spustil na Tyi, 
skupaj s tristo moškimi in ženskami, ki so postali prvo pleme na zemlji. Njihova duhovna 
telesa so vsebovala vse prejšnje izkušnje in inteligenco iz mineralnih, rastlinskih in 
živalskih kraljestev. Baiame jih je naučil, kako v naravi preživeti, uporabljati ognej, kuhati, . 
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·Ob koncu zadnje besede se je zaslišal zvok didjeriduja, nato je sledila predstavitev plesa in 
oponašanje določenih živali iz avstralske bogate favne. Neverjetno, v bistvu sem imela kar 
srečo, da sva prišla v Sidneyjski narodni muzej ravno v trenutku, ko so Aborigini začeli s 
predstavitvijo svoje duhovne kulture tamkajšnjim šolskim skupinam, individualnim 
obiskovalcem in turistom. 

NEPISANA ZGODOVINA ABORIGINOV 
V Sidneyu, ki ima okoli 3.300.000 prebivalcev (podatki iz leta 1998) in kjer bodo letos 
Olimpijske igre, sva videla zelo malo pripadnikov aboriginske manjšine. Zato je bil obisk 
muzeja toliko bolj dobrodošel kot pravi vodič v odkrivanju njinove kulture. že dejstvo, da 
segajo njihove korenine 40.000 let nazaj, je bilo ob prvih, najnovejših arheoloških podatkih 
pomaknjeno na 60.000 let, nekateri pa so določene fragmente premaknili v periodiko od 
120.000 do 150.000 let nazaj. 
Takrat so se s pomočjo kanujev iz lubja počasi začeli preseljevati v smeri Azija-Nova 
Gvineja. Poseljevanje Avstralije z domačini je bil dolgotrajen proces in je trajal vse do 
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priho
da Evropejcev, 

medtem ko je bila 
zahodna, vzhodna in osrednja 
Avstralija po vsej verjetnosti 
poseljena pod pritiskom Evropejcev. 
Ko so v 80. letih 18. stoletja začeli na to 
področje prihajati Evropejci, je v Avstraliji živelo 
500 plemen, ki so govorila 200 različnih narečij. 
Avstralski dialekti se delijo v dve skupini: na severno in 
južno skupino. K jeziku pa spada tudi nemi jezik (mimika 
obraza in različne geste rok), s katerim so se sporazumevali, 
če je šlo za velike razdalje. Uporabljali so ga tudi pri stikih z 
drugimi plemeni in pri različnih običajih, ki so pri izvajanju 
zahtevali molk (iniciacija). 
Danes živi v Avstraliji okoli 18,3 milijona prebivalcev 
(podatek iz leta 1997) in od tega je le 50.000 čistokrvnih 
Aboriginov in 80.000 skupaj z mešanimi prebivalci. Tu ne 

.smemo pozabiti še na majhen otoček na skrajnem jugovzhodu Avstralije, ki se imenuje 
Tasmanija. Tudi ta je bil naseljen s prvotnimi prebivalci, ki pa so se po fizični antropologiji 
nekoliko razlikovali od Aboriginov, živečih na celini. No, danes jih tam ni več, saj so po 
zaslugi Evropejcev zboleli za raznimi epidemijami in konec 19. stoletja izumrli. 

C/VILIZIRANJE "DIVJAKOV" 
Odkrivanje te pete celine je vsekakor negativno vplivalo na prvotne prebivalce Avstralije, . 
saj je pred prihodom Evropejcev v Avstraliji živelo okoli 300.000 Aboriginov. Beli priseljenci 
so jih izrivali iz ugodnejših južnih površin proti notranjosti, kjer je bila puščava, in jih nasilno 
iztrebljali (za vsako krajo so obdolžili te "barbare", izvajali so pregone po puščavi in lovili nič 
hudega sluteče Aborigine ter jih na koncu zverinsko mučili in ubili). 
Kakor na Tasmaniji so tudi na celini epidemije bolezni in alkohol pobirali velik davek, 
deloma ga še danes, ker zaradi metabolizma ne prenašajo dobro alkohola. Zavzeti 
predstavniki katoliške in protestantske cerkve so, v duhu ponujanja boljše prihodnosti in 
civilizacije "divjakom", ugrabljali aboriginskim družinam majhne otroke ter jih dajali v 
sirotišnice in kasneje v rejo krščanskim belskim družinam, da bi jih lahko vzgojili v pravem 
krščanskem duhu. 
Danes se je šele začel njihov boj za obstanek. Z mnogo truda so dobili svoj parlament in 

· predstavnike, še vedno se borijo za enakopravnost in za to, da bi se jim vlada javno 
opravičila za nastalo škodo. Danes je njihov največji problem, kako soočiti tradicijo s 
sodobnostjo. Veliko Aboriginov hodi v šole in se izobražuje, po končanem šolanju marsikje 
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aterim ta 
povratek domov uspe 

in se v puščavi pridružijo 
maloštevilnim skupinam ter 

zavestno ohranjajo svojo tradicijo in jo 
prenašajo naprej. Iz njihovih vrst prihajajo 

vse pobude za priznanje njihovega obstoja v 
svetu in , za prizanje, da so kot rasa popolnoma 

enakovredni belcem. 
Drugi so po šolanju preveč razpeti med tem, kako živeti , ali 
po "starem" ali po novem z vso moderno tehniko, ki jo prinaša 
civilizacija. Ponavadi podležejo alkoholu in prav jezna sem 
na vse tiste pisce člankov, ki so bili v Avstraliji in so posneli 
nekaj fotografij pijanih Aboriginov v mestih (večina jih živi na 
podeželju in ne v mestu ali v njegovi okolici) in so se nato 
vneto zgražali (ter posploševali na vse Aborigine), kako se 
uničujejo in so oh in sploh "primitivni" ter da le zakaj nočejo 
zaposlitve, saj je današnja tehnika s civilizacijo res super. 
Popolnoma enako usodo so doživljala vsa prvotno naseljena ljudstva vsepovsod po svetu 
(Indijanci v Ameriki, črnci v Afriki in podobno). 

ZMAGOSLAVJE BELEGA DUHA 
Odkrivanje Avstralije je potekalo že veliko prej, preden so odkrili njeno kopno Holandci v 
prvih letih 17. stoletja in jo imenovali Južna zemlja ali Terra Australis , od koder tudi izvira 
njeno današnje ime. Pogosto so jo imenovali kar Nova Holandija, toda ker so Holandci 
jadrali ob severni in zahodni obali , ki je bila na videz zelo negostoljubna (na severu so bili 
tropski pragozdovi in na zahodu puščava), niso naredili nobenega pomembnega koraka:v 
notranjost, kaj šele da bi kolonisti, misijonarji , trgovci in ostali začeli odkrivati al i kako 
drugače uporabljati novo pridobljeno zemljo. 
Poldrugo stoletje kasneje oz. leta 1770 je James Cook na svoji ladji Endeavour jadral ob 
vzhodni obali in videl popolnoma drugačno podobo (zelene obale, bogata vegetacija in 
ugodna klima). Zaradi tega je tudi danes prebivalstvo zelo neenakomerno naseljeno po 
avstralskem kontinentu, največji odstotek živi na vzhodnem in jugovzhodnem delu Avstralije 
(znosnejša klima in bogatejša vegatacija). Izkrcal se je v Sidneyu, kjer je razvil britansko 
zastavo na rtu York in vso vzhodno obalo razglasil za britansko in ji dal ime Novi južni Wales. 
Zaradi nesrečnega naključja je takrat Anglija izgubila ameriške kolonije in je zato pospešeno 
iskala nove lokacije, kjer bi lahko naselila svoje kaznjence. Britanska kazenska zakonodaja 
je bila zelo stroga, zato so bili zapori v Veliki B.ritaniji prenapolnjeni. Za novo kazensko 

PETA CELINA - Kil SO SE 
ABORIGINI IMEll SE FAJN 26 



ko
lonijo so 

izbrali zaliv Botany, 
kjer se je leta 1788 izkrcalo 

prvih osemsto kaznjencev. Zaliv 
so poimenovali Sydney. Tako je 
nastala tudi prva naselbina, ki je bila 
predhodnica današnjega Sydneya. Zgodovina 
se je začela pisati, sledile so nove ladje s kaznjenci, 
tudi prvi svobodni kolonisti, misijonarji, oproščeni 
kaznjenci, kar pomeni, da se je prebivalstvo močno in naglo 
povečevalo. 
Do leta 1830 je bila poseljena že vsa jugovzhodna Avstralija. 
Glavna gospodarska panoga je bila reja ovac. Od 40 let 19. 
stoletja dalje so sledile raziskovalne odrave v notranjost, 
tako je leta 1862 uspelo prvemu raziskovalcu z imenom 
Stewart prečkati Avstralijo od juga do severa. Takrat se je 
začelo množično osvajanje notranjosti, predvsem s strani 
rejcev ovac. Temu lahko rečemo sistematična kolonizacija, ki 

se je še predvsem povečala, ko so odkrili žile zlata in ciragih kamnov (opali). Sledile so 
ustanovitve kolonij, ki so delovale kot administrativne enote in so bile razdeljene v Zahodno 
Avstralijo, Južno Avstralijo, Victorio, Queensland. 
Le-te so se leta 1900 združile v Federacijo. Ta letnica pa hkrati predstavlja tudi rojstno letnico 
Avstralije. Leta 1988 pa so praznovali dvestoletnico obstoja, ob tej priložnosti so tudi takrat 
Aborigini protestirali z napisi, da so bili oni prvi prebivalci tega ozemlja in ne belci. Aborigini 
so bili resnično prvi, ki so naselili to najbolj sušno in ravno celino na zemlji, ki meri celo okoli 8 
milijonov kvadratnih kilometrov. V to sva se prepričala v nekajurnem letu, samo čez 
Avstralijo, ko so se daleč nekje pod nami vlekle neskončne rdeče površine puščav, in takrat 
si človek res ne bi želel niti najmanjše nesreče, ki bi se lahko pripetila letalu. 

KENGURU IMA OKUS PO JETRIH 
Do prihoda belcev Aborigini niso poznali niti "najprimitivnejših" oblik poljedeljstva (kot na 
primer požigalništvo, krčenje gozdov, izžiganje gozdov, kot so to počela ljudstva plemen na 
področju tropskega gozda širom po svetu) in živinoreje. Živeli so od lova, pleriilstva, ribolova, 
lova na manjše živali, nabiranja rastlin, gomoljnic, sadežev ter medenih mravelj in tolstih 
črvov. 
Delo so ločili na moško in žensko. Moški so se pretežno ukvarjali z lovom, pri čemer so 
uporabljali kopja in bumerange. Pri lovu so prakticirali skupinske pogone; predvsem kadar je 
šlo za črede kengurujev, so za usmerjanje uporabljali zažiganje grmičevja. Meso in ribe so 
pekli na ognju, na razgretem kamenju ali v vročem pepelu. Poznali so tudi tehniko pečenja 
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mesa v 
zemeljskih 

pečeh Gama - kamenje). 
ženske so se ukvarjale z 

nabiranjem rastlin in pri tem za 
izkopavanje gomoljev uporabljale trdo 

palico. Za transport so uporabljali drevesna 
aebla (za obmorske dele), pa tudi splave in deblake 

to so čolni iz drevesnega lubja). 

ŽIVLJENJE V PLEMENU 
Pred prihodom Evropejcev so se Aborigini delili na 500 
plemen in vsako pleme je bilo samostojno in popolnoma 
neodvisno od drugih. Med plemeni so ohranjali prvobitne, 
rodovno-plemenske odnose. Imeli so svoje ime, dialekt, 
ozemlje in običaje. Povprečno pleme je imelo okoli 100 ljudi, 
ki so bili tesno medsebojno povezani. V plemenu so vsi 
sodelovali pri vsakem pomembnem dogodku v 
posameznikovem življenju, če so otroci postali sirote, so skrb za njih prevzele druge 
matere, vrač je imel še posebno družbeno-povezovalno funkcijo. Čeprav so imeli 
plemenska pravila, niso imeli poglavarja in plemenskega sveta. Razslojenost v družbi je 
bila zelo majhna. Poznali so tako skupno posest, kakor tudi lastno ozemlje vsakega 
posameznega plemena. Orožje in orodje sta bili privatna last. Vsi so imeli pravico do lova. 
Ulovljeno divjačino so si delili tako, da si je lovec prvi vzel del mesa, nato so ostalo razdelili 
tako, kot je bilo določeno. 
Ker je rod temeljil na krvnem sorodstvu, se je vsako avstralsko pleme znotraj delilo še na 
1Odo30 rodovnih skupin, ki so se imenovale po živalih. Poročali so se izven svoje skupine, 
se pravi z drugo fratrijo ali tako skupino. Te pa so se povezovale v klane in totemistične 
skupine. Oblika zakona je bil patriarhalni parni zakon, ki je bil sestavljen iz moža in žene ter 
še iz ene žene in otrok. Poznali so običaj levirata, ko je po moževi smrti za ženo in otroke 
skrbel možev brat. 
Med obredi prehoda je bila za dečke in deklice najpomembnejša iniciacija, ki je lahko 
trajala več let. Z njo so osebo sprejeli kot sebi enako odraslo, ki se je bila sposobna 
spoprijeti z vsemi nalogami in odgovornostmi, ki jih prinaša odraslost. S temi obredi so 
fante učili znanja ter spretnosti lova in bojevanja. Povečevali so njihovo zdržljivost z 
izbijanjem zob in namernim brazgotinjenjem in se vadili v disciplinah, ki so bile namenjene 
ohranjanju tradicije (učenje moških plesov, pesmi in podobno). Deklice so običajno imele 
iniciacije ob prvem menstrualnem ciklusu, ko so jo poučili o vlogi ženske. Kakor fantom so 
tudi deklicam razkrili določena znanja in vedenja. 
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V religiji prevladuje totemizem, 
kar pomeni, da verujejo v 
nadnaravno zvezo med posameznikom 
in predmetom ali rastlino ali živaljo. Totema 
sta ponavadi dva: klanski in individualni. Rastline 
ali živali, ki je bila totem določeni skupini, niso nabirali 
ali lovili. Poznali so tudi animizem v obliki predstav 
naravnih duhov in sil. Duhovi so bili duše umrlih, pogosto zla 
bitja, ki so imela živalske ali rastlinske podobe. 
Avstralski aboriginski miti so simboli globoke vere, 
povezanosti z naravo in vesoljem, ki govorijo o verovanju v 
neko najvišje bitje. Hkrati pa delujejo v funkciji podlage za 
verovanje, razlaganja sveta in izganjanje bolezni. Miti 
govorijo o mitoloških prednikih avstralskih rodov in o 
njihovih podvigih. Običajno gre za mešanico 

antropomorfnih, se pravi človeku podobnih, in zoomorfnih, se pravi živali podobnih 
predstav. Ker določeni miti veljajo za svete, so dostopni le izbrancem (šamani). 
Vsa kulturna in duhovna dediščina obstaja v njihovem sanjskem času, v katerem je 
razložen tudi nastanek sveta, ljudi, rastlin, živali, mineralov in podobno. Vsi posamezniki so 
povezani s to preteklostjo in se istovetijo z določenim delom te zemlje ali bitjem. 
Verjamejo, da so prišli iz dežele, kjer živijo in so živeli njihovi duhovni, se pravi mitološki 
predniki, zato se vse, kar se je dogajalo pred eoni in eoni, odraža v njihovi pokrajini, in 
sanjski čas omogoča ta nenehen stik s ustvarjalno sedanjostjo v preteklosti in prihodnosti. 
Z vsemi ceremonijami so uravnavali in še vedno uravnavajo ter ohranjajo simbol 
ponovnega rojstva življenja. V tem sanjskem času so shranjeni vsi trajni zapisi o zgodovini 
avstralskih Aboriginov in o njihovih generacijah. 
Iz teh mitov na primer izstopa predstava o nebesni kači, ki naj bi nastala iz ciklusa suhih in 
mokrih obdobij. Podobna ji je pernata kača Majev, ki je bila ravno tako kult plodnosti in 
vsega, kar je povezano z življenjem in s smrtjo na zemlji. · 
Sanje Aboriginom pomenijo zelo veliko, saj skušajo z njihovo pomočjo bolje razumeti svoje 
poslanstvo v tem življenju, se bolje uglasiti z naravo, z njenim sporočilom ter jo spoštovati. 
Sanje so tudi pomemben "pripomoček" vsakega vrača v teh plemenih. Z njihovo pomočjo 
stopi v stik s predniKi (na primer ko potrebujejo novo pesem za določen ritual), zdravi 
bolnike (gre v sanje in dušo sanjalca povleče nazaj ali se zanjo bori z zlemi silami). Sanje 
uporablja tudi v primerih, ko pleme želi vedeti za svojo prihodnost (v primeru vojn ali če gre 
za bolezen, za katero mislijo, da je rezultat sovražnikove magije) in podobno. 
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Vsi 
prazniki, 

verski obredi 
iniciacije so se in se izvajajo 

skupaj z plesom in pesmijo. Tudi 
plesi so se ločili, nekateri so bili 

dovoljeni le moškim in nekateri le ženskam. 
ato je za določen spol veljala stroga prepoved, 

aa bi sodeloval v določenem plesu ali ga le opazoval. 
ajvečkrat so prakticirali skupne plese, ki so jih imenovali 

corobori. Po telesu so se poslikali z rdečkasto ali oker 
zemljo ter z belo barvo. Med plesom so posnemali živali, 
uprizarjali scene lova, tudi dele legend in pripovedk. Za 
glasbeno spremljavo so uporabljali didjeridu in dve krajši 
palici kot tolkali. 

BLAGOSLOV SANJSKEGA ČASA 
Duhovno življenje in verovanje danes vseskozi močno 
vplivata na vsakdanjik Aborigina. Ta povezanost je prisotna v vsakem njihovem gibu in 
ravno to je tisto, zaradi česar so tako edinstveni in jih poskušamo razumeti. Deloma zaradi 
storjene škode "naših daljnih prednikov", ko so jih v času evolucionizma smatrali za 
manjkajoči del med opicami in zgodnjimi humanidi, in deloma zaradi prepričanosti v 
superiornost bele rase, ko znanstveniki Aboriginom niso hoteli priznati, da so zmožni 
pristnega, visokega, religijskega koncepta, zaradi njihove "mentalne in duhovne 
manjvrednosti." Na tem mestu bi omenila še znanstveno etiko. Znanstveniki so na kamero 
posneli skrivni moški ritual in ga nato predvajali pred zbrano množico. V tistem trenutku se 
je starešinam podrl svet spoštovanja, vrednot in svetosti rituala, saj so ta ritual videle oči, ki 
jim ni bil namenjen, in znašli so se pred breznom brez dna. Danes podobne rituale izvajajo 
na mestih, za katere vedo le oni. 
Tako Aboriginom kakor tudi vsem ostalim prvobitnim plemenom širom po svetu je skupna 
misel, da je vsak rod povezan s pokrajino, iz katere je izšel. Za Aborigine so ljudje, živali in 
rastline sanje pokrajine. Kvaliteta in barva kože se lahko prilagajata spremembam druge 
dežele, medtem ko duhovne vibracije v krvi, kosteh in v govorečem jeziku ostanejo 
povezane s prostorom, kjer se oseba rodi, raste in razvija. 
Tako lahko bolje razumemo, kaj jim pomenijo vsi sveti kraji , ki jim danes tako močno 
branijo. Predstavljajo jim sledi poti ali metamorfoze teles njihovih prednikov. Ti popotniki 
so potovali po zemlji, še preden je po njej shodil prvi človek. Aborigini verjamejo, da ti 
predniki živijo v "dreamingu ali sanjskem času", ki ni le pararelna dimenzija. O tej dimenziji 
govorijo v množini zato, ker le tako označijo vsa bitja, njihova imena in toteme, ki so jih 
podedovali od njih in o katerih pripovedujejo mitične zgodbe in ki jih igrajo v svojih ritualih . 
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Po 
zaslugi 

Mario Morgan je 
njihova duhovna kultura 

danes že malo bolj znana tudi 
slovenskim bralcem. V dveh knjigah 
(Imenovali so jo dvoje src in Sporočilo iz 
večnosti) nam skuša približati njihov pogled na 
svet, razmišljanje, njihov vsakdanji stik z Enostjo. 
Za konec bom citirala del besedila - za katerega je 
primerna primerjava, da pomeni Aboriginom ta "mantra" 
enako kot pomeni kristjanu Oče naš - ki ga je napisala Mario 
Morgan v zadnji knjigi Sporočilo iz večnosti:" ... večna enost, 
ki nam poješ v tišini in nas učiš po drugih, odločno in modro 
vodi moje korake. Naj uvidim nauke, ko stopam in častim 
namen vseh stvari. Pomagaj mi, da se spoštljivo dotikam. Da 
vedno govorim izza oči. Naj opazujem, ne sodim. Naj ne 
škodujem in naj zapustim glasbo in lepoto, ko odidem. In ko 
se vrnem v večnost, naj se krog sklene in spirala razširi." 

Mateja Kavčič 
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Zamislite si 
krušno peč in domačo 
kuhinjo. Na kaj človek pomisli 

~~;~ ob tuhnjah in misli na peč , v kateri 

s k orati 

bi lahko plapolal ogenj? Po vlečenju 
vžigalic - pa ne za to, kdo bo spal na kom, 
pač pa, kdo bo spalna krušni peči - so se 
seveda vse misli obrnile k eni sami temi. 
Seks. Vseslovenska zastopanost je prinesla 
vseslovenske izraze - knjižne, narečne, 
slengovske ... 

nategniti onegaviti 
mrdati -·t· spati . . namoc1 1 

nabnsat1 
kavsati 

piknikti 
dol se dati prcati 

položiti (na)štepati čmariti 
rukniti 

seksati 

• L. n~hric~ti podreti jeoati . •uu• ·~u„. . 
žgati povaljati nasaditi rf(na)guziti 

su ati 
nabiti ležati fl d f 

natepavati . - . . potiskati o ra • 
nap1c1t1 not(er) ga dati 

fukati Tf porivati 
napi 1 1 ljubiti se pritisniti 

Seznam je nastal popolnoma spontano; tale članek zato nima 
nobene strokovne teže. Lahko ga jemljemo tudi kot prikaz 
boga$tva slovenskega jezika ali iznajdljivosti ljudi ... ali, konec 
koncev, kot dokaz razgledanosti študentov etnologije. Oziroma 
antropologije. Ker verjamemo, da obstajajo študenti, ki vedo še 
kaj več, jih prosimo, naj svoje znanje posredujejo tudi nam in s 
tem ostalim študentom, in sicer na elektronski naslov 
krusna pec@hotmail .com. 

Zapečkarji 
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