UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA ETNOLOGIJO
KULTURNO ANTROPOLOGIJO

UVODNIK
ŠEG ŠTUDENTSKO ETNOLOŠKO GIBANJE
POROČILO O DELOVANJU ŠTUDENTSKEGA
ETNOLOŠKEGA GiaANJA
Mateja Panjan, 4. letnik, Eredsednica ŠEG 2004/2005

30. LET DELOVANJA STUDENTOV V
SLOVENSKEM ETNOLOŠKEM DRUŠTVU
Janja Sivec, 2. letnik

MEDNARODNE NAVEZE
MOVING A.NTHROPOLOGY STUDENT NETWORK MASN
Saš.a Starec, 4. letnik

SODELOVANJE ŠTUDENTOV ETNOLOGiJE IN
ANTROPOLOGIJE IZ DRŽAV BIVŠE JUGOSLAVIJE
Aleš Lamut, 4. letnik

»KO ZAČUTIŠ KLIC TUJINE «
Neža Peterle in Tatjana Vokic, 3. letnik
Global oddity
Marek Pawlak, ERAZMUS-ov študent iz Poljske

STROKOVNI ČLANKI
Transnacionalne prakse, homogenizacija, vezi in
interakcija na primeru priseljencev iz Bosne in
Hercegovine v Sloveniji

BRUCOVANJE
KAKO JE BRUC VIDEL SVOJE PREROJENJE

Suzana Kajba in Barbara Turk, 4. letnik

Ambrož K vartič, 1. Letnik

ErotiČNost orientalskega plesa

'Neke vrste poročilo o Brucovanju 04/05'

Eva Rotar, 3. letnik

Tina Pungartnik, 4. letnik

O KUHARSKIH KNJIGAH IN »SLOVENSKI
KUHINJI«
Saša Starec, 4. letnik

NEZAKONSKA ROJSTVA V KATOLIŠKI CERKVI
Teja Močnik, 4. letnik

ALI JE TELO LAHKO NORMALNO? Hendikep v
diskurzu o telesu.

ANTROPOLOGIJA IN ETNOLOGIJA ZA VSE
PRAKSA NA ZAHTEVO FAKSA
Maja Ljubič, l. letnik, in Tatjana Vokic, 3. Letnik
KOTICEK BISTRIŠKEGA PODMLADKA
Suzana Kajba, 4. Letnik

PRAZNOVANJE VELIKE NOČI PRI NAS IN PO
SVETU

Urša Valič, 4. Letnik
KIČ IN NOSTALGIJA
Špela Paternoster, 4. letnik

Primož Primec, 1. letnik

MODERNIZACIJA IN GLOBALIZACIJA. Vpliv
avtoceste na življenje ljudi - na primeru Vipavske doline

ENA NAŠIH ZADNJIH OAZ-TRIGLAVSKI NARODNI
PARK

Marjeta Malešič~ 3. letnik

Tjaša Zupančič, 1. Letnik

PROSTORI MNOŽIČNE KOMUNIKACIJE IN
HUMANISTIČNA MISEL KOT IZVIR NEODVISNIH
INFORMACIJ ali O POSLANSTVU ZNANOSTI
Primerjalna analiza idej dveh sodobnih avtorjev (Pierra
Bourdieuja in Immanuela Wallersteina)

Recept: AJDOVA KAŠA Z ZELENJAVO
Saša Starec, 4. Letnik

PRAVLJICA
Sabina Vostner, 2.letnik

Katja Krajnc, 4. letnik

LEDINSKAIMENA V KATASTRSKI OBČINI ZBURE
Suzana Gorenc, 2. letnik

RECENZIJE, POROČILA. OCENE. KRITIKE„.
Mirjam MENCEJ:
GOSPODAR VOLKOV V SLOVANSKI MITOLOGIJI
Saša Zupa~c, 4. Letnik

Slavoj ZIZEK: Meje tolerance: Zagovor etičnega nasilja.
Antropološki pogled na predavanje
Teja Močnik, 4. letnik

SARAJEVO-MOSTAR-SPLIT-ZADAR. Strokovna
Ekskurzija v okviru vaj iz Etnologije Balkana, s
primesmi dobre hrane, družbe in zabave.

·,,

Martina Fekonja, 2. Letnik

DOGAJANJE SIMPOZIJAAFR/CA UNITE V ADDIS
ABEBI

OHK - Elnolo91Ja In Kult. anlroPol.

Maruša Pernovšek in Barbara Turk, 4. Letnik

PerSl

LJUBLJANSKI SPOMINKI

ŠEGAVEC

Špela Paternoster, 4. letnik
1

(2005) 5

9946
39
llllll llll III III III lllll 1111111111111111111111111111111

45000015706,5

2
.....
C
g

N

:o
C

C
ffi

'

':o

:z
.....

....,
. COBISS C...,

UVODNIK
Pred vami je edina letošnja številka Šegavca. Od
prejšnjih se razlikuje po obsegu in obliki - naša želja
pa je bila, da bi se razlikovala tudi po vsebini. Zdi se
nam, da je z vključitvijo resnih strokovnih
prispevkov (predelanih seminarskih nalog, nalog
nastalih v okviru vaj, recenzij, poročil ipd.) priču
joča številka presegla raven zabavljaških feljtončkov,
značilnih za prejšnje Šegavce: Raznovrstna paleta
prispevkov zajema delo dodiplomskih študentov
Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo.
Ko govorimo o 'resnih strokovnih prispevkih' je ·
zato treba upoštevati, da pomeni biti študent prvega letnika nekaj povsem drugega kot biti študent
četrtega letnika. Sama revija je tako odraz predstav,
ki jih o etnologiji oziroma antropologiji gojimo študenti, je podoba vede, kot jo vidimo kolegi na
dodiplomski ravni. Tako lahko v njej najdemo vse
od znamenj očaranosti nad tradicijo, starodavnim,
prvinskim, torej očaranosti nad 'dobrimi starimi
časi', kamor spada tudi nekritični nacionalizem in
romantični nazori, pa do znamenj uspešne 'indoktrinacije' oziroma sekundarne socializacije, katerih
posledice so premetavanje teorij, demistifikacije,
dekonstrukcije, vprašanja o samem smislu vede, in
nenazadnje tudi solidne, kvalitetne case studies.
Čeprav je bil prvotni namen tega našega 'resnega' projekta pisati o eni sami, specifični temi, namreč o etnologiji oziroma antropologiji za družbo in
v družbi, se je le redko kateri prispevek dotaknil
tega problema. Bili smo pripravljeni sprejemati
vsakršne prispevke, predvsem zaradi strahu pred
nezainteresiranostjo študentov za sodelovanje. In
izkazalo se je takole: v uredništvo smo sprejeli malo
morje raznovrstnih prispevkov, in prav vsak se nam
je zdel vreden objave. Če bi hoteli uvesti
kakršenkoli rigorozen kriterij izbora tistih
primernih, bi s tem izgubili zgoraj omenjeno
podobo vede, kot jo vidijo študenti. Poleg tega pa
se nam tudi zdi, da je sama št~v:~~~.na ta način
resnično doprinos k zakladnitj',~tn~l~škega in
antropološkega znanja. Ne le). fi~'l;'i(e~i. pjo lahko
vidimo različne opisane poj'a.Ynbs'ti ~.področja našega zanimanja. Če si dopustirrte .nfi.Šegavec pogledati kot na nekakšno eksperimentalno etnografijo,
smo priča prav zanimivemu fenomenu: vidimo
lahko svet skozi oči naših študentov, in s tem prikaz
tega, kako so profesorji, kot nosilci vede, kot nosilci
znanj namenjenih predaji, vtisnili v nas tisto, kar
poimenujejo za svoje polje delovanja (tako teoretično kot praktično); in kako smo mi, zdaj prav
tako nosilci, vsak s svojo zgodovino, ta vtis sprejeli,
kakšen pečat je pustil na nas. Tu se dotikamo samih
temeljev vede: nosilcev vede. Ker znanje ni nič
drugega kot to, kar nosijo posamezniki v svojih
umih, v svojih telesih. Znanja v knjigah ni, če ni
človeka, ki bi to znanje sprejemal in ga nenehno
(na novo) sintetiziral. In si ga potem še predajal 'od
ust do ust' z drugimi 'kolegi v znanju'. Šegavec je
tako medij, ki predaja kolegom ubesedeno znanje v
pisani obliki. Spoznati se s Šegavcem (pa ne le

tokratnim) je kot spoznati se z delom zgodovine
vede. In kot vsak del zgodovine, je tudi ta relevanten. A s tem se še vedno vrtimo samo znotraj svojega polja.
Končno: kaj torej dajemo družbi, in kaj dajemo v
družbo? Če smo si v tej naši vedi v čem enotni,
potem smo si gotovo enotni v tem, da gre za člove
ka. V tem smislu je vse odvisno od naših dejanj.
Dejanja pa lahko razberemo že iz posameznih
Šegavčevih prispevkov. Vsaka od vsebin pomeni
seznanjenost, lahko bi rekliozaveščenost, o primerih konkretnih človeških problemov; ko govorimo o
ozaveščenosti pa govorimo tudi že o aktivizmu in
kritičnosti. Horizont možnosti za delovanje je
popolnoma odprt in je take narave, da kar kliče po
delovanju. Naj bo Šegavec za tokrat dokaz o tem, da
se vsak trudi po svoje. Zavedajmo pa se tudi, da to
za družbo še ni dovolj. A vendarle upamo, da boste
vsi po svoje zadovoljni s tem branjem in pozivamo
vse študente, da neustrašno pišejo, delajo in svojemu delu poskušajo najti primeren prostor pod svobodnim soncem!

Zahvaljujemo se vsem, ki so sodelovali, pomagali
in s tem sooblikovali tokratno številko. Mislimo, da
smo naredili pomemben korak k izboljšanju Šegavca in popestritvi študentskega ždenja na Oddelku
za etnologijo in kulturno antropologijo.
UREDNIŠTVO
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ŠEG-ŠTUDENTSKO ETNOLOŠKO GIBANJE
POROČILO O DELOVANJU ŠTUDENTSKEGA ETNOLOSKEGA GIBANJA
Mateja PANJAN, 4. letnik, predsednica ŠEG 2004/2005
študentsko etnološko gibanje (ŠEG) združuje
aktivnejše študente z Oddelka za etnologijo in kulturo antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani.
ŠEG je študentska sekcija Slovenskega etnološkega
društva (SED), ki deluje že od študijskega leta
1968/1969. Od takrat in vse do danes so na obštudijskem področju delovale številne bolj ali manj
zagrete študentske generacije, ki so skušale
popestriti sam študijski proces na oddelku in ponuditi študentom etnologije, kasneje tudi kulturne
antropologije, možnosti za zabavo v okviru
etnologije in antropologije. Na tem mestu bi rada
izpostavila dvoletno delo prejšnje skupine, ki jo je
vodila Adela Ramovš. Skupina pred nami je namreč
postavila nove temelje za delo študentov in si izborila Dneve etnologije, ki jih je Ministrstvo za kulturo
postavilo v svoj vsakoletni finančni plan. Na noge
so po nekajletnem premoru postavili tudi študentsko etnološko in antropološko revijo Šegavec.
študentsko delo na našen oddelku je s tem postalo
primerljivo z delom ostalih študentskih društev po
slovenskih fakultetah.
V študijskem letu 2004/2005 je vodenje ŠEG-a
prevzela nova ekipa, ki šteje 20 članov. Za nami pa
je že pestra paleta zabavnih dogodkov.
V novembru so nas obiskali študenti z Dunaja. Z
njimi smo člani ŠEG-a preživeli zabavni večer v
klubu]azzbina, kjer spio se spoznali in pogovarjali
o razlikah v študiju, študentskem življenju in o dognanjih v sami stroki. Naslednji dan pa smo študenti
našega oddelka pripravili vsakoletni Etno je fletno z
zabavnim programom ter s kuhanim vinom in
kostanjem na dvorišču našega oddelka. Tokrat je
zaradi obiska dunajskih kolegov ves program
potekal v angleščini. Pika na i je bil dokumentarni
film o Dunaju, ki ga je posnela kolegica Špela
Paternoster ob svoji polletni študijski izmenjavi na
Dunaju. Dokumentarec je naredil na Dunajčane
presenetljiv vtis. Sledila je zabava dolgo v noč, ki se
je verjetno končala na različnih lokacijah po
Ljubljani.
V decembru smo četrti letniki za dobrodošlico
brucem pripravili Brucovanje 2004/2005. Sprva na
dvorišču oddelka, po prvih obojestranskih predstavitvah pa smo se preselili v klub Sadje in zelenjava, kjer je sledil sprejem brucev med naše vrste. Več
o občutjih na brucovanju v nadaljevanju.
ŠEG je skupaj s študentskim svetom in njihovo
predstavnico Katarino Žakelj v februarju poskrbel
za prisotnost nekaterih naših študentov na informativnih dnevih. Skupaj s profesorji smo predstavili
naš oddelek in seznanili bodoče študente s samim
študijem etnologije in kulturne antropologije.
V februarju smo na sestanku Slovenskega
etnološkega društva predstavili projekt Etnološka
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raziskovalna delavnica Revitalizacija starega mestnega jedra Črnomelj, ki je potekala v marcu. V delavnici smo sodelovali nekateri predstavniki ŠEG in se
povezali še z nekaterimi družboslovnimi vedami.
Med našimi vrstami so sodelovali še zgodovinar,
geograf, sociolog prostorkega planiranja in krajinski arhitekt. Naš mentor je bil prof. dr. Vito Hazler.
Rezultate delavnice smo predstavili na Dnevih
etnologije, ki so bili letos tretjič zapovrstjo. Leta
2003 je prejšnje vodstvo ŠEG začelo z projektom
Dnevi etnologije na Kongresnem trgu v Ljubljani,
lansko šolsko leto smo za prepoznavnost etnologije
in antropologije poskrbeli na Ptuju, tokrat pa smo
se selili v Belo krajino, natančneje v Črnomelj.
Dnevi etnologije so bili tudi tokrat v mesecu aprilu.
Sedmega aprila smo člani ŠEG seznanili učence
vseh večjih osnovnih šol v Beli krajini z etnologijo
in antropologijo, petnajstega aprila pa smo predstavili rezultate Etnološke raziskovalne delavnice in
spregovorili o vlogi etnologa pri tovrstnih projektih.
Na sestanku SED smo izrazili nezadovoljstvo
med člani ŠEG, saj do 15. februarja 2005 nismo bili
vabljeni na noben njihov sestanek. Občutek nezainteresiranosti za podmladek SED so predstavniki
SED sicer zanikali in se strinjali, da bi morali biti
vabljeni na vsa njihova srečanja. Člani ŠEG smo bili
mnenja, da bi bila komunikacija med podmladkom
in starejšimi strokovnjaki etnologije enostavnejša in
predvsem za delovanje ŠEG kvalitetnješa.
V letošnjem letu imamo v planu še dva mednarodna projekta, in sicer: Moving Anthropology
Student Network in projekt Roaming Anthropology,
ki ga že štiri leta uspešno ustvarjajo študentje
etnologije in antropologije iz Hrvaške, Srbije in
Črne Gore, Makedonije in Slovenije. V februarju se
je odvilo prvo srečanje za načrtovanje Moving
Anthropology Student Network-a, kjer sta kot
slovenska koordinatorja sodelovala študenta četrte
ga letnika Saša Starec in Aleš Lamut. Več o samih
projektih boste izvedeli v nadaljevanju.
Nenazadnje vam predstavljamo oddelčno študentsko etnološko in antropološko revijo Šegavec.
Potrudili smo se zanjo in skupaj s predstojnikom
našega oddelka prof. dr. Brumnom in ostalimi profesorji poskrbeli za čim boljši odziv pri naboru
člankov. Odziv je bil dober, kakšna je vsebina, pa se
prepričajte sami.
Želim si, da bi med mlajšimi vrstami študentov
etnologije in kulturne antropologije ostala še naprej
takšna vnema, kot smo jo spoznali letos, in da bi
ŠEGAVCI ter seveda vsi ostali študenti našega oddelka s polno paro nadaljevali in razvijali študentsko
obštudijsko dejavnost.
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30. LET DELOVANJA STUDENTOV V SLOVENSKEM ETNOLOSKEM DRUSTVU
Janja SIVEC, 2. letnik
Na predlog prof. Bogataja in glavne urednice
Glasnika SED Alenke Črnelič Krošelj sem za svojo
Seminarsko nalogo 1 opravila analizo arhiva
Slovenskega etnološkega društva (SED). Tako je
sedaj pred vami del naloge, ki govori o delu študentov v društvu. Slovensko etnološko društvo je bilo
ustanovljeno oktobra leta 1975, ob združitvi
Slovenskega etnografskega društva in Etnološkega
društva Jugoslavije - podružnica za Slovenijo. V
društvu so si zadali nalogo, predstaviti etnologijo
laični javnosti, združiti etnologe in redno predstavljati njihovo delo. Delo je potekalo v več delovnih
skupinah, med njimi je bila tudi študentska sekcija.
Že v Etnografskem društvu so delovali študentje,
katerih delo se je nadaljevalo tudi po ustanovitvi
novega društva. Njihov prvi vodja je bil Tone Petek.
Študentje so skupaj z ostalimi člani opredelili svoje
sodelovanje v društvu. Kot glavno nalogo študentov, so videli v sodelovanju študentov z različnimi
delovnimi skupinami znotraj društva, navezovanju
stikov s kolektivi in opravljanju prakse pri institucijah, ki nudijo kasnejše zaposlitve. Članstvo v
društvu je bilo za študente, ki jim je bila etnologija
A predmet so morali biti naročeni na Glasnik SED,
B-jevci pa so bili naročeni poljubno. Zaradi nesodelovanja in pomanjkljivega obveščanja so leta 1976 v
društvu sprejeli, da se 2 študenta udeležujeta kongresov na stroške SEb-a. A leto kasneje so rubriko
za študente ukinili, saj za.njo ni bilo zanimanja.
Konec sedemdesetih študentje niso imeli svojega
predstavnika, tako je njihovo delo zastalo. Zastala je
tudi študentska rubrika v Glasniku SED.

Delovanje SED je v začetku devetdesetih zaznamovalo sprejemanje novega predmetnika, za
samostojen študij etnologije. V predmetnik so vnesli kulturno antropologijo, vendar so bili med člani
SED-a pomisleki. Kaj pa socialna antropologija?
Predmetnik je bil med člani društva različno sprejet,
so se pa vsi prisotni na debati o predmetniku strinjali, da se pri sprejemanju predmetnika ne sme
hiteti. V debate so se vključevali tudi študentje, ki so
izražali dvome, predvsem v povezavi s kasnejšimi
zaposlitvami, ki so pereč problem študentov OEiKA
že dolga leta. Sekcija je z novim projektom dobila
zalet za nadaljnje delovanje. Tako je nastal pravi
društveni podmladek ŠEG. Šegavci aktivno delujejo
od leta 1995/1996. Nastala je pobuda projekta "Tud
jst srn etno(log)!" študentskega etnološkega kluba z
vodjo projekta Matejem Poljanškom. Ideja projekta
je bila: organizacija razstav, okroglih miz, družabnih
prireditev, organizacija mednarodnih raziskovalnih
potovanj po slovenskem etničnem ozemlju, mednarodne povezave med etnologi in antropologi,
najemanje kombija in opreme za terensko raziskovanje, odprtje "čajnice-čitalnice" za arheologe in
etnologe na Zavetiški 5. Projekt je zaživel, pripravili
so tradicionalno etnološko brucovanje Zeleni Car,
strokovno srečanje slovenskih in hrvaških študentov, predavanja ob diapozitivih, rokovanja: namenjena spoznavanju študentov drugih oddelkov
Filozofske Fakultete in ostalih fakultet, sodelovali so
v oddaji na radiu Študent, kjer so predstavili študij
etnologije in njihovo delovanje, organizirali so
večere etno glasbe v Kranju, pripravili interdisciplinarne delavnice, martinovanje študentov OEiKA.
Izdajati so začeli študentsko številko Glasnika SED.
Društvo je študentom ponujalo tudi formalno
pomoč, pri organizaciji različnih projektov.
Novembra 1996 so se študentje odpravili na
ekskurzijo v Argentino in Urugvaj, preko SED-a pa
so zbirali sponzorski denar. Z novim šolskim letom
so študentje predstavili nov program Šegavec, ki je
obsegal projekte: "Kras", "Pokukajmo v muzeje", "Ne
vprašaj me kaj je etnologija"„ ..

Leta 1985 pa je na seji SED-a takratni predsednik
Božidar Jezernik izrazil nujo po ustanovitvi študentske sekcije. Študentje so podali predloge za
svoje delovanje v društvu:
Vzpostavitev informacijske mreže, ki bi
služila za interno informiranje o za etnologe zanimivih dogodkih.
Propagiranje vede v javnosti preko
množičnih medijev.
Pridobitev prostorov za delovanje sekcije in
temnica za obdelovanje vizualnega materiala.
Olajšana izposoja dokumentacije in seznanjanje študentov z avdiovizualno dokumentacijo.
Organizacija predavanj, vsaj enkrat mesečno.
Sodelovanje študentov v uredniškem
odboru SED in izhajanje študentskih člankov, ter
seminarskih nalog.

Leta 1997 je predstavnik študentov, opozoril
izvršni odbor SED (IO SED) na nezadosten pretok
informacij med društvom in med študenti. Saj študentje niso bili seznanjeni z dogajanjem v društvu.
Tako je vabljen na seje 10 tudi predstavnik študentov. Konec tisočletja pa delo zopet zastane. Izpeljani
sta bili le dve akciji, spoznavni večer in predavanje
o Južni Ameriki.

Istega leta je SED sofinanciral dve študentki, ki
sta se odpravili na festival Romov v Francijo. V
zameno pa sta nato študentki svoje delo predstavili
kolegom etnologom. Leta 1986 je študentska sekcija
prevzela pobiranje naročnine in uvedla novo raču
nalniško organizirano pobiranje, kar se ni obneslo
in tako je delovanje sekcije ponovno zamrlo.

Leta 2002 se je študentska delovna skupina prebudila in je ob pomoči starejših kolegov iz SED-a
organizirala "Dan etnologije", dogodek kjer so predstavili etnologijo in društvo. Prva prireditev je bil
izpeljan pred OEiKA, kjer so študentje prodajali
starejše knjige etnoloških institucij. Dan je bil zelo
uspešen, društvo se je dobro predstavilo študen- ·
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tom, kar se je poznalo pri povečanem vpisu novih
članov v društvo. To leto je so bili študentje gostje
kolegov iz Beograda, kjer so se srečali s kolegi iz
republik bivše Jugoslavije, obisk pa so jim vrnili z
udeležbo na raziskovalnem taboru na Pohorju.
Aprila 2003 je "Dan etnologije" potekal na
Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer so etnologijo
predstavili širši javnosti. Leta 2004 je bila prireditev
na Ptuju in v Mariboru, kjer so študentje organizirali
okrogle mize. Letos pa smo Dneve etnologije
izvedli v Črnomlju.
Delo študentov je znotraj društva potekalo v
intervalih, ki so jim botrovali menjava generacij in
nezanimanje oz. nepoznavanje društva med študenti. Predvsem je lahko društvo dobra odskočna deska
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za nadaljnje delo. Omogoča tudi prijavljanje študentov na najrazličnejše razpise. Delo so predhodne
generacije dobro zasnovale. Potrebno je nadaljevati
in predvsem nadgrajevati z bolj zagrizenim in inovativnim delom, z mislijo na hudo konkurenco ki
vlada na trgu delovne sile. Predvsem pa se moramo
študentje zavzemati za predstavitev našega dela in
se na vprašanje "Kaj pa je to ETNOLOGIJA?" odzvati
s produktivnejšimi odgovori kot so "kozolci, folklora, pirhi, ... ". Zavzemati se moramo, da bo etnologija
samoumeven in prepoznaven del naše družbe, kot
so zgodovina, slavistika in podobne vede.
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TRANSNACIONALNE PRAKSE, HOMOGENIZACIJA, VEZI IN INTERAKCIJA NA
PRIMERU PRISELJENCEV IZ BOSNE IN HERCEGOVINE V SLOVENIJI
Suzana KAJBA in Barbara TURK, 4. letnik
Uvod
V okviru zastavljenih ciljev, sestavljenih iz
transnacionalnih praks, homogenizacije in vezi ter
interakcije, sva opravili terensko delo (v študijskem
letu 2003/2004), pri katerem sva se posluževali
strukturiranih intervjujev. Sodelovali so štirje informatorji, dva Bošnjaka - muslimana in dva bosanska
Hrvata. Na podlagi analize podatkov sva dobili
vpogled v njihov odnos do zgoraj navedenih treh
ciljev.
Skozi analiziranje podatkov se je polagoma jasnilo razumevanje transnacionalnih praks in homogenizacije. Transnacionalne prakse so vezane na
situacijo na lokalni in nacionalni ravni tako v državi
izvora kot v državi priselitve. Na kontekst transnacionalnih praks se navezujejo vpetost v lokalno življenje in specifični družbeni odnosi (možnost interakcije s pripadniki različnih političnih in etničnih
skupin) v specifičnem geografskem območju
(Ljubljana/Podčetrtek) in v specifičnem
zgodovinskem obdobju (povojno obdobje v BiH,
osamosvojitev Slovenije in vzpostavitev meja). Tudi
sicer bi izpostavili, da se nama je pri najini analizi
zdelo ključno razumevanje posameznikovega ozadja. Vsi informatorji živijo ~edaj v Sloveniji in hkrati
vzpostavljajo različne stike z državo izvora.
Ohranjajo vezi z rodnim krajem, v kraju priselitve
pa razvijajo nove lokalne vezi. To je njihova skupna
točka, vendar se intenziteta in kontakti transnacionalnih praks razlikujejo.
Zaradi anonimnosti so informatorji poimenovani kot Ivo, Saša, Fadil in Senad. Informatorja
bosansko-hrvaškega rodu po očetovi in slovenskega
rodu po materini strani, katoliške veroizpovedi,
starosti 27 in 23 let, živita v Sloveniji od leta 1992.
Zaradi vojne vihre in nastale krize v BiH sta prišla s
svojo materjo in z dvema bratoma iz Banja Luke
(Šargovca) k sorodnikom v Slovenijo. Ivo, po poklicu mizar in gostinec, živi v Podčetrtku, kjer je
zaposlen kot natakar. Saša je študent tretjega letnika
Visoke šole za socialno delo v Ljubljani. Fadil, ki je
star 47 let, prihaja iz manjšega kraja pri Dobaju, njegova žena pa iz Bosanskega Šamca. V Slovenijo je
prišel s šestnajstimi leti, kjer je končal srednjo gradbeno šolo. Zaposlen je v Gradisu, žena pa je s
končano osnovno šolo zaposlena kot snažilka.
Senad, rojen v manjšem ruralnem kraju pri Kladuši,
je star 42 let. Po končani srednji šoli se je zaposlil v
tovarni, vendar ga je oče poslal na delo v Slovenijo.
Senad je bil eden izmed redkih v vasi, ki so obiskovali srednjo šolo. Ivo in Saša stanujeta v Podčetrtku
v občini Srednjega Obsotelja. Stikov s pripadniki
bosanskega rodu tukaj ni moč vzpostavljati, ker jih
praktično ni, razen v kolikor obiščejo kraj občasni
turisti. Fadil in Senad živita v Ljubljani, kjer ima

bošnjaška skupnost svoje institucije (Bošnjaška kulturna zveza, molilnica na Grablovičevi), imata pa
tudi možnost drugih formalnih druženj.
Transnacionalne prakse
Koncept transnacionalnih praks zajema
aktivnosti, ki zahtevajo redne kontakte skozi čas
preko nacionalnih meja. V nadaljevanju se kaže
množica načinov, ki jih uporabljajo migranti. S temi
načini sodelujejo z državo izvora in državo
priselitve. Tako ustvarjajo transnacionalni prostor, ki
obsega lokalno in nacionalno raven dveh držav.
Kreira se "tretji prostor", ki je abstraktno lociran
med dvema nacionalnima teritorijema.

Ohranjanje vezi z BiH
Kot navaja Wagner, je transnacionalnost tvorba
kulturnih povezav in obenem mobilnost skozi prostor. Informatorji se kljub ustaljenemu življenju v
Slove~iji še vedno vračajo v državo izvora zaradi
različnih navez, ki jih krepijo ravno z bolj ali manj
pogostimi obiski. Vsi zahajajo v BiH zaradi ekonomskih in družbenih, in ne političnih vezi. Vendar pa
informatorja srednje generacije vzpostavljata intenzivnejše odnose v primerjavi z mlajšo generacijo.
Zdi se, da so ti odnosi pogojeni predvsem s sorodniki, ki bivajo v BiH in z rednimi nakupi.
Vezi s sorodniki in znanci v BiH
Ivo in Saša obiščeta BiH štirikrat do petkrat, Ivo
tudi večkrat letno. Občasno se oglasita v Banja Luki
pri edini teti, ki še biva s svojo družino v BiH. Saša
pove, da je ta družina, kot tudi ostale po očetovi liniji, precej velika: »Teta pa stric pa njenafamilija pa
ne vem to ma tud pa majo vnuke že več ne /algam.
Preveč vsega, mislim vsaka teta ma dva tri sina pa
to so starejši, imajo že itak vsi froce in oženjeni.«
Senad vsaj vsaka dva meseca obišče sorodnike v
Bosni, večinoma z družino. V Bosni pri bratu živi
njegova mati. Svoje hiše nima, zato prespi pri svojem bratu, žena pa vsaj eno noč prespi pri svojih
starših. V BiH ima veliko širšega·sorodstva (bratranci, tete), vendar vseh ne obišče, ker jih je enostavno
preveč. Obvezno obišče tudi sosede, predvsem
svojo generacijo, saj mlajših niti ne pozna toliko.
Gospod Fadil ima v Sarajevu in Dobaju brate in sestre, ki jih obišče enkrat do dvakrat letno. Z ženo
pravita, da odkar so jima umrli starši, ju tudi v
Bosno več toliko ne vleče. Poleg tega sta tudi njuna
otroka že odrasla in sta si ustvarila svoje življenje.
Ko pa sta bila majhna, so skupaj preživljali počit
nice v Bosni ali na morju s sorodniki iz Bosne. Od
osamosvojitve Slovenije državljani BiH potrebujejo
vizum za vstop v Slovenijo, s tem pa so tudi recipročni obiski sorodnikov iz BiH postali vse redkejši
oziroma so se prekinili.
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Vezi z razseljenimi sorodniki
V BiH je v precejšnji meri prisoten fenomen
razseljeništva. Veliko ljudi se je zaradi vojne odselilo
v tuje države, od Evrope do Združenih držav
Amerike. Ker se beseda trans po Wagnerju nanaša
na prehajanje skozi prostor in čas, kot tudi na
spreminjanje narave nečesa, lahko tukaj zaslediva
naravo spremenjenih odnosov med sorodniki.
Zaradi uvedbe vizuma Fadilovi razseljeni sorodniki z državljanstvom evropskih držav lažje pridejo
na obisk kot sorodniki iz Bosne. V Sloveniji od
sorodnikov živi le bratova hčerka z družino.
Njegova žena ima enega brata v Bosni, ostale pa v
Franciji, Kanadi in na švedskem. Ob praznikih si
voščijo po telefonu s sorodniki v BiH in po svetu.
Senad ima nekaj sorodnikov Sloveniji, večina pa
jih je v BiH. Poleg tega ima sorodnike v Nemčiji,
Avstriji, Ameriki, Švici, na švedskem in Danskem.
Stikov z vsemi ne ohranja, ker jih je enostavno preveč. Ob verskih praznikih pa si voščijo po telefonu,
saj jim to narekuje vera.
Ivo in Saša imata največ sorodnikov v Sloveniji
po materini sorodstveni liniji. Z njimi ohranjata skorajda pogostejše stike kot z razseljenimi sorodniki
po očetovi liniji. Le-ti danes živijo na Nizozemskem,
v Nemčiji, Angliji in največ na Hrvaškem.
Komunikacija med sorodniki ne poteka samo na
relaciji Slovenija - BiH, ampak se izvaja med vsemi
državami, kjer imajo sorodnike. Bratranec, ki živi na
Nizozemskem, se spotoma oglasi na domu Iva in
Saše, kadar je namenjen na Hrvaško, kjer živita njegova starša, nato pa gre še v Bosno. Vendar so ta
srečanja zelo redka, enkrat ali dvakrat letno. Ivo pa
z določenimi sosedi iz Šargovca preživlja tudi počit
nice na hrvaškem morju.
Samoopredeljevanje in odnos do etnične pripadnosti
V nadaljevanju bova na podlagi pogovorov, ki
sva jih opravili z informatorji, zagovarjali dvojno
identiteto najinih sogovornikov. Po Čapu - Zmegaču
se ta izraža v dvojezičnosti, čustveni razpetosti med
dvema državama in kulturni bifokalnosti.
Ttansnacionalizem in identiteta sta po mnenju
Stevena Vertovca koncepta, ki ju je potrebno
raziskovati vzporedno. »Transnacionalne vezi so
namreč osnovane na skupni identiteti, ki pogosto
temelji na skupnem kraju izvora ter z njim povezanimi kulturnimi in lingvističnimi značilnostmi«
(Vertovec 2001:573). V tekstu uporabljava izraz
samoopredeljevanje, saj naju je zanimalo, kako se
najini sogovorniki dojemajo v odnosu do narodne
oziroma etnične pripadnosti. Izpostavili bi, da gre
dejavnike, ki vplivajo nanje, iskati v različnih življenjskih izkušnjah posameznika. »Kako transnacionalni
faktorji vplivajo na oblikovanje lokalnih identitet; je
pogojeno z različnimi migracijskimi procesi,
skupinskimi ali individualnimi izkušnjami, političn
im kontekstom, institucionalnimi okoliščinami,
. wganizacijskim napredkom in kulturnimi tokovi«
. · ~/:~(Vehovec 2001:578).
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Bosanski muslimani in religioznost
Na tem mestu bi izpostavili predvsem izkušnjo
vojne in religioznosti. Senad, ki prakticira islam,
meni, da je vojna Bošnjakom koristila v smislu, da
so se zavedli, kdo so: »S spremembam samostojnosti
Slovenije vojne u Bosni smo vsaj jes sem se aktiviral, recimo čist drugačen človek sem ratal / ../sem
se zavedel, kdo sem, kaj sem v bistvu, kaj mi je
komunizem slabega naredil u življenju, tako da
sem se čist spreobrnil in potem je moja žena se
naučila vere/ ../ ker veste, mi smo bli na en način
izolirani v Bosni, bili smo prkrajšani za nacionalnost /„/ ker moj fotr je recimo mogu bit neopredeljen, to se pravi, da nisi niko i ništa / ../tudi moja
žena ni imela te verske naobrazbe, ker ljudje so se
zgubil, niso ved!, kaj so/ ../je nam v bistvu vojna
prav pršla / ../Bog nam je dal spet tisto, da smo
spoznali, kdo smo.« Religija torej ponuja okvir, na
katerega se posameznik opre in mu nudi identifikacijo. Kadar je identiteta ogrožena (vojna), se
posameznik še bolj opre na tisto, kar mu daje
oporo (religija). Če naveževa najino predvidevanje,
se je »identiteta bosanskih muslimanov spreminjala
skozi desetletja pod komunizmom; v šestdesetih je
bila uradno priznana kot etnična oz. narodna pripadnost, po padcu komunizma in vzponu nacionalizma pa je pridobila nov religiozni poudarek«
(Colic-Peisker 2003:1). Razlog, da Senad poudarjanju svoje, bošnjaške identitete pripisuje takšen
pomen; se kaže tudi v čustv.eni prizadetosti ob
dejstvu, da je njegov oče kot musliman v Jugoslaviji
moral biti neopredeljen.
če dalje primerjava razmišljanje Senada s
Fadilovim, se pokaže, da se Senad, za razliko od
Fadila, ki ne prakticira islama v svojem opredeljevanju, bolj zaveda svoje bošnjaške identitete. Fadilu
več pomeni, da je spoštovan državljan kot pripadnik določene etnične skupine. Zanj je bolj pomembno, da je cenjen kot človek, ne pa da bi se moral
»opredeljevati, kaj sem in se vsepovsod izkazovati«.
To ugotovitev sva povezali z dejstvom, da Fadil prihaja iz bolj urbaniziranega predela Bosne in tradiciji ter religiji ne daje tolikšnega pomena kot Senad,
ki prihaja iz ruralnega predela. »V času Jugoslavije je
zaradi državne ideologije imela religija večji vpliv in
pomen v ruralnih območjih, kjer je predstavljala
osrčje življenja skupnosti in spiritualnosti. V urbanih centrih je bila muslimanska identiteta vezana
predvsem na etničnost, saj je zaradi močnejšega pritiska komunistične ideologije religija izgubljala svoj
pomen. Religija v ruralnih območjih je podpirala
družbeno kohezijo skozi poudarjanje občutka pripadnosti ter tako podpirala glavni subjektivni element etničnosti. 'V urbanih centrih so bile medetnične poroke vsakdanje, medtem ko so v ruralnih
območjih ostajale redke.« (Colic - Peisker 2003:7)

Domovina in odnos do države
O domovini Fadil pravi: »Domovina za mene je
domovina tam, kjer sem doma, kjer živim, kjer
imam službo, imam svoje /./glede Bosne zaželim
si da obiščem tam svoje sorodnike in to nardim
J
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ampak da bi dolg časa ostc:-t dol ne, ker te vleče,
vleče te nazaj.« Na podlagi tega sklepava, da mu
Slovenija pomeni več kot Bosna, kjer je ostalo malo
ljudi, ki jih še pozna in za ~e~ino)e. tam .tujec.
Morda njegovo vrednotenje izhaja iz dejstva, da so
njegove vezi z Bosno z leti postajale vedno bolj
krhke, etnični pripadnosti pa ne pripisuje tolikšnega pomena kot Senad. Vendar se Senad kljub vsemu
zaveda svoje dvojne identitete: »Kle sem priseljene,
kle sm v bistvu Bosanc, ko pridem v Bosno, pa sem
Slovenc. A veš tisto, kar sem ti prej reku slovensko,
ne znam bosansko. Sem pozabu / ../enostavno
lahko imaš dve države in jest jo imam.« Iz pogovora
s Senadom je razbrati recipročen odnos država državljani, kjer se lojalnost do države vzpostavlja
tudi skozi odnos, kot ga dojemamo, da ga ima
država do nas. Čeprav se Senad opredeljuje kot
enakovreden državljan republike Slovenije kot
Slovenci, v smislu izpolnjevanja vseh svojih državljanskih dolžnosti, pa se vseeno počuti kot drugorazredni državljan zaradi odnosa, ki ga ima država
do njega. Na prvem mestu so v zadnjem letu aktualne komplikacije glede izgradnje islamskega kulturnega centra v Ljubljani: »Ker če ti ne da država,
da imaš svojo kulturo, potem težko boš sprejel
drugo /„/ ne moreš bit prej tisto, kar nisi.«
Priselitev zaradi vojne
Ivo in Saša, ki sta neposredno občutila vojno v
začetku 90-ih, sta v svojem odnosu do opredeljevanja indiferentna. Oba sta prišla v Slovenijo v najstniških letih, tako kot bošnjaška informatorja, vendar
v drugačnih okoliščinah .. »Ob migracijah zaradi
vojne posameznik pogosto izgubi identiteto in je
temporalno označen s stigmatizirano identiteto
begunca. Občutek drugosti in depriviligiranosti
mnoge ljudi vzpodbudi, da se oprimejo svojih
etničnih skupnosti in mrež« (Colic - Peisker
2003:10-13). Vendar pa je bil, kot pravi Sašo, ob prihodu v Slovenijo lepo sprejet, zato se je tudi lažje
vključil v slovensko družbo in sprejel svoje novo
okolje. Ivo se opredeljuje kot Slovenec z bosanskimi
koreninami. Zanimivo je, da Senad enako pravi o
svojih otrocih, enak odnos pa kaže tudi Fadil. Saša
je leta 2002 ob popisu prebivalstva obkrožil slovensko nacionalnost, vendar pa bo v prihodnje ostajal
neopredeljen: »Moj oče je bosanski Hrvat, mama je
rojena v Sloveniji, kaj naj ti rečem?« Glede
veroizpovedi pa pravi: »Ne obremenjujem se s tem,
ja zdej itak smo katoliki, sej kaj češ bit druzga, če so
me naredli tak.« Tudi Ivo je sprejel slovensko državljanstvo, nacionalno opredeljevanje pa se mu zdi
nesmiselno. Čeprav se zavedata svojih korenin, je
zanju poudarjanje etničnosti in ločevanje glede na
le-to brezsmiselno.
Meniva, da gre vzroke za različno dojemanje
samoopredeljevanja iskati v različnem vrednotenju
življenja. Če je Senadu pomembno, da se zaveda,
kdo je in od kod prihaja, je Fadilu pomembneje, da
živi "normalno" življenje (je zaposlen, cenjen) in se
ne obremenjuje z versko, etnično in narodnostno
pripadnostjo. Ivo in Saša, katerih opredeljevanje je

že v osnovi bolj kompleksno, saj izhajata iz mešanega zakona ter sta zaradi vojne prišla v Slovenijo kot
otroka, pa pogojuje bolj indiferenten odnos do
nacionalnosti. Vendar pa indiferentnosti ne gre
povezovati z mlajšo generacijo, ki se ne bi obremenjevala s samoopredeljevanjem. Senad je namreč
povedal, da njegovi otroci hodijo v Katastrofo, kjer
občasno prihaja do konfliktov med Srbi in muslimani (Srbi »razgrajajo ter govorijo proti muslimanom«), kar lahko kaže na določen občutek pripadnosti med njimi.
Homogenizacija, vezi in interakcija
odnosi
»Kjer so v kontaktu različne kulture, je določena
stopnja konfliktov ter spajanja in hibridizacije
neizbežna« (Colic - Peisker 2003:3). Razumevanje
medetničnih odnosov je pomembno zaradi
navezave s samoopredeljevanjem in s transnacionalnimi vezmi. Na osnovi analiziranega bi lahko
sklepali, da je odnos do drugih etničnih skupin_
ponovno odvisen od področja v Bosni, od koder
posameznik prihaja (tradicionalno-ruralno oz. bolj
odprto in etnično mešano urbanizirano področje);
možnosti interakcije v Sloveniji in občutka pripadnosti. Vsi informatorji so poudarili, da so bili v
Bosni vzgojeni v strpnosti. »Vzgojeni smo tako, da
spoštuj vsazga; ne sme se bit ekstremista, saj mene
in ženo so tako starši učili, moj oče je reku: ureži se
Srbin in en Hrvat, kri je ista, vsazga boli,« pravi
Fadil. Sašo je povedal, da se je dogajalo, da so se
nekateri otroci »nekaj drkali, itak šmrkavci so bili
in to je bilo smešno /„/pač tiste fare Tudman
Medetnični

Miloševič.«

Kot zarezo, ki je posegla v medetnične,odnose,
bi vendarle izpostavili vojno, čeprav se medetnični
odnosi v Sloveniji po njej niso nujno spremenili.
Tudi pri izkušnji vojne se kaže, da je ta pri
posameznikih različno krojila njihovo mišljenje. Pri
Saši je tako zaznati odklonilen odnos do Srbov, ki
zasedajo njegov rojstni kraj; njegov brat Ivo pa
nanje gleda kot da so »čisto v redu narod«. Zdi pa
se, da imajo do pripadnikov drugih etničnih skupin
vsi dvojen odnos glede na to, ali gre za Slovenijo ali
izvorno območje v Bosni.

Delovno mesto
Na delovnem mestu ima Fadil večinoma
sodelavce iz bivših republik Jugoslavije in tudi tam
ne zaznava medetničnih trenj: »Vse damo na hec,
na primer če je kakšna zgodba, če se je kaj dol
zgodilo mat pokomentiramo, malo na hec pa na
šalo, se razumemo.« Senad je izpostavil, da čeprav
se na delovnem mestu na malici npr. družijo
mešano, ne glede na etnično pripadnost »vedno
obstaja tisto k nikjer ne moreš povedat, nikjer ne
moreš napisat, ampak od vojne obstaja to eno trenje.« Senad meni, da se razumejo toliko, kolikor se
pač morajo, ker delajo skupaj. Njegova šefica je
Srbkinja in pravi: »]es delam na temu delovnem
mestu že skoraj Šteri leta, mamo stimulativno
nagrajevanje, veš, niti enkrat niti pet procentov . ~':..~~.,,,~

.

~,~,p

~:;
c; o

''.)\._ ..

STROKOVNI ČLANKI
ni dala, zdej pa je prišla ena Srbkinja, je delala tri
mesce, pa je dobila deset procentov.« Moti ga tudi,
da so wc-ji v službi popisani s srbskimi znaki.
Interesi, aktivnosti in druženje v okviru bošnjaške oz. hrvaške skupnosti v Sloveniji
Na osnovi zbranega gradiva bi lahko sklepali, da
je odnos do pripadnikov drugih etničnih skupin
odvisen od vrste stikov, ki jih ima posameznik z
njimi. Ivo in Saša nimata možnosti druženja v
okviru hrvaške skupnosti in zdi se, da tudi nimata
interesa »]es se ne obremenjujem s tem te manjšine
/„/ če si v Sloveniji kaj zdej kurac al pa če si v
Avstriji kaj boš zdej kr neki Jura! neko manjšino,«
pravi Saša. Fadil je vezan na svoj etnično mešani
krog prijateljev, Senad pa je najbolj vezan na
druženje z Bošnjaki. »Kultura je zbir družbenih procesov, živih in dinamičnih, ki potrebujejo kontekst
skupnosti, ki ohranja navade, kulturne prakse in
pripovedi, mite ter ob:čutek pripadnosti. Skupnost
je center kulture, ki je lahko razumljena kot
nacionalna, etnična ali profesionalna« CColic Peisker 2003:3). V okviru družbe, na katero so
vezani najini informatorji, se torej oblikuje tudi njihova identiteta.
Ivo in Saša pred vojno nista imela stikov z muslimani, saj sta živela na srbsko-hrvaškem območju,
družila pa' sta se s Srbi. V Sloveniji Ivo nima stikov s
Srbi, Bošnjaki ali Hrvati, saj jih v Podčetrtku praktično ni. Zanju upoštevanje etnične pripadnosti pri
izbiri prijateljev ni pomembno. Saša je povedal, da
se je v srednji šoli zelo dobro razumel s sošolcem,
ki je bil musliman, Ivo pa z nekim Srbom. Svoje prijatelje si izbirata iz krogov, v katerih se gibljeta. Ivo
je vezan predvsem na Podčetrtek, Saša pa na dom v
Olimju in življenje v študentskem domu v Ljubljani.
Zdi se, da posamezniki, ki so bolj razpeti v
odnose oziroma etničnosti ne pripisujejo velikega pomena, nimajo interesa, da bi iskali
družbo v okviru homogenih etničnih skupnosti. V
družini Fadilove žene je sklenjenih veliko medetničnih zakonov. Tudi njuna otroka živita s Srbkinjo
oz. Slovencem. Nikoli nista imela potrebe, da bi
iskala družbo Bošnjakov v okviru bošnjaške diaspore. Razlog za to se kaže v dejstvu, da so v ženini
družini medetnične poroke že ustaljena praksa in
tako tudi v Sloveniji nista obremenjena z etnično
pripadnostjo ljudi, s katerimi se družita. V bloku
imata veliko srbskih in hrvaških prijateljev, ki so si
sosedje že iz začetka osemdesetih let. Obiskujejo se
na kavah, prirejajo piknike in si pomagajo, če potrebujejo pomoč. Drug drugega tudi vabijo na svoje
verske praznike. Senad pa pravi, da se v privatnem
življenju po vojni ne druži več s Srbi: »Ker nimamo
več o čem se pogovarjat, o politiki se jest ne pogovarjam z njimi.« Vendar pa pravi, da nikogar ne
sovraži, saj mu to prepoveduje vera. Med intimnimi
prijatelji ima predvsem Bošnjake in Slovence.
Njegovo družabno življenje sestavljajo druženja ob
kavici (predvsem ob~ski po domovih). Po molitvi
ob petkih tudi spyejo kavo v damiji ali pa gredo v
bližnjo kavarno. Ce povzameva najino sklepanje:
medetnične
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»Etnične skupnosti, ki so oblikovane kot tradicionalne ruralne skupnosti, nudijo varno zavetje,
družbeno podporo in pomoč, pa tudi določen pritisk prilagajanja starim pravilom, ki se prilagodijo
toliko, da lahko delujejo v drugačnem okolju.
Posebno ljudje v etnično mešanih zakonih obidejo
vse etnično-definirane skupnosti in se držijo manjših mrež podobno mislečih ljudi« (Colic - Peisker
2003:13).
Zaključek

Tako na transnacionalne prakse, homogenizacijo
kot na vezi in interakcije, vpliva vrsta dejavnikov
(starost, izobrazba, življenjsko okolje in interesi
posameznika). Najini sogovorniki ohranjajo prisotnost v dveh državah, so bilingvalni in skozi socialne
mreže živijo dualno življenje.
Fadil se ne udeležuje raznih dogodkov v okviru
bošnjaške kulturne zveze (z ženo ne poznata revije
Bošnjak) in se ne giblje v krogu Bošnjakov v
Sloveniji. V samoopredeljevanju ne izpostavlja svoje
bošnjaške etnične pripadnosti in na Bosno ni tako
čustveno navezan, da bi si želel tja vrniti. Tudi pri
vzgoji otrok sta z ženo uporabljala slovenski jezik.
Kot antipol se Senad zaveda, da je on na prvem
mestu Bošnjak. Udeležuje se petkovih molitev in
raznih dogodkov v okviru bošnjaške kulturne zveze
ter izraža svoje mnenje za boljši položaj bošnjaške
diaspore v slovenski družbi. Religioznost mu daje
jasen okvir, v katerega se u.mešča. Redno spremlja
bošnjaške medije in »zameri« Bošnjakom, ki pozabijo »bosanski jezik«. Vendar pa se tudi zaveda svojega prostora in dolžnosti, ki jih ima v okviru
slovenske družbe ter s tem svoje dvojne identitete.
Informatorja, ki sta bosansko-hrvaškega in
slovenskega rodu, ne poudarjata ne ene ne druge
nacionalne pripadnosti. Ivo se dojema kot Slovenec
z bosanskimi koreninami. Saša pa ostaja nacionalno
neopredeljen. V primerjavi s srednjo generacijo, ki
je nacionalno bolj zavedna, se lahko išče razlog v
izkušnji vojne. Mlajša predstavnika sta v svojih najstniških letih prišla v Slovenijo kot begunca, zato v
svoji izjemni prilagodljivosti novemu okolju
nacionalnosti nista tako močno doživljala. Meniva,
da se s svojim zavedanjem, da sobivanje različnih
kultur bogati in z željo po večjem udejstvovanju
Bošnjakov v slovenski družbi, Senad kaže kot kozmopolit. Po Ulfu Hannerzu se kozmopolitanstvo
odraža v »želji, odprtosti do interakcije z 'drugim'«.
Pomeni intelektualno in estetsko odprtost do razhajajočih kulturnih izkušenj. Namesto k enotnosti je
usmerjen k iskanju kontrastov. Poudarja pomen
poznavanja različnih kultur in jih tudi ceni.
Kozmopolit lahko zaobjame tujo kulturo, vendar se
ji ne zaobveže« (Wagner 2002:10). Meniva, da se z
izkušnjo življenja v multietničnem okolju v izvorni
državi, z vzpostavitvijo dvojne identitete v državi
priselitve, z ohranjanjem transnacionalnih vezi in
preko svojih razseljenih sorodnikov tudi z ohranjanjem stika z življenjem v drugih državah, vsi najini
sogovorniki po zgornji definiciji kažejo kot kozmopoliti.
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EROTIČNOST ORIENTALSKEGA PLESA
Eva ROTAR, 3. letnik
Zadnja leta v Sloveniji vse bolj narašča število
orientalskega plesa oziroma trebušnega
plesa. Kot plesalka in učiteljica tega plesa sem se že
nekajkrat vprašala kaj je na tem plesu tako
privlačnega, da se v tečaje vpisuje tako veliko
število ljudi. Skozi opazke in pripombe opazovalcev, prebiranje tekstov na internetnih straneh in v
časopisih ter pogovore z različnimi ljudmi, sem najpogosteje naletela na povezavo orientalskega plesa
z njegovo izrazito erotičnostjo. Zaradi tega sem se
začela spraševati kako je ta ples, ki marsikateri plesalki pomeni več kot le erotičnost, dobil tako
mamljiv pridih, ki ima včasih negativne, včasih pa
pozitivne posledice. Da bi ugotovila, ali je erotična
komponenta izraz sedanjosti ali pa imajo te
erotične prvine globlje korenine, sem pobrskala po
zgodovini orientalskega plesa.
tečajev

Za največ informacij o tem plesu se moramo
zahvaliti opisom in potopisom Evropejcev, ki so
potovali po Bližnjem vzhodu, zlasti po Egiptu. Prav
zato je večina literature o orientalskem plesu nastala pod peresi zahodnjakov. V svojem »domačem
okolju« orientalski ples ni bil nič posebnega, bil je
nekaj samo po sebi umevnega. Šele ko so zahodnjaki kot kolonizatorji začeli množično raziskovati
Bližnji vzhod, je orientalski ples pritegnil pozornost
domačinov (Ramšak: 26, Internetni vir 2003: št. 13).
Na erotičnost orientalskega plesa namigujejo že
imena, ki so jih temu plesu dali zahodnjaki. Prvo
ime, »danse du ventre« (kar v prevodu pomeni trebušni ples), so podali Francozi, ki so opazovali ples
plemena Ouled Nail, kjer so plesalke med plesom
uporabljale izrazite trebušne gibe (Internetni vir
2003: št. 4, internetni vir 2003: št. 5). Angleški termin »belly dance« je prevod francoskega imena,
prvič pa je bil uporabljen leta 1893 na Svetovni razstavi v Chicagu z namenom privabiti čim več gledalcev takrat še zelo viktorijanske Amerike, kjer sta
besedi »roka« in »noga« veljali za družbeno nesprejemljivi. »Od tedaj je ta ples v duhu Američane
vedno asociiral na brezsramno miganje z boki
kabaretnih plesalk.« (Ramšak 1995: 28). Na omenjeni razstavi je bil orientalski ples prvič v zgodovini
uprizorjen zunaj meja Bližnjega vzhoda, odzivi
gledalcev pa so bili izraženi kot zgražanje in
razočaranje nad tovrstno predstavo. Pričakovanja
obiskovalcev so bila pod vtisom zahodne umetnosti
in literature, ki je »vzhodnjaške« ženske predstavljala
kot skrivnostne, zapeljive, zakrite lepotice. Njihov
realni videz je popolnoma nasprotoval pričakovan
jem ljudi, saj ni imel ničesar skupnega s portreti orientalskih žensk na umetniških slikah. Njihova »polnost ali obilnost« telesa, ki je v njihovem domačem
okolju veljala za nekaj lepega, na Zahodu ni bila
spoštovana. V povezavi s porušenimi predstavami o
orientalskih plesalkah je nastala zmešnjava glede

10

imena za ples, ki so ga izvajale. Poleg imena »danse
du ventre« so ples poimenovali tudi »hoochie
koochie« (po plesalcih Kooch iz Indije) in zaradi
tega so bile države, kot so Turčija, Egipt, Sirija,
Perzija in Indija vržene pod oznako »Orient«
(Buonaventura 1994: 105-106).
V večini virov s podatki o izvoru imena avtorji
nasprotujejo uporabi imena »trebušni ples«, saj
menijo, da namiguje na opolzkost (Internetni viri
2003: 1, 2, 3, 4, 5; Ramšak 1995: 28). V arabščini naj
ne bi nikoli obstajal termin »trebušni« ples, saj
uporabljajo ime »Raks al Shark« ali »Raks Sharki«, kar
v prevodu pomeni »Orientalni ples« ali »ples
Orienta«. V klubih na Bližnjem vzhodu pogosto
uporabljajo ime »Danse orientale« (Internetni vir
2003: št. 11).
In kako je nastal orientalski plesč Mnenj o tem je
veliko, večinoma pa so si raziskovalci edini v tem,
da je nastal na podlagi praktičnih priprav žensk na
porod in urjenja deklet za spolno življenje v zakonu
v faraonskem Egiptu. Izhajal naj bi iz posnemanja
rojevanja žensk v tistih skupnostih, kjer rojevajo
kleče ali čepe in si s krčenjem trebušnih mišic same
pomagajo pri porodu. Verjetno je nastanek tega
plesa povezan tudi z mističnim slavljenjem božanstva plodnosti, saj je religija igrala ključno vlogo v
življenju posameznika. Nekoč je bilo mogoče najti
elemente orientalskega plesa na mnogih koncih
sveta, tukaj mislim tiste elemente plesa, kjer je bilo
premikanje bokov med plesom ključno izražanje
najrazličnejših čustev in življenjskih izkušenj
(Ramšak 1995: 26-27; Buonaventura 1994: 11).
Zgodnji naslikani prikazi orientalskega plesa so bili
najdeni na zidu grobnice v Tebah (18. dinastija 1400
pr. n. š.) (Ramšak 1995: 27) in v obliki jamskih
slikarij v jami Addaura v bližini Palerma na Siciliji
(Wilson 1972: 9). O obstoju orientalskega plesa pa
pričajo tudi mnoge grške skulpture.
Mnoga podobna zgodnja umetniška dela pričajo
tudi o tem, da so ljudje že zelo zgodaj odkrili
temeljno povezavo med kopulacijo in spočetjem.
Plodnostni rituali so se pogosto končali s kopulacijo, ki je veljala za sveto dejanje, ker je omogočala
nadaljevanje človeške rase. Ženska je imela nekoč
sveto vlogo pri spočetju otroka, zato so mnoga ljudstva častila boginje plodnosti, prav tako pa so
človeško plodnost povezovali s plodnostjo zemlje.
Od poznega 4. stoletja pr. n. š. do dobe krščanstva
je helenistični in grško-rimski svet prevzemal boginje z Vzhoda, še zlasti iz Sirije in Turčije. Na Cipru,
rojstnem otoku Afrodite, grške boginje ljubezni in
plodnosti, so ženske izvajale plese, ki so jih opisovali kot erotične, ekstatične plese ob spremljavi divjega petja in bobnanja.
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Od zgodnjih časov na Bližnjem vzhodu so
ženske častile Stvarnico skozi njena najrazličnejša
spolna razmerja s tujci. Ta navada se je v 5. stoletju
pr. n. š. oblikovala v Babilonu, kjer so ženske pred
templjem Mylitta prejemale plačilo za spolnost z
moškimi. To plačilo je bilo dar boginji, v zameno pa
je moški smel sodelovati v njenih obredih. Ta tradicija je bila običajna v vsej Mezopotamiji, Egiptu,
Arabiji in Libanonu.
V Egiptu, kjer so častili boginji Hathor in Bastet
zaradi njunih plodnostnih moči, se je veliko žensk
udeleževalo njunih slavljenj, kjer so prepevale, plesale in se ponujale moškim v službi božanstev.
Treba je razumeti, da so spolnost razumeli kot integralni del spiritualnosti.
Na mišljenje ljudi, njihove norme in vrednote je
vplivala religija in prav zaradi tega je vplivala tudi na sprejemanje oziroma preganjanje orientalskega plesa. Med 4. in 5. stoletjem n. š. sta se na
Bližnjem vzhodu začela uveljavljati krščanstvo in
islam. Da bi se uveljavila, sta se morala znebiti obredov, povezanih s čaščenjem boginje. Posledica je bil
izbris ženskega plesa, povezanega s proslavljanjem
spolnosti in plodnosti. Morda je prav zaradi tega v
Bibliji zelo malo omemb ženskih plesov (eden takih
je na primer Salomin ples) (Buonaventura 1994:
34-35). V islamu sta sveto in sekularno tesno
povezana. Rekreacijska opravila morajo biti v
skladu z etičnimi načeli. Ker to ni bilo mogoče pri
vseh oblikah plesov, je bila najvarnejša rešitev
obsoditi umetnost v vseh pogledih. Poleg tega pa je
obstajal še en močan razlog za obsojanje ženskih
plesov v javnosti. Temeljno načelo islama pravi, da
ženske ne smejo razkazovati svojih teles v navzočnosti tujcev. Plesalke so bile edine ženske, ki so
prekoračile to pravilo in se v javnosti pojavljale
odkrite (Buonaventura 1994: 50).
močno

Z razmahom civilizacije je prišlo do sprememb
ritualov in orientalski ples, ki se je obdržal na
današnjih arabsko-islamskih tleh, se je iz starega rituala spremenil v sekularno razvedrilo
(Buonaventura 1994: 10-11). V tistem trenutku so
ga prevzele in izpopolnile profesionalne plesalke. S
tem prehodom je bila potegnjena črta med sprejemljivimi in nesprejemljivimi platmi orientalskega
plesa, ki je imel drzno, čutno in včasih tudi erotično
obliko izražanja. Sprejemljivost oziroma nesprejemljivost plesa je bila v arabskem svetu povezana z
vlogo ženske v družbi in s tem, kaj je smela ter česa
ni smela početi. Ples je bil sprejemljiv v obliki
družabnega preživljanja časa doma, izvajale pa so
ga ženske za ženske. Nesprejemljiv pa je bil profesionalni ples, ki je bil zlasti domena Romov in manjšin ter pripadnikov nižjih družbenih slojev. Ti plesalci so plesali na družinskih zabavah in nastopali
za tujce, kar se za ženske višjih slojev nikakor ni
spodobilo. Ukvarjanje z orientalskim plesom so
deloma prav zaradi povezave z nižjimi družbenimi
sloji razumeli kot aktivnost, ki ni bila vredna
»spodobnih državljanov«. Profesionalne plesalke so

za svoje nastope prejemale plačilo, ki je bilo odsev
statusa njihovega pokrovitelja, njenih spretnosti in
splošnega spoštovanja družbe. Najbolj cenjene med
ženskimi zabavljačkami so bile pevke, pesnice in
glasbenice deloma zato, ker so bile zakrite in niso
posebej izstopale v javnosti. V Egiptu so jih imenovali
»awalim« Cučene ženske). Imele so visoko izobrazbo
in so bile nadarjene v vseh umetnostih. Na porokah je
bila njihova vloga poučiti nevesto umetnosti ljubljenja
skozi pesem in ples (Buonaventura 1994: 48).
Obdobje zanimanja za Orient in začetek orientalizma se je začelo okoli leta 1798, ko se je Napoleon
odpravil v Egipt. Vse odtlej so se tujci, ki so odhajali
na Bližnji vzhod v 18. in 19. stoletju, tam srečevali tudi
z orientalskim plesom, nanj pa so reagirali različno.
Pogosto pa so si mnogi tujci ob obisku Egipta zaželeli
družbe orientalskih plesalk in so jih najemali za
zabave. Nekatere so združevale ples in prostitucijo,
pogosto pa so tujci zahtevali, da se plesalka med plesom sleče. Pred prihodom tujcev ženske pred moškimi niso plesale gole.
Orientalizem je skozi literaturo, poezijo in likovno
umetnost ponudil Zahodu vpogled v navade in kulturo Bližnjega vzhoda, vendar so umetniki pogosto
pretiravali in s tem ustvarili napačno ali pa vsaj pretirano sliko. Tako na primer orientalistične slike pogosto predstavljajo goloto in ekshibicionizem vzhodnjaških žensk, kljub temu da so se tujci lahko zanašali
le na ustne informacije, kajti vstopa v hamame ali
hareme niso imeli, zato pa jim je ta prepoved očitno
zelo vzburila domišljijo.
Omenila sem že Svetovno razstavo v Chicagu leta
1893. Plesalke so tam prejele plačilo, ki je bilo zanje
nepredstavljivo visoko in prav to je spodbudilo
ostale, da so začele odhajati na Zahod v upanju, da
bodo tam zaslovele in obogatele (Buonaventura 1994:
101-104). Posledica viktorijansko usmerjene Amerike
je bilo drugačno razumevanje erotičnosti in drugačen
pogled na telo. Takrat je bil že razkrit ženski gleženj
nekaj nezaslišanega in izredno poželjivega. Noge so
bile žarišče zahodnega plesa in glavni predmet
erotičnih sanjarjenj. Prav zaradi tega je bil orientalski
ples v tistem času šokanten, saj so plesalke med
nastopom izvajale različne spretnosti (nekatere so se
sezule, slekle nogavice in dvigovale krila, druge so se
ulegle na hrbet in položile dva kozarčka na trebuh ter
ju premikale s trebušnimi mišicami). Kljub začetnemu
zgražanju pa je orientalski ples požel veliko zanimanja in navdušenosti, zlasti zaradi razkrivanja »poželjivih
delov telesa« in drugačnega načina gibanja. Začeli so
nastajati filmi, kjer so uprizarjali orientalski ples, vendar so nastopajočim plesalkam cenzurirali tiste dele
telesa, kjer je bilo mogoče videti delčke gole kože,
tako da so se po platnu večinoma premikale le njihove glave. Poleg filmov so po vsej Ameriki vzniknile
tudi številne komične predstave (burleske), kjer so
plesalke skušale oponašati orientalski ples.
V prvih dveh desetletjih 20. stoletja je bil ples na
splošno najbolj vplivna izmed vseh umetnosti na
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Zahodu. Prav v tem obdobju se je evropski in ameriški ples preobrazil iz navadnega razvedrila v umetnost, sposobno izražanja najglobljih življenjskih
izkušenj. Največji navdih za to preobrazbo je bil
Orient. Orientalski ples je postajal vedno bolj popularen, za to popularnost pa je plačal visoko ceno.
Kljub temu, da so v tem času ženske začele svobodneje dihati in se je to izražalo tudi v modi, je bilo pri
plesu še vedno prepovedano gibanje bokov, vsaj pri
nastopajočih v »umetniških« krogih. Gibanje trupa
(t. i. kačje zvijanje) je dobilo pridih skrivnostnosti in
skrite čutnosti. Istočasno se je pojavila uporaba
tančice, ki je simbolizirala misterioznost vzhodne
ženske. Ameriške plesalke so priredile tudi obleko.
Nosile so okrašene prsne ploščice, krilo z nizkim
pasom, ki je imelo visok razporek, mnoge so nosile
drzno okrašene trikoje (Buonaventura 1994:
117-133). Striptizete in eksotične plesalke so hitro
posvojile idejo tančice. Nekatere izmed njih so tako
rekoč čez noč postale orientalske plesalke in so z
- veseljem dodajale ščepec »umetnosti« v svoje predstave, poleg tega so tančice predstavljale preprosto
odstranljivo garderobo. čisto mogoče je, da ima orientalski ples še danes zaradi tega seksualni priokus
(Buonaventura 1994: 16-18).
Sprememba se je zgodila tudi na Vzhodu; plesalke so začele posnemati zahodne stile plesa.
Prevzele so uporabo prostora, začele uporabljati
tančico, uveljavili so se dvodelni kostumi, plesalkam
so »pomagali« evropski učitelji, ki so dodajali elemente iz drugih plesnih tradicij, še zlasti iz baleta.
Popularna je postala tudi uporaba čevljev s peto,
prvotno zaradi tega, ker je to pomenilo, da ima plesalka višji status. V dvajsetih letih 20. stoletja se je v
nočnih lokalih Alžira, Kaira in Beiruta razvil
kabaretni stil orientalskega plesa, ki naj bi zadovoljil
kolonialno občinstvo (Buonaventura 1994: 148).
Plesalke naj bi pred predstavami in po njih delale
družbo obiskovalcem. V lokalih slabšega slovesa so
običajno nastopale pomanjkljivo oblečene ženske z
minimalnim plesnim talentom, ki so zadovoljevale
zahteve turistov po goloti (Buonaventura 1994:
147-151).
V Ameriki so v šestdesetih letih 20. stoletja odprli
prve studie za učenje orientalskega plesa in so se
hitro širili po vseh Združenih državah, popularni pa
so postali tudi v Evropi, zlasti v Franciji, Italiji in
Nemčiji. Organizatorji so tečajnice privabljali tako,
da so poudarjali pomen orientalskega plesa za
sprostitev in odpravljanje depresivnosti ter kot sredstvo za pridobivanje oziroma očaranje in zapeljevanje moških (Ramšak 1995: 28).
Veliko svetovnih plesov vsebuje erotične elemente. čeprav je erotičnost le ena izmed aspektov
orientalskega plesa, večinoma dominira v
kakršnihkoli pogovorih njem. Angleški popotniki,
ki so v 19. stoletju hodili po Bližnjem vzhodu, so
prihajali iz viktorijanske Anglije, za katero je bila
značilna prikrita spolna obsedenost.
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Preobremenjeni s tem, kar jim je bilo doma prepovedano, so mnogi opazovalci v orientalskem
svetu videli le njegovo vznemirljivo erotičnost. Pri
erotičnosti gre za lepoto, kakor jo vidi opazovalec,
njegova izraznost pa se spreminja od dežele do
dežele. Erotična podoba ženske, ki je v starodavnih
časih predstavljala obnovitev življenja, je postala
manjša, degradirana do te mere, da je danes na
Zahodu deležna negativnih konotacij
(Buonaventura 1994: 58, 70).
V zvezi z orientalskim plesom v Egiptu danes,
»lahko govorimo o izraziti stereotipizaciji (barskih)
plesalk, ki se kaže vse od amerikaniziranih plesnih
oblek, ki so podobne striptizetskim, pa vse do prav
takšnih gest in mimike, kar pa kaže tudi na akumulacijske procese v oblačenju« (Ramšak 1995: 27).
Televizija, filmi, mediji, vse to vpliva k rojstvu
predstav o orientalskem plesu. Vse prepogosto imamo nekaj, kar smo videli na ekranu za
resnično in pravilno, čeprav včasih ni tako. Preden
zaključim bom naštela še nekaj stvari, ki ljudi
napeljujejo k enačenju orientalskega plesa s striptizom oziroma s predstavo, katere namen je opolzka
seksualna zabava. Za vse naštete stvari gre kriviti
plesalke, ki:
moškim dovolijo, da jim vtikajo denar v nedrček,
sprejemajo napitnino na način, da jemljejo
denar moškim iz ust,
nosijo obleke, ki komaj zakrivajo prsne bradavičke in zadnjico,
moškim na glave polagajo prsa in jih tresejo,
osredotočijo pogled na moškega v občinstvu in
zapeljivo oqlizujejo ustnice,
pokrijejo glavo moškega s krilom in pri tem
migajo z boki.
Kadar orientalske plesalke počnejo kaj od zgoraj
naštetega, se ne gre čuditi, da v javnosti orientalski
ples velja za zabavo za odrasle (Internetni vir 2003:
št. 16).
določenih

Sprehodili smo se torej skozi kratko zgodovino
orientalskega plesa, da bi odkrili kaj je z njegovo
erotičnostjo. Najverjetneje drži, da na začetku njegov namen ni bil le očarati moškega in ga čim prej
zvabiti v posteljo, kar tudi danes ni njegov namen.
K temu, da ima ta ples tako močan erotični prizvok,
veliko pripomore ime »trebušni ples«, »belly dance«,
ki namiguje da se bo nekaj dogajalo s trebuhom,
najverjetneje bo razgaljen, sicer pa si vsak po svoje
ustvari idejo »trebušnega plesa«. Druga stvar, ki je
pripomogla k razumevanju tega plesa kot erotične
ga, je posledica zatrtih Evropejcev, ki doma niso
smeli gledati ženskih nog, kaj šele ostalega. Nekako
tipično še za današnji čas se mi zdi to, da se nekateri ljudje kot turisti v tujem kraju obnašajo kakor
prerojeni, saj mislijo da si lahko dovolijo vse. Zaradi
tega so na Zahod romali poročila in slike velikih
umetnikov o »skrivnostnih« razgaljenih lepoticah in
širili predstavo o njihovem razuzdanem življenju in
posledični erotičnosti. Kar je prepovedano je vedno
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mikavno. Prav zaradi tega je postalo na Zahodu
razkazovanje gole kože med orientalskim plesom
tako nevarno privlačno in hkrati popularno, od tam
pa se je ta popularnost širila naprej. Turizem je
možnost velikega zaslužka, pri tem pa je potrebno
čim bolj zadovoljiti želje turistov. V ta namen so
popustila pravila o zakritosti žensk, ki nastopajo na
velikih in manjših odrih klubov Bližnjega vzhoda,
kjer so erotičnost izžarevale pristne orientalske
ženske v posebej prirejenih kostumih za turistične
apetite.
Danes je orientalski ples umetnost, mnogim
ženskam predstavlja obliko rekreacije, kjer jim ni
treba eno uro poskakovati po dvorani, ampak
tempo gibanja prilagajajo ritmu glasbe, se vmes
sproščajo in skušajo pri tem kar se da uživati. Veliko
tečajnic noče priznati, da so se za tovrstno obliko
rekreacije odločile prav zaradi erotične komponente. Ko pa se otresejo začetnih zadreg in se
sprostijo, so polne navdušenih stavkov v stilu »Oh,
kako je to seksi!«. Moje izkušnje iz različnih
nastopov, kjer sem plesala sama ali pa le opazovala
ples katere druge plesalke, so večinoma prepletene
z navdušenimi odzivi gledalcev ob pogledu na trebušček, hrbet in razgaljene noge, čeprav se najdejo
tudi takšni, ki jim je malce nerodno. Pogosto se
zapletem v pogovore z moškimi, ki namigujejo na
to, da bi po nastopu »še malo skupaj zaplesali in se
poveselili«, pri tem mežikajo in se nasmihajo,
pogosto sprašujejo, če se moški tudi lahko naučijo
tega plesa (to je retorično vprašanje) in nakazujejo
razne gibe tako da tresejo zadnjico in se nerodno
zvijajo. Moški plesalci seveda obstajajo, največkrat
pa prevladujejo kot gledalci. Ko se zatrese trebušček in miga okrasje na kostumu, ki je po mojem
mnenju prirejen posebej zato, da odvrne pozornost
od plesa na telo, se na plesalko vsuje glasno
žvižganje in ploskanje. Kadar pa je kostum sestavljen tako, da ne kaže kože, je tovrstnih vzklikov dosti
manj. Erotičnost je torej del orientalskega plesa, od
plesalke pa je odvisno, kako intenzivno bo to
erotičnost razvila in na kakšen način jo bo pokazala. Ker pa imajo gledalci že pred nastopom v glavi
svojo predstavo o tem, kakšna je »trebušna plesalka«, kakšen je njen namen in namen njene umetnosti, se lahko še tako prefinjena umetnica sooča z
željami občinstva po tem, da »čim prej odvrže tanči
co in trese svoje premoženje«.
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STROKOVNI ČLANKI
O KUHARSKIH KNJIGAH IN "SLOVENSKI KUHINJI"
Saša STAREC, 4. letnik
:Kuharske knjige so zanimiva literatura za branje
in znanstveno proučevanje. Ne le da nas vodijo
skozi recepte in podobe, ki nam vzbujajo apetit,
ampak odsevajo tudi značilnosti časa v katerem so
bile napisane. Njihova vsebina nam lahko pove
veliko o okusu in kuharskih praksah v določenem
časovnem obdobju in nenazadnje so kuharske
knjige idealno gradivo za proučevanje nastanka
"nacionalne kuhinje".
Pri raziskovanju sem se poslužila dveh temeljnih
Na eni strani sem se ukvarjala s
kronologijo pisanja kuharskih knjig, po drugi strani
pa sem se ukvarjala s pojmom "nacionalna kuhinja".
Pri kronologiji pisanja kuharskih knjig me je zanimala predvsem vsebina knjig - katere jedi se pojavljajo v kuharskih knjigah skozi zgodovino. S to analizo in primerjavo dobljenih podatkov sem hotela
dobiti kronološki vpogled v to, kdaj se katere jedi,
ki so danes razumljene kot "slovenske jedi", pojavljajo v kuharskih knjigah in kaj to pomeni. Za lažjo
orientacijo pri razumevanju analiziranega gradiva,
sem kuharske knjige umestila v štiri časovna obdobja za katere menim, da imajo določene skupne
poteze v namenu/vlogi kuharske knjige in v njeni
vsebini. Ta kronološka razdelitev je imela pri
mojem delu ključno vlogo, saj sem na podlagi
zbranih podatkov hotela razbrati, kako je nastajala
in se vsebinsko oblikovala ideja o slovenski kuhinji.
Da pa sem lahko na ta proces pogledala z distanco
in ga poskušala kar se le da razumeti, sem morala
prebrati kar nekaj knjižnega gradiva o kuhanju in
hrani. Glede na to, da sta ključna pojma tega članka
"nacionalna kuhinja" in kuharske knjige, si najprej
poglejmo, kaj stoji za tema dvema teoretičnima

nika določene skupine. Razmerje med ekso- in
endo-kuhinjo lahko primerjamo z identiteto
posameznika, ki je odvisna od situacije v kateri se
posameznik nahaja v trenutku identifikacije. Tako
kot ima lahko posameznik več identitet, ima lahko
posameznik v sebi več prehranjevalnih vzorcev s
katerimi se identificira, ko je to potrebno. Enkrat je
tako pomembna lokalna kuhinja, drugič regionalna
in nenazadnje nacionalna kuhinja. Z ustvarjanjem
nacionalne kuhinje ustvarjamo ločnice prek katerih
se prepoznamo za pripadnika nekega naroda.

izhodiščnih točk.

izhodiščema.

Razmislek o nacionalni kuhinji, narodnih jedeh
in kuharskih knjigah
Ključno vprašanje, ki sem ga morala najprej
razčistiti je bilo, ali sploh obstaja "nacionalna kuhinja"? Pri razmisleku o tem sem se naslonila na LeviStraussa in na njegovo razmišljanje o endo- in eksokuhinji (po Godina- Golja 1996: 217). S to delitvijo
je Levi-Strauss opozoril na dvojno naravo kuhanja v
družbi in to delitev lahko jasno opazimo tudi v
našem vsakdanu in okolju v katerem živimo. Endokuhinja je način priprave hrane, ki je namenjen
intimni, vsakodnevni uporabi in je vezan predvsem
na družino, na neko manjšo družbeno skupino. Gre
za vsakodnevno prehrano, ki se je ne uporablja za
označevanje drugačnosti, zato lahko vsebuje tudi
"tuje jedi" in je zato veliko bolj raznolika in pestra.
Ekso-kuhinja je način priprave hrane, ki je namenjen predvsem gostom. Ekso-kuhinja nastopa v
trenutkih, ko smo v odnosu s tujcem, z našim
Drugim in kjer hočemo s hrano pokazati na našo
drugačnost, kjer hočemo sebe definirati za pripad-
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Hkrati z vprašanjem obstoja nacionalne kuhinje
se pojavlja tudi vprašanje, kako razumeti izraz "narodna jed" in kako ga uporabljati, če sploh. V vsakdanjem govoru kot tudi v določenih poljudnih
zapisih izraz "narodna jed" pogosto povezujejo s
kmečkimi jedmi, kar je vsekakor neustrezno, saj je
na področju kuhanja vedno prihajalo do medsebojnih vplivov med različnimi družbenimi razredi in
etničnimi skupinami. Dejstvo je, da je človek vedno
težil k temu, da bi predvsem dobro in okusno jedel,
zato je jedi stalno izpopolnjeval, jim dodajal nove
sestavine ali pa je prevzemal jedi od drugod. Jedi
niso bile nikoli statične, ampak so prehajale
različne razvojne faze, nekatere izmed njih pa se je
tudi s časoma opustilo. Kljub takšni neustreznosti
rabe izraza "narodna jed" pa menim, da izraza ni
smiselno izbrisati iz rabe. Raba tega izraza je ustrezna, če jo razumemo znotraj točno določenega
diskurza, kjer dobi narodna jed bolj specifičen in
ožji pomen. Da sem se dokopala do tega stališča,
sem se naslonila na Andersonovo razmišljanje o
državnem jeziku, ki gradi predstavno skupnost
(Anderson 1998). Uradni državni jezik je umetna
tvorba, ki omogoča sporazumevanje med govorci
različnih dialektov znotraj države. Kot državni jezik
nastopa napram drugim državnim jezikom in
posamezniku omogoča identifikacijo z državo, z
narodom. Če to projeciramo na področje kulinarike, lahko v nacionalni kuhinji vidimo državni
jezik, izbrane jedi kot narodne jedi pa kot vsebino
nacionalne kuhinje. Iz tega vidika je razumevanje
tega, kaj je narodna jed dosti bolj omejeno. Kot narodno jed tako razumem zgolj tisto jed, ki je stopila
v proces nacionalizacije, ki je s tem presegla regionalno raven in postala sestavina nacionalne kulture.
Ta izbor jedi je vedno ožji od dejanske kulinarične
ponudbe jedi na območju, kjer živi nek narod.
Katere jedi postanejo narodne jedi, ni samo po sebi
umevno in določeno za stalno. So konstrukt časa,
okoliščin in vladajoče ideologije, ki popularizira
določene jedi. Kar je bilo še včeraj srce nacionalne
kuhinje, je lahko jutri že postranska jed, ki jo je
zamenjala nova jed, ki se sklada s sodobnim okusom.
Po tem, ko smo se poglobili v nacionalno kuhin-
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jo, nam ostane le, da si pogledamo še kuharske
knjige. Kuharske knjige nam lahko povedo bistveno
več o 1.1kolektivni imaginaciji ljudi, sanjah, simbolnih
vrednotah in pričakovanjih" (po Taper in Zubaida
1994:9) kot pa o dejanskih kuharskih praksah v
nekem okolju. Ko govorimo o kuharskih knjigah, ne
smemo spregledati vlogo tiska pri tem. Kot je opozoril Anderson (1998), je tisk pripomogel k nastanku unificiranega polja izmenjave in komunikacije s tem, da je vzpostavil standardiziran jezik, ki se
je kasneje prelevil v državni jezik. Branje
Andersona pokaže na določeno podobnost med
oblikovanjem standardiziranega nacionalnega jezika in oblikovanjem nacionalne kuhinje. Kuharske
knjige omogočajo podlago za združevanje različnih
regionalnih kuhinj in s tem ustvarjajo podobo o
obstoju nacionalne kuhinje. Kot je pokazal
Appadurai na primeru Indije, je bilo prav izmenjavanje receptov čez regionalne meje s pomočjo
medijev prvi korak k oblikovanju nacionalne kuhinje (Appadurai 1988). Če parafraziramo, imajo
kuharske knjige pri oblikovanju nacionalne kuhinje
takšno vlogo, kot jo imajo v jezikoslovju slovarji, ko
kodificirajo in uveljavljajo obstoj državnega jezika.
So medij za utelesitev in definiranje predstave o
nacionalni kuhinji, ki poveže heterogenost
kuharskih praks v izbran vzorec najreprezentativnejših jedi. S tem ko enotijo okus v regionalno in
etnično raznoliki državi, je vsebina kuharskih knjig
vedno selektivna, prepuščena izboru pisca knjige
ter že uveljavljenim in populariziranim jedem. Izbor
jedi tako pokaže, da so določene jedi v nekem času
pomembnejše od drugih oziroma verjamemo, da
imajo takšne kvalitete, ki kažejo na specifičnost
prostora, države.
Analiza pisanja kuharskih knjig v slovenskem
jeziku
Kot sem omenila že v začetku, sem razvoj pisanja kuharskih knjig razdelila na štiri obdobja.
Temeljna karakteristika pisanja v 19. stoletju je
prizadevanje za izdajo kuharskih knjig, ki bi ženske
nagovarjale v slovenskem jeziku. Te knjige so bile
namenjene poučevanju, zato je njihova vsebina
polna mednarodnih jedi, zaradi česar ne moremo
govoriti o težnjah po zapisu nacionalne kuhinje.
Kuharske knjige so namenjene zlasti višjemu
meščanskemu sloju prebivalstva, ki si je lahko
privoščil pripravo bolj prefinjenih jedi.
Drugo časovno obdobje sem umestila v čas prve
polovice 20. stoletja do druge svetovne vojne, ki je
na marsikaterem področju ljudske kulture zaznamovan s folklorizmom. To je še vedno čas, ko je
glavni namen kuharskih knjig učenje žensk, kako
naj čim bolj pestro in predvsem varčno kuhajo.
Temeljna razlika napram 19. stoletju je v tem, da se
je vsebina kuharskih knjig razširila tudi na nekatere
preproste jedi večinskega prebivalstva, saj so
družbene in ekonomske okoliščine to preferirale.
Glede uvajanja "kmečkih jedi" bi težko rekla, da je
to posledica ustvarjanja nacionalne kuhinje. Bolj
verjetno je, da se je obseg meščanstva vedno bolj

širil tudi na tiste plasti bralstva, ki si ni moglo
vsakodnevno privoščiti tako prefinjenega jedilnika,
ki se pojavlja v kuhinjskih knjigah 19. stoletja.
Dejstvo je, da je dosti težje iz narodnega domoljubja začeti jesti hrano, ki je revna in ne atraktivna, kot
pa si obleči "narodno nošo" in peti ljudske pesmi.
Tako postanejo stalnica kuharskih knjig žganci,
kaše, močniki itd.
Naslednje obdobje sem uvrstila v čas med
letoma 1945-1991. Tukaj moramo v prvi vrsti opozoriti na korenite spremembe v vsakdanjem življenju, ki so vplivale tudi na prehranjevanje. Ključno
tukaj je pojav hladilnika, zaradi česar je meso postajalo vedno bolj vsakdanja jed. Vsa ta hitra transformacija je v 60. letih rodila spoznanje, da številne
"domače tradicionalne jedi" čedalje hitreje tonejo v
pozabo, zato jih je potrebno rešiti in jih obuditi.
Tako dobimo v tem obdobju kuharske knjige, katerih glavna naloga je "obnavljanje našega pozabljenega ali majhnega poznavanja naših narodnih jedi"
(Merc - Matjašič 1987: 9). Za narodne jedi so smatrali predvsem jedi podeželskega agrarnega prebivalstva, ki je bilo še v 50. letih večinsko in zato
"pristno slovensko". Takšne kuharske knjige so se
poslužile načina pisanja, ki ga Mennell na primeru
Anglije opiše kot "obrambo, ki se je usmerila v konservatizem, namesto da bi se usmerila k inovaciji in
razvoju znotraj tradicije" (Mennell 1985: 206).
Zanimivo je tudi to, da v tem času nimamo
kuharskih knjig, ki bi v naslovu govorile o slovenski
kuhinji. Govori se predvsem o stari in domači kuhi.
Zadnje obdobje zajema čas po letu 1991, ko je z
nastankom samostojne države prišlo do potrebe, da
se oblikuje nacionalna kuhinja. Knjige sepaj niso
več namenjene obujanju in ohranjanju starih jedi,
ampak so dobile novo vlogo reprezentacije bogastva kulinarike na Slovenskem. Potrebno je bilo
oblikovati kuhinjske knjige, ki bodo govorile o
Sloveniji, zato sta postala izbor jedi ter njihova
prezentacija bolj premišljena. Zapis jedi ne temelji
več na vseh možnih načinih priprave ene jedi,
ampak na zapisu različnih vrst jedi, s čimer se
poudarja pestrost kulinarike. Govor o regionalni
raznolikosti je postal stalnica, kar se kaže prav
skozi naraščajoče število imen jedi, ki kažejo na
prostor izvora jedi oziroma so ta imena narečna.
Hkrati z oblikovanjem podobe slovenske kuhinje,
pa so v zadnjih letih izšle številne kuharske knjige,
ki obravnavajo regionalne kuhinje na prostoru
Slovenije.
Sklepne misli:
Kaj nam torej lahko pove analiza pisanja
kuharskih knjig? če sledimo razvoju pisanja
kuharskih knjig, ne moremo spregledati določenih
potez s katerimi se poudarja slovenskost, regionalna raznolikost in pestrost jedi, ki jih najdemo na
Slovenskem. Proces oblikovanja slovenske kuhinje
je bil postopen in je le počasi zajel celotno ozemlje
Slovenije. S tem ko kuharske knjige združujejo
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različne regionalne jedi, delujejo kot odličen pripomoček spoznavanja Drugega znotraj države in

hkrati sprejemanja njegovih jedi za svoje, saj
Drugega razumemo kot pripadnika istega naroda,
iste skupnosti. Vzporedno z vključevanjem številnih
regionalnih jedi se je povečalo tudi število poimenovanj jedi po prostoru "izvora" ter narečna imena za
jedi. Takšna poimenovanja igrajo pomembno vlogo
pri prepričanju, kaj je slovenska jed in kaj ne ter
zlasti pri sprejemanju teh jedi za slovenske.
Bistveno lažje za identifikacijo je uporabljati
poimenovanje jota kot pa poimenovanje zeljna juha
s fižolom.
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Kuharske knjige nam pokažejo, da se pri
nacionalni kuhinji srečujemo s standardiziranim
vzorcem jedi, ki v najbolj grobem smislu gradijo
predstavo o tem, kaj naj bi bila slovenska kuhinja.
Lahko govorimo o neke vrste stereotipizaciji, ki pa
je pomembna prav zato, ker omogoča poistovetenje
z narodom oziroma državo. Ta vzorec zato oblikuje
enotni okus v katerem se ljudje prepoznajo kot pripadniki istega naroda, ki ga simbolizira ta izbrani
vzorec jedi. Ta izbor jedi predstavlja nacionalno kulturo, katere del je tudi nacionalna kuhinja.
O slovenski kuhinji ne moremo govoriti kot o
slogu kuhanja, kot je to značilno za Francijo, oziroma ne moremo govoriti o kuhinji, ki bi nastala v
restavracijah ter s strani profesionalnih kuharjev.
Slovenska kuhinja se je oblikovala tako, da so zbirali
predvsem praznične in regionalno različne jedi
večinskega prebivalstva, ki so jih nato objavili v
kuharskih knjigah. Zato so imele in imajo kuharske
knjige pomembno in ključno vlogo pri izgradnji
nacionalne kuhinje, saj so bile nosilke zapisov jedi
in so s tem omogočale medregionalno izmenjavo
izkušenj. Ti zapisi odslikavajo kuharske prakse, ki
so bile ustaljene v prvi polovici 20. stoletja in v
zgodnjih letih po drugi svetovni vojni.
Nacionalne kuhinje so konstrukti časa, ki pa so
pomembni za orientacijo ljudi v prostoru oziroma
svetu, saj zmanjšujejo kompleksnost našega sveta.

16

•

STROKOVNI ČLANKI
NEZAKONSKA ROJSTVA V KATOLIŠKI CERKVI
Teja MOČNIK, 4. letnik

On, ki ptice pod neham živi,
naj ti da srečne, vesele dni!
Al te je treba bilo, al ne,
vedno bom srčno ljubila te.
(France Prešeren: Nezakonska mati)
Namen pričujočega članka je skozi omnibus
zgodb in s tem različnih zornih kotov
predstaviti problematiko nezakonskega rojstva v
Katoliški cerkvi. Z osnovnim izhodiščem v
antropologiji religije sem sledila problematiki v
najbolj zakotna in zanemarjena področja tega
vprašanja, ki so me na koncu pripeljala do ključnih
spoznanj o pomenu katolicizma v odnosu do nezakonskega rojstva.
različnih

Problem sem si zastavila večplastno in zato pri
svojem delu uporabila tudi različne tehnike raziskovanja (intervju, analiza spletnega foruma in
strokovne literature). Kljub temu da sem odprla
mnogo vidikov te teme, ne dvomim, da je še
mnogo prašnih kotov, ki čakajo na znanstveno
metlo.
Zgodovinska dejstva
Ko govorimo o zgodovini otroštva, je v mislih
potrebno imeti predstavo, da so bili otroci v preteklosti na splošno diskriminiran segment družbe. Za
razliko od odraslih niso bili mišljeni kot njen
avtonomni del, zato lahko nivo razglabljanja o
trpljenju nezakonskih otrok, kot smo ga posebej
vajeni iz literarnih del, hitro pade na raven stereotipa. Otroci so bili pogosta tarča fizičnega in psihičnega nasilja, ki pa ga je Katoliška cerkev v
primeru nezakonskih otrok s svojo aroganco in
stigmatizacijo samo še podpihovala.
V celotni katoliški zgodovini se je nezakonsko
zvezo povezovalo z versko moralo, ki je v preteklosti šla z roko v roki z javno. Nezakonske matere so
poosebljale izprijenost in družbeno pokvarjenost,
ki se je kasneje avtomatično prenesla na otroka.
Poleg porodne in poporodne stigmatizacije so
morale nezakonske mame zaradi svoje večkratne
'nečistosti' tudi skozi obred vpeljevanja: "Porod ni
bil nečisto dejanje samo v dobesednem, temveč tudi
v prenesenem pomenu. Ženska se je z njim za
nekaj časa izločila iz človeškega in cerkvenega
občestva. Veljala je za nevarno. Ko si je opomogla,
je morala iti v cerkev k vpeljevanju, z otrokom, če je
bil dovolj krepak in že krščen, sicer pa brez njega. V
kratkem obredu jo je duhovnik simbolično očistil in
jo znova sprejel v naročje cerkve" (Puhar 1982:49).
Za pretekla obdobja je obstajalo dokaj pogosto
mnenje, da so nezakonski otroci za kazen dobivali
nekrščanska imena, a Marija Makarovič je to na

podlagi svoje raziskave koroških imen demantirala.
Zaznamovanje z nenavadnimi imeni naj bi bilo
namreč v 19. st. pogostejše v beletristiki kot pa v
realnem življenju (Ramšak 1997:299). Obstajala pa
je posebna navada, ki jo omenja Sergij Vilfan, da so
ponekod ljudje nezakonske otroke klicali po imenu
matere, npr. Mojcnik.
Nezakonska nosečnost in rojstvo sta veljala za
dno družbenega, kar kažejo številni zgodovinski
viri. V 18. st. so bili porodniški oddelki le učilnice za
prakse bodočih babic, noseče ženske, ki so bile
večinoma nezakonske matere skrivajoče svojo
nosečnost, asi želele roditi v miru, (temu so bile
namreč takrat namenjene porodnišnice) pa njihov
material: "Pravila teh oddelkov so onemogočala
vstop poročenim ženskam in vdovam. Bili so skoraj
izključno namenjeni nezakonskim materam, poleg
njih pa še kaznjenkam, ženskam, ki so hotele roditi
na skrivaj in ostati neimenovane, ter tistim, ki jih je
porod presenetil na cesti. Vse te so sodile v t. i. četrti
razred, kar je pomenilo, da jim oskrbe ni treba
plačati, vendar so za sprejem potrebovale ubožno
spričevalo" (Puhar 1982:45).
Ko je bila moč Katoliške cerkve najbolj v porastu
in je bil poklic duhovnika najbolj zaželen, dostopen
in razširjen, nezakonski otroci niso imeli možnosti
intelektualnega napredka, čeravno je sicer lahko
skoraj vsak običajen fant z nekim povprečnim
intelektom uspel priti do dobrotnikov na nižjih in
kasneje tudi višjih stopničkah cerkvene hierarhije.
Nezakonska rojstva so posledično prinesla tudi
ogromno število detomorov, zapuščenih otrok in
najdenčkov. Ti pojavi se niso nanašali le na revni
sloj prebivalstva, temveč so bili pogosto prisotni
tudi med bogatimi, ki so, da bi prikrili svojo sramoto, otroka dali kar v rejo ali se ga na kakšen drug
način znebili. Tako je veliko nezakonskih otrok (ki
so preživeli vse abortuse, detomore, „.) končalo v
najdenišnicah, vendar jih je zaradi slabe oskrbe
preživelo le malo.
·
Izvenzakonsko rojstvo je bilo posebej označeno
tudi v matičnih knjigah - včasih iz povsem praktičnih razlogov, da bi kasneje lahko preprečili
poroke med nezakonskimi in zakonskimi otroki, ki
so bili med seboj v sorodu, in s tem preprečili
defektološke poškodbe potomcev. Sankcije zaradi
izvenzakonske zanositve (ki so jih povečini občutile
zgolj ženske in otroci) so bile različne, od milejših,
kot je bila npr. zaznamba nezakonskega rojstva v
matičnih knjigah, pa do tistih najbolj krutih v obliki
raznih telesnih mučenj: "Še v 19. st. naj bi po priče
vanju neporočene nosečnice na Koroškem v
Podjuni moški javno poniževali, sramotili in tepli
kar v farni (ne v vaški!) cerkvi v nedeljo, ko se je
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naenkrat zbralo največ ljudi. Cerkev je imela
največji vpliv na javno moralo in posledično tudi
odnos do spolnosti" (Ramšak 1997:302.).
Katoliška cerkev je veljala za pomembno vejo
oblasti in kot taka bolj učinkovita od posvetne, saj je
z bogaboječnostjo tudi na psihološki ravni ustvarjala ljudsko pokorščino.
Duhovnikov pogled
Ker je Katoliška cerkev na Slovenskem več kot
očitno vpletena v problem nezakonskih otrok, bi
bila moja raziskava nerelevantna, če ne bi vanjo
vključila tudi cerkvenega pogleda skozi zgodbo
duhovnika (ta ne želi biti imenovan - op. p.) iz srednje velike župnije pri Kranju.
Nezakonska rojstva pestijo tudi njegovo župnijo.
o svojih župljanih vodi evidence
(cerkvene matične knjige), v katerih je z različnimi
rubrikami označen njihov status. Nezakonski otroci
so zabeleženi pod posebno rubriko. Takšne evidence poznajo povsod po svetu in po mnenju
duhovnika nimajo funkcije etiketiranja izvenzakonskih staršev ali njihovih potomcev. Zgodovinsko
ozadje problema s poudarjeno vlogo Cerkve se mu
ne zdi bistveno. Meni, da je Cerkev vedno utemeljevala in spoštovala življenje. Diskriminacija je bila
odvisna od posameznega duhovnika. Ta je lahko na
skupnost vplival dobro ali kvarno. Odnosi med
duhovnikom in skupnostjo so odvisni predvsem od
duhovnikovega pristopa do ljudi. Če je ta dober,
ustvarja pogoje za zdravo skupnost, kjer so moralne
vrednote visoke in zaupanje v duhovnikovo delovanje in s tem Cerkev, veliko. Poudarja splošno
krizo vrednot časa, v katerem živimo, zato se mu
zdi preprečevanje nezakonskih rojstev in izvenzakonskih zvez še toliko težje. Župnija v obrambo
temu organizira razna srečanja, propagira pomen
poroke in dobrih odnosov med ljudmi. Posebnih
sankcij pri nezakonskih rojstvih ne uporablja, razen
da so neporočeni pari z otroki, ki zahajajo v cerkev,
deležni opozoril pomena poroke in zakonske skupnosti. Pridiga v tem procesu ne igra posebne vloge,
bila naj bi le drobna misel, ki jo posameznik po
verskem obredu odnese domov.
Bistveno manj tolerance sogovornik pokaže do
problematike umetne oploditve. Pojasnjuje, da se iz
spoštovanja do vsakršnega življenja zdi umetna
oploditev nedopustna. Cerkev nanjo ne pristaja, saj
naj bi se v tem procesu ubilo veliko življenj, da bi
eno živelo. Nekoliko paradoksalen odgovor je v
meni izzval nadaljnja vprašanja, ki so prišla do
ključnega odgovora v odnosu Katoliške cerkve do
umetne oploditve. Glavni problem tiči v konceptu
družine. Katoliško priznan vzorec družine je lahko
le 'nazareška družina', ki jo sestavljajo Marija, Jožef
in Jezus. Zemeljska družina mora biti kot njena
kopija tako sestavljena iz matere, očeta in otroka
(otrok). Vsi ostali vzorci izpadejo iz definicije
katoliške družine.
Župnišče

Tebe je treba bilo, dete ljubo, dete lepo
Pričakovano nezakonski otroci predstavljajo
močno duhovnikovo opozicijo. Kot vir za analizo
sem uporabila intervju z dvema nezakonskima materama, katoličankama. Njuna povprečna starost je
25 let, bivata v izvenzakonski skupnosti s svojima
partnerjema in nezakonskim otrokom. Ustrezata
obrazcu katoliške družine, a brez božjega blagoslova partnerske zveze. Vzgojeni sta bili v krščanskem
duhu z opravljenimi krščanskimi zakramenti. Živita
v majhnih (različnih) katoliško močnih vaseh z
dokaj močno socialno kontrolo. Otroka sta v svojem okolju pozitivno sprejeta, se pa občasno pojavljajo glasna ali tiha zgražanja in obrekovanja predvsem s stališča starejših ljudi, ki njuno početje jemljejo kot grešno. Informatorki se s to vrsto verske
morale ne obremenjujeta. Rojstvo otroka jemljeta
kot srečen dogodek, nezakonskost pa v tem
primeru ne igra velike vloge, kar kaže tudi dejstvo,
da sta oba otroka krščena. Tudi s strani Cerkve ni
bilo bistvenih težav razen negativne izkušnje ene
od sogovornic, ki jo je doletela grožnja duhovnika,
da njenega naslednjega otroka ne bo krstil, če do
takrat ne sklene zakonske zveze.
V danem primeru gre za očiten razkol med
Cerkvijo kot institucijo ter krščanstvom kot religijo.
Koncepcija propada moralnih vrednot je tako
vprašljiva, bolj gre za problem naraščajočega individualizma. in privatizacijo življenja. Posamezniku je
prepuščena izbira dobrin, storitev, prijateljev, hobijev, zakonskega partnerja, ipd., zato potrošniški sistem ni naravnan in omejen le na gospodarske
dobrine, temveč kot pravi Thomas Luckmann: zaznamuje odnos posameznika do kulture (Luckmann
1997:37). Seveda to prinaša tudi večjo sproščenost
in sinkretizem v religiozno življenje posameznika,
zato je treba nujno upoštevati razliko med 'uradnim'
modelom neke religije, ki ga predstavlja Cerkev, ter
dejansko religioznostjo posameznika, ki v moderni
družbi ni več navdahnjena s cerkvenostjo (če
sploh), temveč še mnogoterimi drugimi institucijami in dejavniki, ki ga obdajajo.
Pomen zakonske zveze
Od časa velikega katoliškega misleca Avrelija
Avguština in še prej, pa do danes, se gledišče do
problema nezakonskosti s strani Cerkve ni bistveno
spremenilo. Spremenile so se le sankcije in odnos
vernikov do tega vprašanja.
Intervjuvani duhovnik mi je razložil, da je sklenitev zakonske zveze nujna, ker pomeni zavarovanje
za prihodnost. Zakonska zveza je nekakšno zagotovilo, da bosta dva človeka - moški in ženska - res
skupaj. V izvenzakonski skupnosti namreč vedno
obstaja nevarnost, da eden od partnerjev družino
zapusti, pri čemer pa naj bi po njegovem mnenju še
najbolj trpeli otroci.
Socioantropološke opredelitve se od katoliškega
pojmovanja funkcije zakonske zveze bistveno ne
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razhajajo. Iz malega morja definicij o poročni zvezi
bi pravzaprav lahko potegnila linijo, ki vse definicije druži: Poroka je v prvi vrsti namenjena legitimiranju spolnih odnosov, drugi njeni učinki pa so
sklepanja zavezništev med dvema skupinama
(ženinimi in moževimi sorodniki); ta zavezništva s
seboj - tako enim kot drugim - prinašajo mnoštvo
ugodnosti. S poroko se opredeljuje tudi družbeni
položaj posameznikov, predstavlja pa tudi
starševsko odgovornost v podobi dalj časa trajajoče
skrbi za otroke v smislu vzgajanja in učenja in ima
tudi pomembne ekonomske in politične posledice.
Nenazadnje jo E. K. Gough opredeli kot pogodbo
običajskega prava, ki omogoča novorojenim
otrokom, da na legitimen način postanejo sprejemljivi člani družbe (Muršič 2003:82).
Ključen element zakonske zveze je torej urejanje
spolnega življenja. Poroka (v tem kontekstu govorim o monogamni) spolne odnose legitimira,
obenem pa služi kot nek varnostni mehanizem za
zaviranje prešuštva, h kateremu naj bi bil človek
nagnjen. Antropologinja Helen Fisher nagnjenost k
prešuštvu pripiše predvsem moškim. To utemeljuje
na Darwinovi biološki tezi, da je bil cilj prvotne
ženske najti zaščito za zavarovanje svojih potomcev
v podobi moške sile. Če bi si ženska želela razgibati
svoje seksualno življenje s še enim partnerjem, bi
lahko prišlo do ljubosumja, s tem pa bi izgubila
dragoceno zaščito in spravila v nevarnost svoje
potomce. Čeprav so monogamija, poliginija in
poliandrija popolnoma rpravni procesi, pa
množičnost monogamije po njenem mnenju izvira
iz dejstva, da zakonska skupnost z več ženami ali
možmi pomeni veliko več tolerance in napora pri
gradnji medsebojnih odnosov in s tem tudi več konfliktov. Monogamen odnos je za gojenje trajnejših
medčloveških vezi dosti preprostejši in lažji.

V sodobni slovenski družbi je institucija
(katoliške) poroke v upadu. Eden izmed vzrokov je
tudi ta, da poročna vez nima več tako močnih
učinkov v smislu nekakšnega kastnega združevanja
socialnih slojev, nezanemarljivo pa je tudi, na prvi
pogled morda precej banalno dejstvo, da je sam
poročni obred običajno velik finančni zalogaj.
Čigav je ženski trebuh
so se spraševali v tedniku Mladina v zvezi s spremembami in dopolnitvami zakona o zdravljenju
neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo. Podvprašanje članka se je glasilo, ali
lahko ženska odloča o svojem telesu ali pa je, če si
želi otrok, primorana stopiti v sveti zakon, kot
narekuje katoliška cerkev. Prispevek je sprožil 20
strani dolgo polemiko, ključen konflikt med
komentatorji pa je bil - kot so ga sami označili pojem klasične družine. Mnenja tistih, ki so
klasično družino postavljali pod vprašaj, so bila
takšna: "(„.) Katoliška cerkev premore vsaj toliko
spolno zmedenih ljubiteljev otrok, kolikor ima
pripomb na temo zdravega otroštva in družine„."
ali "Sam sem pankrt, vzgajala me je mama in mis-

lim, da mi danes nič ne manjka, kvečjemu nasprotno, sem bolj svobodomiseln in razgledan kot veliko
'kvalitetnih' vrstnikov." Nasprotni pol je 'klasično'
družino utemeljeval kot osnovno enoto družbe, saj
naj bi otroci za uspešen duševni in socialni razvoj
potrebovali očeta in mater. Tako podobno kot že
pri primeru duhovnika srž problema sploh ni v
sami umetni oploditvi - treba je namreč poudariti,
da je bila parom (zakonskim in nezakonskim), ki
imajo težave z neplodnostjo, že prej z zakonom
dana pravica do umetne oploditve, ki ji Cerkev ni
nikoli očitno nasprotovala. Uradni izid konflikta je
določil referendum, na katerem se je večina
volivcev in volivk (72 %) odločila proti oploditvi z
biomedicinsko pomočjo in tako izrazila podporo
'nazareški' družini, kar pa nekoliko demantira
Kerševanovo ugotovitev o religioznosti Slovencev:
"Ožja religiozna vprašanja (predstave o bogu,
smisel življenja, vera v posmrtno življenje ipd.) na
eni strani in tiste posebne praktično moralne
odločitve na katerih katoliška Cerkev posebej vztraja kot na religiozno - moralnih vprašanjih (splav,
razveza, spolnost), kažejo pri Slovencih nadpovprečno 'razcerkvenjeno stanje' (čeprav seveda
tudi za Slovenijo velja, kot poudarjajo raziskovalci
za celotno populacije, da to še ne pomeni nereligioznosti). Značilno je, da Slovenci najmanj med
vsemi pričakujejo cerkveno angažiranje ob življenjskih vprašanjih pa tudi pri pričakovanju
angažiranja v socialnih vprašanjih so rahlo pod
povprečjem" (Kerševan 1995:172).
Problem se torej suče okrog pojma družine, ki
pa je v resnici zelo kompleksen. Mnogo avtorjev kot
osnovno enoto družine pojmuje mati in otroka
(otroke), od tu naprej pa je možna še vrsta drugih
kombinacij, tako naj bi bila 'nazareška' družina le
ena od njih. Iz celotnega koncepta 'nazareške'
družine lahko sklepamo, da so v katoliškem pojmovanju tudi pri potomcih bolj zaželeni moški. Tu
se začne tisti vrh ledene gore, ki zadeva seksistični
pristop posvečenih moških cerkvenih krogov do
ženskega vprašanja. Bog naj bi ženski namreč
dodelil na izbiro zgolj dve možnosti: devištvo ali
materinstvo. V šestdesetih letih ob izbruhu feminizma je tako tudi katoliško žensko občestvo zahtevalo
svoje pravice. 'Uradna' Katoliška cerkev se je zato
sicer premaknila korak višje in na II. vatikanskem
koncilu (1962-1965) formalno sprejela postavko o
ženski enakopravnosti na vseh področjih, vendar
pa so po smrti papeža] aneza XXIII. njegovi nasledniki v javnost zopet pošiljali dvome o vstopu žensk
v javno življenje. Tako tudi papež Janez Pavel II., ki
sicer priznava enakopravnost žensk v družini, ne pa
tudi v javnosti.
Sklep
Med zgodovinskimi dejstvi in širšo problematiko
nezakonskega rojstva v današnji družbi vlada velika
diskrepanca. Povzročile so jo splošne družbene
spremembe, ki so vplivale na posameznikovo religiozno življenje in posledično s tem na njegovo versko moralo. Kljub temu se je potrebno zavedati, da
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so prisotnost Katoliške cerkve na Slovenskem že
pred tem zaznamovala velika nihanja. Ob koncu 19.
stoletja pa do začetka 2. svetovne vojne je bila
Katoliška cerkev pri nas nadpovprečno spolitizirana
in je imela predvsem nad kmečkim prebivalstvom
ogromno moč in oblast, kar se je zrcalilo tudi v
spoštovanju moralno verskih načel. Obdobje socializma, ki je Cerkve razklalo od države, je zato
Katoliški cerkvi zadalo hud udarec, ki je v večjem
segmentu katoliške populacije sprostil del utesnjenosti, ki so jo prej terjale cerkveno moralne
norme. Na ta način se je omilila cerkvena moč, ki je
prej nadzirala in s tem omejevala posameznika oz.
posameznico in na specifičnih življenjskih
področjih povzročala nesproščenost. Ločitev

Cerkve od države je bil nedvomno prvi korak k
modernizaciji katoliške populacije. Tej je po socialističnem obdobju (čas 90-ih let) z uvajanjem privatne lastnine sledila tudi individualizacija in
močno spremenila način življenja in s tem mišljenja
ljudi ter na ta način postavila religijo v privatno
sfero življenja.
Morala v cerkvenih krogih je povezana predvsem z odnosom do spolnosti in z željo po njenem
kontroliranju: "Pri večini religij v odnosu do spolnosti gre predvsem za urejanje in legitimiranje
človekovega spolnega vedenja, kar seveda pomeni,
da gre za omejevanje („) Gre za področje, kot
pravi Weber; eno tistih, kjer najbolj pride do izraza
človekova iracionalnost in ki ga je težko podvreči
racionalni ureditvi. Zato so potrebna družbena
pravila z največjo močjo prisile, vključno tista z
interiorizirano /ponotranjeno sankcijo. Ta pravila
se nanašajo predvsem na institucionalizacijo
zakona, njihov verski značaj pa jim podeli kar
največjo moč obveznosti, večjo od običaja in
posvetne morale" (Kerševan 1995:106). Vendar pa,
kot ugotavljam, danes sveto na področju morale
nima izrazite vloge, saj notranje sankcije z njim
nimajo konkretne in neposredne psihološke
povezave, kar je lahko v katolicizmu tudi posledica
dejstva, da so verske obljube o odpuščanju grehov
direktna spodbuda za moralno neodgovornost
(Kerševan 1995:104).
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Čigav

je ženski trebuh?

>http://www.mladina.si/tednik/200115/članek/zlobec15<

(Internetni vir)

Opomba o informatorjih: Informatorji želijo ostati
anonimni.
(Članek je izvleček seminarske naloge 1:
Nezakonska rojstva v katoliški cerkvi (Teja Močnik
2003 - Oddelek za etnologijo in kulturno
antropologijo Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani))

Pred procesoma odcepitve religije od države in
individualizacije je bila moč institucionalnega
katolicizma dosti večja in je urejala tudi posvetno
področje življenja. Kajti v nadzorovanju spolnosti
kot take gre namreč za tisto dimenzijo, ki je
človekova najbolj lastna in se dotika najbolj notranjega jedra človeške osebe. Zato tisti, ki obvladuje
človekovo spolnost, obvladuje tudi njega (Kozinc
1996:24).
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ALIJE TELO LAHKO NORMALNO? Hendikep v diskurzu o telesu.
Urša VALIČ, 4. letnik
Preko humanističnih diskurzov o telesu bom
pokazala razumevanje biološkega/fiziološkega telesa kot osnovo za družbeno-kulturno konstruirano
telo. Biološko/fiziološko telo ni nikoli nevtralno,
ampak se nanj vedno vežejo določeni pomeni in
simboli, ki so družbeno in kulturno ustvarjeni ter
pripisani. Stane Južnič v knjigi Človekovo telo med
naravo in kulturo piše, da je občutenje lastnega telesa bistveni vidik njegovega samozavedanja, vendar
je to povezano z obstojem tudi drugih teles
(1998:28). Fiziološko telo je za človeka pomembno
izhodišče identitete, saj ga imamo za nespremenljivo kreacijo narave. Človekova identiteta je vselej
fluidna, ravno tako pa se obnaša človek s svojim
telesom - vedno išče neko avtentičnost, ki bi ga od
drugih ločevala, po drugi strani pa se od povprečne
večine ne sme preveč oddaljiti, saj ga ta izobči. Telo
doživlja konstantne deformacije v skladu z
družbeno-kulturnim nadzorom, ki ga določajo
norme, te pa so spremenljive v prostoru in času.
Kakšno pozicijo ima potemtakem hendikepirano
telo v svetu družbeno kulturnih konstrukcij?
Problematiziranje pogleda na hendikep ni novo. V
preteklosti je bilo predvsem predmet medicinskih
razprav in poskusov, da bi z operacijskimi ter protetičnimi posegi v fiziološko/biološko telo
poskušali ozdraviti hendikep. Od devetesetih let, ko
je tudi Slovenija doživela anti-segregacijsko in antidiskriminacijsko politiko, pa govorimo, vzporedno
z medicinskim diskurzom, tudi o hendikepu kot
družbeno-kulturnem problemu. Hendikepirano
telo je družbeno-kulturno telo, ki je dojeto kot
nekaj nenormalnega. Lahko je konstruirano kot
Drugi, predvsem pa je konstruirano kot drugačno.
*

*

*

Večji del diskurzov o telesu so ustvarjale ženske
ali feministične študije, ki so se ukvarjale z vprašanji
konstrukcije družbenega spola. Določene poglede
bom predelane uporabila za diskurz o hendikepiranih telesih. Sodobne teorije govorijo o telesu kot
o konstrukciji biološkega/fiziološkega telesa v
družbeno-kulturno telo, nad katerim se vzpostavlja
družbeni nadzor. Nadzor nad telesom ni samo
nekaj zunanje vsiljenega, temveč ga proizvajamo
tudi sami - seveda v skladu z družbeno-kulturnimi
normami, ki so prostorsko in časovno spremenljive.
Družbeno telo igra družbeno-kulturne norme in
pravila.

Pierre Bourdieu pravi, da je telo pomembno pri
prenosu družbenih praks. "Družbeno opredeljevati
telesne lastnosti in gibe pomeni naturalizirati
najbolj temeljne družbene izbire in hkrati preoblikovati telo z njegovimi lastnostmi in premestitvami v analoški operator, ki vzpostavlja vse vrste
praktičnih ekvivalenc med različnimi delitvami
družbenega sveta - delitve med spoloma, med

različnimi

starostnimi skupinami in med družbenimi razredi" (Bourdieu 2002:122). Bourdieu pravi,
da je temeljna razsežnost habitusa, ki je neločljiva
od odnosa do jezika in do časa, odnos do telesa, ki
se ne omejuje zgolj na podobo telesa, tj. subjektivno predstavo telesa, ki se oblikuje preko drugih,
temveč gre preko refleksivne distance. "Telo verjame v to kar igra „./„/ To, kar "se telo nauči'; ni
nekaj, kar ima nekdo kot vednost, ki jo je mogoče
postaviti na ogled, ampak je to, kar nekdo je"
(Bourdieu 2002:125).
Judith Butler govori podobno kot Bourdieu o
performativni vlogi telesa. "Kot v drugih obrednih
družbenih dramah, akcija družbenega spola zahteva performans (kot tudi akcija hendikepa - op. p.),
ki se ponavlja. Ponavljanje je hkrati ponovna izvedba in ponovno izkustvo sklopa že družbeno
vzpostavljenih pomenov ter vsakdanja in ritualizirana oblik(J njihove legitimacije" (Butler
2001:149). Občinstvo sčasoma performans sprejme
v skladu z družbeno konvencijo. Tudi izvajalec sam
ga sprejme, vendar se z njim ne more nikoli popolnoma poistovetiti. Vedno je prisoten nekakšen
občutek nepopolnosti in nenormalnosti.
Večina hendikepiranih oseb vidi svoje telo kot
nepopolno, nenormalno ali celo bolno. Binarnosti
zdravo - bolno/nezdravo in normalno - nenormalno/drugačno so povezane. Zdravo/nezdravo se
nanaša na medicinsko pojmovanje.
Normalno/pravilno -nenormalno/drugačno se
povezujejo z zdravim- nezdravim. Normalno
pomeni večino - večino, ki je zdrava; nenormalno
pa pomeni odklonskost od večine, ki je zdrava. V
tem smislu je tudi hendikepirano telo dojeto kot
nenormalno, drugačno, ker odstopa od večine, ki je
zdrava, pravilna. Zygmund Bauman je zapisal, da
"zdravje, tako kot vsi drugi normativni koncepti
družbe proizvajalcev, zarisuje in ohranja mejo
med 'normo' in 'nenormalnostjo'. Zdravje'je pravo
in zaželeno stanje človekovega telesa in duha „."
(2002:99). Zdravje se po Baumanu nanaša na
telesno in psihično stanje, ki omogoča zadovoljevanje zahtev družbeno zasnovanih in pripisanih
vlog. Vendar pa "tekoča moderna" ne dopušča utrjenih normativov - tako se tudi pojem zdravja
spreminja. Spreminja se tudi normalno.

Vesna Leskošek v Zavrnjeni Tradiciji govori o
razlikah, ki niso nikoli dokončne in arbitrarne.
"Nenormalnega ne določamo glede na normalno,
ampak narobe. Iščemo znamenja nenormalnega
telesa, ker brez tega ne moremo vzpostaviti normalnega. Nenormalnost postane pogoj za naš občutek
identitete. Nepravilna telesa so izključena iz
družbe, vendar brez njih praviloma ne moremo
delovati. čeprav se definicije nenormalnega telesa v
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času spreminjajo, njihova kulturna vloga ostaja
enaka. Družbe vedno znova iščejo točke nenormalnega, da lahko formulirajo nove različice normalnega" (Leskošek 2002:69).

Noben človek ni zgolj in samo organizem/telo,
temveč se konstruira kot bitje/telo, na katerega se
lepijo določeni pomeni. Hendikep sam po sebi ni
nenormalen, napačen, drugačen, bolan - ta položaj
mu v kontekstu določa družba. Mary Douglas v

Miselnih slogih poda interpretacijo Leviticusa (knjiga postave) - spisa prepovedanih in dovoljenih
živali. Prepovedane so, ker so nečiste in gnusne.
Zato se jih ne sme uživati, niti darovati, saj so "alegorije kreposti in pregreh" (Douglas 1999:210). V 21.
poglavju Leviticusa odkrije, da ne sme darovati niti
duhovnik, ki je omadeževan. "Tam je rečeno, da se
duhovnik, čigar telo je omadeževano, ne sme približati oltarju, omadeževanost pa je definirana kot
pohabljenost. Duhovnik je omadeževan, če je slep
ali hrom ali mu je kak ud predolg ali če je grbav ali
pritlikav" (Douglas 1999:212). V naslednjem
poglavju se pojavi podoben opis za živali, ki se ujemajo z opisom duhovnika - "omadeževane" živali so
tiste, ki so slepe ali polomljene ali pohabljene, ki
imajo predolge ali prekratke ude. Pohabljenost bitji
sama po sebi nič ne pomeni, kot bitje v božjem kozmosu pa vse. Vse v vesolju se izkazuje kot
Gospodova pravičnost - omadeževanost pa v tem
smislu pomeni nepravičnost. Omadeževati pomeni
narediti škodo. "Duhovnik z grbo je simbol
pretežkega bremena, pritlikav svečenik simbolizira
nekoga, ki ima premalo, ki je ogoljufan za delež, ki
mu gre. /„/ Dva položaja ponazarjata rezultat krivice: eden je, da si oropan, se pravi, da si žrtev kraje
ali prevare, drugi je, da si zatiran, se pravi, da nosiš
težko breme" (Douglas 1999:213). Mary Douglas
poda ugotovitev, da je Gospod ustvaril te "kreature"
zato, da bi opozarjale ljudstvo kot simbolične žrtve.
Zato jih je smiselno tudi ne jesti, temveč spoštovati.
Te živali niso nagnusne same po sebi, ampak zato,
ker je nagnusno njihovo stanje. Douglasova pravi:
"Mrhovinarstvo samo na sebi ni zlo. Biti mrhovinar
ni greh. Zlo je nepravična družba, ki obsoja svoje
člane na mrhovinarsko življenje" (1999:214).
Darja Zaviršek tako v spremni besedi O predmetih, telesih, živalih in vedenjih: Miselni slogi
Mary Douglas (Douglas 1999:219-244) poveže prej
povedano s hendikepiranimi osebami: da je
nepravilnost hendikepa prav nepravilnost njihovega statusa - izpostavljenost družbenim neenakostim
in izključevanje. "Po interpretaciji Douglasove se
namreč v tekstu skriva kritika družbeno ustvarjenega hendikepa, ki bolj ko segregira, bolj v resnici
konstituira hendikep" (Douglas 1999:233).
Zgodovina hendikepa oz. zgodovina podob
hendikepa je ambivalentna in jo je treba upoštevati
v socialnem, prostorskem in časovnem kontekstu.
Kaj pomeni, da je ambivalentna? Hendikepirane
ljudi so ali zatirali ali poveličevali, saj so jih povezovali z onostranstvom, transcendentalnostjo (npr.
samo pomislite na folklorizirano podobo hudiča, ki
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je šepav). Darja Zaviršek pravi, da je za hendikepirane značilen status liminalnosti - status nečesa
vmesnega. Da razumemo liminalnost se je potrebno ozreti na Arnolda Van Gennepa in njegovo
teorijo o strukturi obredov prehoda (rites de passage). Obred prehoda je za Van Gennepa vsak
obred, ki vključuje spremembo nekega družbenega
statusa in osebi določa nov položaj. Obredi prehoda vsebujejo tri faze: fazo separacije/ločitve, fazo
tranzicije/liminalnosti in fazo inkorporacije/ponovna vrnitev v družbeno strukturo. "Victor Turner je
poudarjal, da je liminalnost obdobje posebno
nevarnih sil, ki morajo biti nadzorovane, da se
ohranja,_ družbeni red" (Zaviršek 2000:167).
Liminalni status po Zavirškovi prinaša vedno status
nečesa kontaminiranega, nevarnega in obenem tudi
nečesa svetega. Oba odnosa do prizadetosti opravičujeta socialno izločenost prizadetih. Liminalnost
hendikepiranih pa določa stanje odvisnosti in
neodvisnosti (Zaviršek 2000).
Darja Zaviršek pravi še, da je telo družbeno telo,
ki se ves čas konstruira skozi spomin in skoz lastno
zgodovino. Za lastno dojemanje telesa pa so
pomembne tudi njegove meje. Tradicionalna meja
telesa je ponavadi koža, ki je zaznamovana z vonji
in telesnimi tekočinami ter zbuja strah pred razširjanjem okužbe (Zaviršek 2000:211). Hendikepirani
ljudje občutijo mejo svojega telesa predvsem v
okviru svojih zmožnosti. Vendar pa telo ni le subjektivno: proizvodnja teles je po Zavirškovi že del
družbeno ustvarjenega jaza in ne obstaja zunaj
družbenih diskurzov in vladajočih praks - zanjo ne
velja, da je telo nespremenljiva anatomsko dana
kreacija (Zaviršek 2000:206).
Tudi Foucault je govoril o diskurzivnih telesih in
ne o telesu, ki je anatomsko ustvarjeno. V delih
Zgodovina seksualnosti in Zgodovina norosti je
pokazal, da je bilo v 18. in 19. stoletju zanimanje za
zdravje in dobro počutje individuumov eno od
glavnih interesov politike. Tako se je zdravo telo od
bolnega ločilo po tem, kaj je zmoglo narediti oz. da
je lahko krepilo in vzdrževalo nastajajoči ekonomski in politični red. "V tem smislu Foucault govori o
subjektivizaciji, podjarmljanju individuumov, ki
poteka preko telesa" (Zaviršek 2000:205-206).
Vrnimo se še enkrat k Zygmund Baumanu, ki
pravi, da pomeni "biti zdrav" v večini primerov "biti
zaposljiv" (biti zmožen pravilno delovati na
tovarniških tleh, "prenašati breme", s katerim lahko
delo rutinsko obremenjuje fizično in psihično
vzdržljivost telesa), pri čemer zdravje kot normo
promovira družba proizvajalcev, družba porabnikov
pa čilost, tako da sta oba izraza razumljena kot
sinonima. Gre za to, da se oba nanašata na skrb za
telo oz. na stanje, ki ga želi človek doseči s svojim
telesom. Vendar čilost in zdravje pripadata dvema
različnima diskurzoma - zdravje, ki določa normo
(normalno - nenormalno), in čilost, ki določa prekoračitev in opuščanje vseh doseženih standardov
(Bauman 2002).
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VIRI IN LITERATURA
Melita Zajc v knjigi Tehnologije in družbe ponuja dvojnost v dojemanju telesa: l. telo kot biološko,
naravno 2. telo kot zastarelo. "Navadno kritiki
družbenih vpisov v individualno, od t. i. družbenih
kritikov (npr. Virilio) do feministk, nasprotujejo
samemu pojmu telesa kot odvečnega, kot kulturne
konstrukcije in ponujajo ali predpostavljajo vrnitev
k telesu kot nečemu 'naravnemu: prvinskemu'.
Nasprotno je za zagovornike ideje odvečnega telesa
sama ideja 'naravnega' kulturna konstrukcija -kot
alibi za družbeno gospostvo" (Zajc, 2000:115).
"Sodobne interpretacije telesa (kot oblike, spola in
zaznave, ki jo je mogoče spreminjati), pa ravno
nasprotno to isto oblikovanje razumejo kot
možnost izstopa posameznikov iz družbenih omejitev" (Zajc, 2000:113). Zajc pravi, da v takem
primeru naravno, biološko telo nastopa kot kompleks zaznav, ki jih je mogoče re-interpretirati, da
jih lahko prilagajamo svojim idejam. Sodobna teorija opiše telo kot odvečno, nepomembno, ničvred
no, kar omogoča oddaljevanje od fizičnega telesa
posameznika in vzpostavljanja nadzora nad njim
(Zajc 2000).
Za zaključek bi samo še (jasneje) izrisala
družbeno-kulturno konstrukcijo biološkega
hendikepiranega telesa. Posameznikovo telo igra
performans, ki ga družba sprejme. Posamezniku pa
se zdi njegov telesni performans nepopoln.
Nepopolnost se razume kot nezdravost ter zato
nenormalnost, ki je sicer družbena, vendar se izvaja
iz biološkega/fiziološkega/medicinskega pojmovanja telesa. Zdravje in normalnost se vedno znova redefinirata in zato popolnosti nikakor ne moremo
doseči. Biološko telo je zgrajeno v družbeno telo
diskurzivno - telo in nanj navezujoče se zdravje je
družbeno vprašanje oblasti, politike in ekonomije.
Z re-interpretacijo biološkega telesa kot zastarelega
in nenehno spremenljivega se lahko za trenutek
osvobodimo simbolnih konstrukcij družbenega
telesa.
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medijev ter umeščenost v globalni kulturi', ki sem jo
opravila v šolskem letu 2003/04 pri ·predmetu
Globalna kultura (mentorica dr. Ksenija Vidmar
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KIC IN NOSTALGIJA
Špela PATERNOSTER, 4. letnik
UVOD

V članku bom skušala opisati odnos med kičem
in nostalgijo, oziroma odnos med človekom in kič
predmetom, ki zbuja v človeku občutek nostalgije.
Izhajam iz predpostavke, da kič-predmet, ki vzbuja
občutek nostalgije ni primarno kič, ampak kič
postane, ko človek v njem začuti nostalgijo in ga
zaradi tega občutka shrani kot okras in iz njega
naredi kič. Predmeti, o katerih bom govorila, oziroma, ki jih bom definirala kot nostalgični kič, so
predmeti, ki so jih ljudje ob selitvi s podeželja v
mesto prinesli s seboj in jim v mestnem okolju
predpisali novo funkcijo. Na kratko bom opisala
zgodovino kiča in kako se v to vpleta nostalgični
kič, kakšna je njegova življenjska pot in kdo ga "ustvari".
KRATKA ZGODOVINA

Nastanek oz. pojav in ekspanzija kiča po nekaterih avtorjih sovpada z obdobjem velike industrijske revolucije in oblikovanjem moderne urbane
potrošniške družbe. Industrijska revolucija je z novimi izumi pospešila proizvodnjo, ki se je zgostila v
urbanih območjih. To je povzročilo velike migracije
delovne sile s podeželja, ki z agrarno produkcijo ni
moglo več preživeti, v mesta, kjer je bilo veliko
povpraševanje po delovni sili. Tako se je začela
oblikovati moderna buržuazna družba. Prehod iz
ruralnega sveta in kulture v urbano je s seboj prinesel spremembo miselnosti in načina življenja.
Tradicionalne družbene vezi, s katerimi je bilo
podeželsko prebivalstvo v preteklosti močno
povezano v kolektiv, so v mestih razpadle. Način
dela je zahteval večji indivudualizem in s tem vzpon
posameznika. V mestih se je začela oblikovati nova
kultura, ki se je hotela otresti vsakršnega konzervativizma, zastarelosti, svoje ruralne preteklosti, saj ta
v novem okolju niti ni mogla funkcionirati.
Podeželsko prebivalstvo se je torej znašlo v novem
okolju in v novih situacijah, ki so zahtevale nov tip
kulture za zadovoljitve njihovih potreb. Tako je
nastala t. i. množična kultura, z nastankom katere
povezujemo tudi nastanek kiča.
Novo urbano prebivalstvo se je kiča oprijelo kot
nadomestek za "visoko" umetnost, ki ji kot srednji
množični sloj niso mogli pripadati ter so jo s sprejetjem kiča tudi zavrgli. Zaradi dolgega urnika,
težkih delovnih razmer, srednje izobrazbe in malo
prostega časa si je tak človek želel predvsem sprostitve in uživanja, ki mu ga je lahko ponudil samo kič
kot ideološko in simbolno neobremenjeni artefakt,
ki ne zahteva nobenih miselnih naporov od gledalca ali uporabnika, in je tako namenjen samo
estetskemu uživanju. Kič kot medij za dobro počut
je, uživanje in sprostitev. Medij eskapizma, po
katerem je preobremenjeni potrošnik začutil
močno potrebo.
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Hkrati s to željo pa se je začel obračati tudi v
preteklosti, tj. k svojim podeželskim koreninam.
Živčno ozračje delovnega mesta je začelo delovati
slabo na človeka. To okolje ga je začelo uničevati,
vendar se mestu in mestnemu življenju ni mogel
več odpovedati. S sprejetjem novega življenjskega
sloga se je poskušal čim bolj oddaljiti od starega.
Ker pa se je to zgodilo zelo hitro že s samo selitvijo
s podeželja v mesto, je začel dvomiti o svoji identiteti. V mestno življenje se ni mogel vklopiti kar
takoj, zato je potreboval oporo, ki ga bo spominjala
na njegove korenine. Nekateri so s seboj s
podeželja prinesli spominke, ki jim bodo olajšali
novo in hitro življenje. Rodila se je nostalgija, hrepenenje po podeželju, naravi, umirjenemu in naravnemu življenju na kmetiji. Pričevalci te nostalgije so
predmeti, ki so jih ljudje prinesli v mesto s
podeželja. A na kakšen način definiramo te predmete kot kič?
Taki predmeti so kič, njihov namen je ustvarjati
ugodja s poudarkom na občutju nostalgije. Ti
predmeti so bili iztrgani iz svojega primarnega okolja (podeželja) in vneseni v novo okolje (mesto). S to
premestitvijo so izgubili svojo prvotno funkcionalno vlogo. V meščanskem stanovanju služijo zgolj za
dekoracijo interiera ter kot opomniki na neko realno obdobje in čas, ki se ju lastnik morda posredno
ali neposredno še spominja ali zaveda. Lahko pa se
je njihovo sporočilo preneslo s prejšnjih generacij
na mlajše, ki same dejansko niso nikoli živele na
podeželju ali ga videle. V tem primeru postanejo ti
predmeti nekakšno na pol utelešeno pripovedovanje npr. deda ali stare tete, ki pa ne predstavljajo
nujno resničnega ozadja njunih spominov. Tako v
človeku vzbujajo lažne spomine, lažno nostalgijo in
lažne predstave, ki pa se mu zdijo pristne. To pa
nikakor ni pogoj za (pristno) čustvovanje ob njih.
Kakor navaja Mirjana Radojčic v svojem eseju
Raskršca vrednosti, Fenomen kiča u antropološkoj
perspektivi (glej vir), je ena glavnih nalog kiča nasploh vzbujanje čustvovanja, ki subjektu omogoča
občutenje sreče, pa čeprav na lažnih ali potvorjenih
temeljih. Kič sam po sebi predstavlja neko idejo,
samo udejanjanje kiča, torej njegovo ustvarjanje in
izdelava, pa je popolnoma brez vrednosti.
čustva

Ideja, ki jo predmet, ki je kič, prenaša, je popolnoma jasna. V našem primeru: star babičin pekač za
potice, ki ga imamo doma obešenega na steni
poleg šopka suhega cvetja je za nas popolnoma
neuporaben, saj potice vendar nikoli ne pečemo
sami, ampak jo kupimo v Sparu. Pogled na pekač
pa nam je všeč, saj nas spominja na stare dobre
čase, morda na otroštvo, ko je bilo vse brezskrbno,
ko smo imeli dovolj časa „. Spodbuja nas k mišljenju, kako lepo bi bilo, če bi imeli še danes dovolj
časa, da bi sami spekli potico. Pogled na pekač nam
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nekje v ozadju naših misli pušča odprto majhno
možnost, da se to lahko nekega dne zares uresniči.
Tisti trenutek pa, ko odvrnemo pogled z njega,
spoznamo, da tega časa v resnici ne bomo nikoli
imeli. Ostaja pa občutek, ki ga v nas zbuja stari
pekač za potice. Spominjanja in ideje, ki ostajajo za
takimi predmeti, so samo njihovo bistvo.
V svojem eseju o kiču Mirjana Radojčic navaja
pet ključnih principov, po katerih se prepozna kič,
ki jih povzema po Abrahamu Molu. V to shemo
bom poskušala vpeti naš koncept nostalgičnega
kiča ter ga tako definirati.
Kot prvi princip navaja princip neadekvatnosti,
to je odstopanje od primarnega cilja, funkcije. V
našem primeru je to dobro razvidno že s perspektive prostora. Predmeti, ki so nastali in sodijo na
podeželje so preneseni v mestno okolje, kjer izgubijo svojo uporabno funkcijo ter dobijo novo - dekorativno in opominjajočo. V tem kontekstu najdemo
tovrstne kič predmete, ki sodijo na podeželje,
pogosto v mestnih stanovanjih ali vrtovih.
Predvsem v predmestnih vrtovih ter ob obdelovalnih površinah t. i. vrtičkarjev pogosto naletimo na
dekorativne predmete, ki sodijo na podeželje. Npr.
lesene samokolnice, v katerih so zasajene rože,
stara kolesa z vozov, ki so obešena na zunanje stene
barak ter orodje za kurjenje kmečke peči, ki zgolj s
svojo prisotnostjo v kotu deluje dekorativno.
Vendar nas taki predmeti, čeprav iztrgani iz svojega
primarnega okolja, ne zmotijo toliko, oziroma jih
ponavadi ne opazimo tej luči. Morda zato, ker je
meja med predmestjem in ruralno okolico denimo
v Ljubljani že tako zabrisano, da se moramo
vprašati, ali je to še mesto ali že podeželje. Po drugi
strani pa so isti zgoraj navedeni predmeti v navedenih situacijah četudi na podeželju tudi predmeti,
ki sodijo v našo kategorijo nostalgičnega kiča, saj
ne služijo več svoji funkciji, ampak so le pomniki
preteklih časov in obenem pomniki, da je kljub
vsemu podeželje še vedno podeželje. Kot primer
nostalgičnega kiča na podeželju naj navedem
fenomen, ki je vse bolj pogost. V vasi v okolici
Ljubljane, kjer je kmetijstvo že postalo sekundarnega pomena, primarno pa ljudje služijo kruh z raznimi obrtmi, na primer z avtoličarstvom, vulkanizerstvom ali mizarstvom, je očitno najbolj priljubljen
dekorativni predmet na perfektno pokošeni travi
pred hišo miniaturni kozolec, na katerem so
obešeni viseči lončki za rože. Tak kozolec je delo
domačega obrtnika, pogosto tudi okrašen z raznimi
rezbarijami in pisano pobarvan. Stoji prav blizu
ceste, ki pelje mimo hiše, kot nekakšna ikona, ki
mimoidočega (precej neuspešno) prepričuje, da
lastniki večdružinske hiše "ogromnjače", ki se nadvse trudi dajati videz modernosti in napredka, niso
pozabili n:a svoje kmečke korenine.

v

Po drugi strani pa lahko predmet, ki ga iztrgamo
iz primarnega okolja, prevzame novo funkcijo, ki je
povsem legitimna. V tem primeru se jasno pokaže,
da je to kič zato, ker je prenesen v drugo okolje. Kot

primer navajam sod, ki služi kot podstavek za televizor. V tem primeru sod nikakor ni dekorativen
predmet, še več, večina ljudi komaj opazi, da televizor počiva na starem sodu. Njegova funkcija je
samo ta, da na njem stoji televizor (v času, ko je bil
televizor kupljen, ni bilo v novi hiši nobene
primerne omarice, zato je svoje mesto našel na
vrhu starega soda, ki se je valjal okoli hiše). Sod
postane kič šele v kombinaciji z televizorjem, ko
seveda opazimo njuno "simbiozo".
Kot drugi princip navaja princip komunikacije
kvalitet. S tem mislimo ne samo na obliko,
ampak na sam material (teksturo), vonj, celo zvok.
V primeru nostalgičnega kiča je pogosto, da forma
kič predmeta zvesto posnema svoj izvirnik, sama
izvedba pa je v drugem materialu. Zelo priljubljen
okras kuhinje je starinska stenska ura s kukavico.
Tovrstne avtentične ure lahko dosegajo zelo visoke
cene, zato se veliko ljudi odloči za plastično verzijo.
Taka ura je do zadnje podrobnosti narejena kot
njena lesena "originalna" sestra. Ohišje ima pisano
streho, okenca s poslikanimi polkni ter balkon
(gank), na katerega pride zapet kukavica. Vse je kot
pri "pravi" stenski uri, hudo nas zmoti samo bleščeči
material. Vendar tudi kukavica ni to, kar je včasih
bila. Nova mestna plastična kukavica ne poje več
ku-ku, ampak kar kakšno domačo ali narodnozabavno vižo ali pa celo kak odlomek iz Mozarta ali
Beethovna. Kako lahko take ure najdejo svoje mesto
na stenah blokovskih stanovanj? Prvič: iz zgoraj
navedenega razloga - previsoke cene _za avtentično.
In drugič: ljudje so bili vse življenje navajeni ob
polni uri poslušati kukavico. Ko je stara kukavica
"poginila", je urar ni znal več popraviti in šla je naravnost v klet. Zato so kupili novo, sodobnejšo na
zunaj, po čustveni vsebini pa isto staro dobro
kukavico, ki je navkljub novi melodiji še vedno ista
ptica, ki jim je pela v otroštvu.
čutnih

S tem principom je povezan princip sinestezijske percepcije (čustva se pogosto generirajo preko
čutne zaznave). Več kot je hkratnih čutnih zaznav,
močnejše je lahko čustvovanje. Voh je eden najmočnejših generatorjev spominov in z njimi.
povezanih čustev. Stari predmeti imajo pogosto
izrazit vonj, bodisi zaradi starosti ali plesnobe bodisi je ta vonj posledica njihove nekdanje uporabe.
Ker so tovrstne vonjave v mestnem okolju in v
stanovanjih precej redke, še toliko bolj spodbujajo
čudenje in čustva (po istem principu delujejo razna
eterična olja, dišeče sveče ali odišavljeno cvetje).
Zvok, izvabljen iz starega pianina, ki zaudarja po
zatohlem, je gotovo slajši od tistega, ki ga sproducira nova Yamaha.
Četrti princip kiča je princip osrednjosti.
Njegova ideja, še posebej pa ideja nostalgičnega
kiča, je vedno nekje med starim in novim, med
preteklostjo in prihodnostjo. Nostalgični kič v nas
zbuja spomine na preteklost in s tem nostalgijo,
potom tega pa nas sili razmišljati o prihodnosti, ki
naj bi se vračala k preteklosti. Torej, svetla in prijaz-
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na prihodnost, ki bo podobna čisti, preprosti,
oboževani preteklosti. Nazaj k naravi, nazaj v otroštvo,
nazaj na kmetijo „. nazaj k čistemu življenju. Na podstrešju starega strica smo odkrili staro, od črvov nače
to skrinjo. Zelo nam je všeč, saj je stara. Radi bi jo
nesli domov, vendar se ne bo vklopila v naše modernistično minimalistično belo-rožnato stanovanje.
Zato rjavosivkasto barvo naravnega lesa prekrijemo s
pink barvo. Na ta način ohranimo skrinjo kot tako,
podala se bo k naši spalnici, pa še njeno primarno
funkcijo shranjevanja oblek smo ohranili. V našo
sedanjost smo vnesli delček preteklosti in na to smo
ponosni.
Peti princip je princip udobja/komforta. Ni nam
treba posebej poudarjati, da je nostalgija hrepenenje
po dobrem starem nečem. Spomin na to v nas zbuja
občutek sreče, varnosti, udobja. Ta čustva generirajo
predmeti, ki jim pravimo nostalgični kič. V velikem
svetu, ki nam ponuja brezmejne možnosti za odkrivanje novega in neznanega vedno znova, se lahko
človek izgubi. Že sama misel na varni domek, na
korenine, na otroštvo pa človeka pomirja in skrije v
samem sebi pred pastmi potrošniške množične
družbe. Princip udobja lahko apliciramo na vse
zgornje principe in opisane predmete. To je eden
najpomembnejših principov. Vsak predmet s časom
pridobi na vrednosti, ne samo finančni, ampak tudi
sentimentalni. In ker se na bolj ali manj oddaljeno
preteklost preko predmetov ponavadi spominjamo le
dobrih in srečnih trenutkov (predmete, ki nas spominjajo na žalostne dogodke pogosto vržemo v smeti,
jih zažgemo ali se jih na tak ali drugačen pogosto ritualen način znebimo), ti predmeti v nas zbujajo
občutek udobja.
To je samo nekaj principov, po katerih lahko
definiramo predmete, ki jim pravimo nostalgični kič.
Poskusimo orisati pot predmeta od njegovega nastanka pod rokami rokodelca ali kmeta pred več
desetletji do njegove sedanje postavitve kot okrasnega predmeta v mestnem stanovanju. V drugi polovici
20. stoletja se je prebivalstvo s slovenskega podeželja
začelo bolj množično preseljevati v mesta. Tja so
odhajali iščoč predvsem boljšega zaslužka. Na
podeželju so zvečine ostajali premožnejši kmetje in
tisti, ki jim je obdelovanje zemlje še vedno prinašalo
dobiček. Revnejši prebivalci pa so se začeli odseljevati
v mesta. V mnogih primerih so bili tako revni, da niso
imeli v lasti nobenih nepremičnin, zato so s seboj
vzeli le najnujnejše in osebne predmete. S kovčkom
oblek so zapustili svoje vasi. Pri tem podatku se
vprašamo, kako so predmeti, ki jih obravnavamo v tej
nalogi, sploh postali to, o čemer pišemo? Kako so ti
ljudje preko predmetov (materialne kulture) ohranjali
stik z domom? Zakaj jim ni bilo tako pomembno
imeti ob sebi nek materialni spomin? Večina naših
babic je imela drugačen odnos do materialnega. Vsi
predmeti, ki so se nahajali nekoč v kmečki hiši, so
imeli svojo funkcijo.
Dekoracija oz. kič v ta kontekst in okolje nista
sodila, saj je bil način življenja drugačen (kič se rodi
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v mestnem okolju). Potemtakem predmetom tudi
niso pripisovali posebne sentimentalne in
spominske vrednosti. Če so vendar ob selitvi vzeli s
sabo nek predmet, je bilo to zaradi njegove uporabne vrednosti, ne pa zaradi spomina. Spominov niso
nosili predmeti, ampak glava in srce. Zelo redko
vidimo kakšno babico, ki bi ob pripovedovanju o
svojem otroštvu poleg kazala še kakšne predmete,
medtem ko smo danes bolj Coz. zelo) nagnjeni h
kopičenju spominov v predmete, ki jih shranjujemo
prav zaradi spominov, ki se vežejo na njih (ne samo
igrače, ampak vso mogočo ropotijo in šaro, lističe
in račune .. .). Prihod v novo okolje je pogojeval nov
način življenja in bivanja. Ljudje, ki so prišli v mesta
s podeželja so si bivalne prostore prizadevali urejati
čim bolj moderno in mestno. Podeželski stil ali
predmeti, ki so jih prinesli s seboj (npr. omare, ure,
skrinje), so postali nezaželeni, ker so izražali
zastarelost, kmečkost, revščino. Tako so največkrat
končali v smeteh ali pa v kleti, stanovanja pa so
začeli polniti novi, moderni predmeti - kič.
Stari predmeti s podeželja so dobili povsem
novo vlogo, ko so jih pod debelo plastjo prahu
odkrili otroci (ali pa vnuki) njihovih lastnikov. Nekaj
generacij pozneje, ko so se že popolnoma udomačili v mestnem okolju, pretrgali stike s
podeželjem in se nasičili mestnega kiča in načina
življenja, so ti otroci zopet odkrili svet njihovih
staršev. To so bili materialne priče pripovedovanj
njihovih staršev in, ker so se ti predmeti ohranili
posamično in iztrgani iz konteksta, so predstavljali
vir novega, čudenja in skrivnosti. Siti zapovedanih
modnih smernic in hitrega tempa življenja, so ljudje
te predmete privlekli na plano in jim vdahnili novo
življenje. Življenje priče iz preteklosti, ki s svojo
. prisotnostjo zapolnjuje sedanjost s toplino nekdanjih dni. Ob ponovnemu vzniku starih predmetov, so
se dedje in babice spomnile nešteto davnih spominov, ki so tem predmetom dali še dodatni razlog za
obstanek v domu. Z uničenjem le-teh bi uničili
spomin na prednike. Tako so stare ure brez mehanizmov pribili na steno, staro skrinjo uporabili za
klop, krožnike za stenski okras itd. Nekoč uporabni
predmeti so v novem času in v novem okolju
postali nostalgični kič. Rečemo lahko torej, da nostalgično (posredno ali lažno) komponento predmetov zazna šele druga generacija po lastnikih teh
predmetov. Z občutenjem nostalgije in s tem
povezanim ohranjanjem za vsako ceno, so ljudje nekič predmete spremenili v kič. V skladu oz. kot
posledica te nove afinitete do starih predmetov, se
je začela tudi proizvodnja predmetov, ki posnemajo
originale. To so lahko izdelki, ki ohranjajo formo
originalov, so pa narejeni v različnih barvah, materialih in velikostih.
MESTO IN FUNKCIJA NOSTALGIČNEGA KIČA
Nostalgični kič je pomemben ohranjevalec
spominov in zgodovine neke skupine ljudi. Za razliko od kiča (tu mislim na pravi kič), ki je bolj vezan
na posameznika, ki je predmet kupil, bodisi kot
spomin na potovanje bodisi ga je dobil v dar od
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nekoga, ipd. nostalgični kič sega dlje v preteklost in
s tem se zabriše točna vednost o njegovem izdelovalcu; lastniku, uporabniku. Brez te vednosti
postane ta predmet simbol za neko ne točno
določeno obdobje ("je zelo star") in je vpet v ne
točno določen življenjski kontekst. Je ostanek skupne preteklosti neke družine ali skupine. Prav ta
nedoločenost je pomemben vidik nostalgije.
Nostalgija je čustvo, ki ne cilja na točno določen
dogodek, na točno določeno osebo ali čas, ampak
na zabrisan skupek vsega tega. Je težko določljivo
čustvo po težko otipljivi preteklosti, po kateri so
ostali samo spomini na dobro. Prav lepe in vesele
"spomine" naj bi nosili ti nostalgični predmeti in
zato so lahko postali kič, predmeti, ki dajejo
občutek udobja, sreče. Poleg svoje eskapistične
funkcije pa dajejo lastniku tudi občutek, da ohranja
zgodovino, dediščino, čeprav v resnici ne ve dobro
kako. V staro samokolnico nasadi rože, tako se bo
vsaj ohranila, drugače jo tako ali tako ne bi imeli
kam dati in bi propadla. To pa bi bila velikanska
škoda, saj je vendar "stara".
Ljudje stare predmete najraje kopičijo v kuhinji
ali na vrtu. Zakaj ravno tu? Vrt in kuhinja sta prostora, ki sta za bivanje in družbeno delovanje zelo
pomembna. Vrt daje človeku možnost bivanja na
prostem, zadovoljuje njegovo prastaro željo po
koščku svoje zemlje, grude, ki jo lahko obdeluje in
v njej uživa. Vrt v mestnem okolju je privilegij. Zato
se ljudje zelo potrudijo, da bi si sredi hiš, cest in
nebotičnikov uredili svoj mirni naravni kotiček, ki
bo služil za sprostitev in odpočitje od mesta. Vanj
skušajo vnesti eksotične, fantazijske ali podeželske
elemente. Med slednjimi je že prej omenjena
samokolnica, ki je verjetno najbolj priljubljen predmet za zasaditev cvetja. Sem spadajo še razne
posode in korita. Kot pripravne za shranjevanje pribora za poletni žar se izkažejo razne omarice, seveda prebarvane na belo, modro, črtasto ipd. Za dekoracijo poskrbijo še razno poljedelsko orodje, kolesa
(najraje viseča, v funkciji luči ali korita za rože),
miniaturni kozolci ali pa kar celi vozovi (primer je
opisan pri poglavju o petih principih kiča).
Kuhinja je prostor, kjer preživimo največ časa. Je
tudi prostor, kjer zadovoljujemo najbolj primarne
potrebe - prostor, kjer jemo in kuhamo ter se
družimo. V splošnem pomanjkanju časa si človek
rad vzame vsaj čas, da dobro in domače skuha. Zato
se v kuhinji obda s predmeti, ki spominjajo na
dobro staro domačo kuho, na to, da si je treba vzeti
čas in na to, kako pomembno je pravzaprav kuhanje in prehranjevanje. Kuhanje doma v loncu proti
hitri prehrani nekje spotoma med službeno pavzo.
V mestni kuhinji je pogosto veliko predmetov iz
podeželske kuhinje, ki pa se redko dejansko
uporabljajo pri kuhi ali pripravi hrane. Največkrat
služijo samo dekoraciji in vzdušju v kuhinji. V
kuhinji se človek počuti najbolj domače, toliko bolj
še, če je urejena domačno, starinsko, podeželsko. V
taki kuhinji ima človek več veselja kakor v kuhinji
urejeni v minimalističnem stilu, kjer se človeku zdi,

da sploh ni namenjena kuhanju in da je absolutno
ne sme popackati ali spraviti v nered. V kuhinji
imamo najrazličnejše posodje, ki je namenjeno
shranjevanju piškotov, kot vaza za suho cvetje ali pa
preprosto za okras. Stara posode, ki je bila nekoč
namenjena kuhanju, sedaj služi za shranjevanje
kuhinjskega pribora ali pa je v njej suho cvetje. Tu
so še omarice za začimbe, okrasni mlinček za kavo,
možnarji, stenske ure itd. Vsi ti predmeti dajejo
človeku občutek udobja in sreče.
ZAKLJUČEK
Različni predmeti, ki so pred mnogimi leti našli
svojo pot s podeželja v mesto, so sčasoma dobili
novo vlogo. Pozabljene v kleti so jih odkrili potomci
njihovih lastnikov in jim znova vdihnili življenje. Te
predmete so začeli kopičiti v svojih stanovanjih, jim
dodeljevali nove vloge in jim pripisovali stare
zgodbe in spomine. S pomočjo teh prič preteklosti
se je rodila nostalgija po starem, dobrem, pristnem,
kmečkem okolju, ki je ljudem začela služiti kot
časovni stroj za pobeg iz sivega vsakdana v mestu.
Ti predmeti so postali mediji eskapizma in s tem
občutja sreče. V novem okolju in situacijah so
postali posebne vrste kič - kič, ki vzbuja nostalgijo.

VIRI IN LITERATURA
RADOJČIČ,

Mirjana: Raskršea vrednosti, Fenomen kiča u
antropološkoj perspektivi.
>http://www.komunikacija.org.yu/komunikacija/casopisi/fid/XII
/D6/document<
(internetni vir)
(Pričujoči članek je nastal pri vajah iz .vizualne
antropologije v 2. letniku.)

•
27

STROKOVNI ČLANKI
PROSTORI MNOŽIČNE KOMUNIKACIJE IN HUMANISTIČNA MISEL KOT
IZVIR NEODVISNIH INFORMACIJ1 ali O POSLANSTVU ZNANOSTI
Primerjalna analiza idej dveh sodobnih avtorjev (Pierra Bourdieuja
in Immanuela Wallersteina)
Katja KRAJNC, 4. letnik
Humanistična misel kot neodvisna informacija
ne obstaja
Današnja humanistična misel izhaja iz tradicije
razsvetljenstva, enega močnejših valov, ki je tok
evropske misli za nekaj stoletij usmeril na pot
razsvetljevanja. Samo razsvetljenstvo se je
vzpostavilo kot nasprotje cerkvenim dogmam, ki so
svojo moč vzdrževale s tem, da so imele v svojih
rokah ključ do resnice. Seveda je šlo za elito, ki je s
posedovanjem resnice upravljala tudi družbeno
politiko. Resnica je v razsvetljenskem gibanju padla
z božjega ramena na ramena humanistov, ljudi. Mit
o človeku, gospodarju stvarstva, je prešel v razsvetljenstvo (Horkheimer in Adorno 2002: 23). Pod
sloganom demistifikacije je humanistični um mistificiral naravo in njene zakone racionalne urejenosti,
s tem pa tudi družbene zakone. Demistifikacija je
postala vodilna mistifikacija humanistov.

Od kod ideja, da bi humanistična misel sploh
lahko bila neodvisna informacija? Zato, da bi se v
katerem koli zgodovinskem obdobju sploh lahko
razvijalo sofisticirano mišljenje, je bila vedno
potrebna družbena hierarhija, ki je zagotavljala
skupini razmišljajočih mesto in pogoje, da bi svoje
delo nemoteno izvrševala. Skupina razmišljajočih
pa seveda ni bila sama sebi namen, ampak je imela
aktivno vlogo v reprodukciji obstoječih hierarhičnih
družbenih razmerij. Wallerstein pravi, da se je
razprava o tem, ali je mogoče in potrebno ločevati
intelektualna, moralna in politična vprašanja, odvijala zadnjih dvesto let in da pred modernim svetovnim sistemom ni obstajala. Do takrat, pravi, so
bili moralni premisleki zmeraj v prednosti. A v
modernem svetu so znanstveniki zatrjevali, da je
znanost edino področje iskanja resnice; filozofijo,
književnost in humanistiko pa so pregnali na
področje iskanja lepega in dobrega. Tisto, kar je
bilo prej enovita znanstvena misel, je v devetnajstem stoletju doživelo temeljno preobrazbo.
Znanost se je razdelila na dve temeljni veji,
družboslovje in naravoslovje, vsaka od njiju pa kasneje še na mnoštvo specializacij. Prvotno funkcijo,
ki jo Wallerstein pripisuje družbenim vedam, le-te
zagotovo opravljajo še danes. Naslov enega od njegovih del je Unthinking Social Science. Navajeni
smo na konstantne ponovne premisleke (rethinking) tega in onega znotraj discpline, Wallersteinu
pa ni dovolj le ponovni pre-mislek, ampak želi, da
od-mislimo kar celotne družbene vede. Zakaj?
Francoska revolucija je v zavesti vladajočih razredov
pustila dve temeljni posledici. Svetovna buržoazija
naj bi dojela, da to ni bil le navaden kmečki upor,
ampak prva antisistemska, antikapitalistična vstaja.
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Pri tem ni toliko važen (ne)uspeh te vstaje, temveč
dejstvo, da se je sploh zgodila: da so se množice
'prostakov' začele oboroževati in demonstrirati ter da
so s tem povzročile začetek pomembne kvalitativne
spremembe v strukturi kapitalističnega sistema. Iz
tega spoznanja je izšla druga posledica, logičen sklep
buržoazije, da so politične spremembe neizogibne in
da nima smisla utrjevati svetovnega sistema na
zgodovinskem mitu o nespremenljivosti političnega
sistema. Sprejeti je bilo treba 'normalnost spremembe'. Kot odziv na to normalnost spremembe so
nastale tri institucije: ideologije (konservatizem, liberalizem in marksizem), družbene vede in gibanja. Ker
so politične agende ideologij predstavljale konkretne
predloge, so potrebovale konkretno znanje o tekočih
družbenih degajanjih, potrebovale so torej družbene
vede. Družbene vede so se tako institucionalizirale in
postale empirično proučevanje družbenega sveta, z
namenom, da bi 'gospodarji' lahko nanj vplivali.
Izrazit sestavni del družbenih ved je potemtakem njihova 'aplikativnost' (vse po: Wallerstein 1995).
Wallerstein torej že sam nastanek družbenih ved
povezuje s čisto političnimi cilji. To čemur danes
pravimo humanistična misel, se je po njegovem rodilo v odvisnosti od politične strategije svetovne elite,
že v temelju je torej zapisano, da so njene informacije pristranske. Intelektualna produkcija je torej dejansko pod pritiskom oblastnikov, kar, kot je bilo že
rečeno, ni nič novega. Vendar je v kratki zgodovini
institucionalizirane znanosti zmeraj prihajalo do
trenj med oblastniki in intelektualci. Seveda intelektualci niso enodušna skupina. Obstaja množica
posameznikov, humanistov, znanstvenikov, z drugimi
besedami intelektualcev, od katerih vsak misli s svojo
glavo, v svojem času in prostoru, in vsak od njih prihaja do različnih sklepov glede poslanstva znanosti.
Nekateri od njih vidijo moč, ki jo ima politika nad
institucijami, v katerih se razvija znanost, kot prisilo.
Takšni umi mislijo in delujejo kritično seveda tudi
danes in sama institucija jim nudi pogoje za to. Iztok
Saksida pa pravi, da na znanost sicer gledamo kot na
dejavnost z osvobajajočim nabojem, ki prinaša svobodo mišljenja in raziskovanja, vendar današnje
"vrednotenje znanosti, ki jo postavlja nad druge
prakse, ni nič drugega kot odraz tega, da jo gospodarske in politične elite izkoriščajo v svoje
gospostvene namene" (Saksida 1999: 191). Še hujše
pa je, da ni prav nič čudnega, da se znotraj
družboslovja "porajajo tudi kritični pomisleki, teorije,
ki presegajo zahteve oziroma s svojimi odgovori
spodbujajo diferenciranja na ravni postavljanja
zahtev" (222). Tudi kritika je torej v službi gospodarjev.

STROKOVNI ČLANKI
A vendarle ne smemo obupati. Poglejmo raje, kaj
pravita dva velika kritika znanosti, ki sta sama, seveda, znanstvenika. Tako Bourdieu kot Wallerstein ne
le analizirata družbeno realnost, ampak v okviru
svojega dela predlagata okvirne programe za delovanje intelektualcev v javnosti. Pa ne le za delovanje
- oba pravzaprav govorita o boju, kar je dosti
močnejši izraz. Sledi primerjava njunih nazorov, ki
so v marsičem različni, a vendar oba govorita o
ključnih točkah, ki stojijo v naslovu tega besedila: o
prostorih množične komunikacije, o humanistični
misli in njeni (ne)odvisnosti.

Kaj je narobe z znanostjo?
Bistvena stvar, ki jo moramo upoštevati pri
Wallersteinu, je njegov temeljni sklep o koncu sveta,
kot ga poznamo, ki temelji na izčrpnih analizah
kapitalističnega produkcijskega sistema. Ta namreč
v sedanjem zgodovinskem trenutku ne preživlja
zgolj ene od rednih kriz, ki so se pojavljale v njegovem razvoju. Wallersteinove analize kažejo, da
kapitalizem kot tak nima več prihodnosti in da bo v
kratkem sledil njegov razkroj, ki bo pripeljal do
novega svetovnega sistema ali pa do več manjših
sistemov. V tem času negotovih sprememb je po
njegovem mnenju nujno, da intelektualnih, moralnih in političnih vprašanj ne ločujemo. A večina
znanstvenikov naj bi zagovarjala tako imenovano
vrednostno nevtralnost, v čemer, pravi, je nekoliko
hinavščine, saj so v resnici intelektualci pod
nenehnim pritiskom oblasti. Za primer daje Maxa
Webra, ki je zagovarjal 'vrednostno svobodo' in
'objektivnost'. Po njegovem mnenju družbene vede
ne prihranijo težav pri političnem odločanju. V
nekem govoru Weber omenja Tolstoja, ki je rekel,
da je znanost nesmiselna, saj ne daje odgovora na
edino vprašanje, ki je za nas pomembno: kaj naj
storimo in kako naj živimo? Weber to priznava, a
govori o usodi našega časa, za katerega sta značilni
racionalizacija in odčaranje sveta, in tistega, ki te
usode ne more prenesti kot mož, čakajo široko in
sočutno odprta vrata starih cerkva. Kljub temu pa je
sam deloval politično - znanstveno objektivnost in
pomanjkanje osebnih prepričanj je namreč jemal
kot dve popolnoma različni stvari. Tarča njegovih
napadov so bili desničarski profesorji na univerzah,
zavezani nemškemu rajhu in ne znanstveni resnici,
ter marksisti.
Drugo stališče do intelektualne represije, ki ga
zastopa Antonio Gramsci (in ga Wallerstein navaja
kot primer), zavrača vrednostno nevtralnost intelektualcev, saj se le-ta najlepše povezuje s predpostavkami in političnimi argumenti liberalne sredine. V Gramscijevi različici gre za tezo o intelektualcih kot nujno zakoreninjenih v svoji razredni pripadnosti. Razredi imajo namreč potrebo, da ustvarijo skupino organskih intelektualcev, ki dajejo
samemu razredu homogenost in zavest o lastni
vlogi.
Za Wallersteina pa intelektualna prerekanja niso
bistvena in pravi, da nam ne pomagajo prav dosti.

Zanj je ključno to, da se zavemo trenutka tranzicije,
v katerem obstajamo, in da kot intelektualci
skušamo doseči njen najboljši izid (vse po:
Wallerstein 2004). Zato tudi njegovo vztrajanje pri
neločljivosti intelektualnih, moralnih in političnih
vprašanj našega časa.
Sedaj bomo pogledali kaj, in zakaj, se v tem
trenutku zdi najpomembnejše glede situacije
intelektualcev Bourdieuju . V nasprotju z
Wallersteinovim koncem sveta, kot ga poznamo
Bourdieu meni, da ne naseda apokaliptični viziji
glede stanja polja kulturne proizvodnje, ko pravi, da
je njegova avtonomija danes ogrožena z grožnjami
čisto nove vrste. Kar torej Bourdieu vidi kot izrazito
posebnost tega trenutka, ni propadanje celotnega
svetovnega sistema, ampak propadanje le enega
izmed polj, ki sestavljajo svetovni sistem, to je polja
kulturne produkcije. Ogrožena je namreč avtonomija tega polja. Avtonomija pa mu pomeni,
marksovsko rečeno, lastništvo kulturnih producentov nad njihovimi sredstvi produkcije in cirkulacije.
Lastništvo sredstev produkcije in cirkulacije je
vedno bolj pod vplivom medijev oziroma novinarskega polja ter ekonomskega polja. To pa ni
zgolj krivda agresivnosti samih teh dveh polj, ki se
podrejata meritvam gledanosti in zahtevam oglaševalcev. Bourdieu govori o nevarnosti heteronomnih
intelektualcev, 'kolaborantov', ki se tudi sami, raje
kot afirmaciji strokovnih kolegov, ali pa zato, ker so
pri tem neuspešni, podrejajo enakim zahtevam kot
ekonomsko in novinarsko polje. Sodba medijev
dobiva vse večji pomen, in to do te mere, da je za
intelektualca dostop do ugodnosti odvisen od javne
poznanosti, za katero ni jasno, ali je posledica medijskega priznanja ali ugleda pri kolegih. Preko 'kolaborantov' torej stopa logika delovanja medijskega in
ekonomskega polja kot trojanski konj v polje kulturne produkcije. Bourdieu se sprašuje, ali ni
delitev na dva trga, na eni strani omejeno polje produkcije za producente in na drugi polje velike
proizvodnje, 'industrijske literature', obsojena, da bo
izginila (vse po Bourdieu 2001).
Wallerstein, ki morda gleda dlje nazaj v zgodovino, pravi, da je razlikovanje med intelektualnim,
političnim in moralnim stvar zadnjih dvesto let,
medtem ko Bourdieu govori o nujnem upoštevanju
nezavednega, ki ga je zgodovina odložila v vsakem
intelektualcu. Zgodovina, o kateri tukaj govori
Bourdieu, je (le?) tista dvestoletna zgodovina, o
kateri govori Wallerstein. Lastnost te intelektualne
zgodovine je nenehno nihanje med dvema
možnima držama do politike, med angažmajem in
umikom, ki se je vsakokrat kazalo na drugačen
način. Voltaire je angažma filozofov postavljal
nasproti sholastičnemu mračnjaštvu dekadentnih
univerz in akademij. Po francoski revoluciji je reakcionarna politika restavracije ogrozila avtonomnost
intelektualnega polja in romantiki so svojo željo po
avtonomiji izrazili v boju zoper razum. Potem so
larpurlartisti nasprotovali umetnosti, ki se je v
romantiki začenjala podrejati normam meščanstva.
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Pri vseh teh 'intelektualnih prerekanjih' se, tako kot
pri Wallersteinovih primerih Webra in Gramscija,
kaže nekaj, čemurBourdieu pravi ista namera po
avtonomiji, ki se lahko izrazi v nasprotnih stališčih,
pač glede na strukturo in zgodovino moči, zoper
katero se mora ta avtonomija uveljaviti. Ta namera
po avtonomiji je ponavadi izpadla kot alternativa
med čisto umetnostjo ali znanostjo in angažirano
umetnostjo ali znanostjo. Bourdieu pa vidi intelektualca kot paradoksno bitje, ki obstaja edinole, če
ima avtoriteto, ki mu jo daje avtonomni intelektualni svet, in edinole, če to posebno avtoriteto uporabi
v političnem boju. Ko je v času fin-de-siecla umetnostno in znanstveno polje pridobilo avtonomijo,
so najbolj avtonomni agenti s teh polj lahko posegli
na politično polje kot intelektualci. Takšno je bilo
Zolajevo politično dejanje v aferi Dreyfus. Nasprotja
med avtonomijo in prizadevanjem za politično
učinkovitost Bourdieu ne priznava, čeprav se je, kot
smo že rekli, namera po avtonomiji v intelektualni
zgodovini kazala kot nasprotje med angažmajem in
umikom (med čisto in angažirano znanostjo, umetnostjo). In intelektualci so se kot taki zgodovinsko
konstituirali v preseganju tega nasprotja ravno v
času afere Dreyfus, ko so s svojo avtoriteto, ki jim jo
je zagotavljala avtonomnost polja, posegli v politično življenje (vse po Bourdieu 2003).
I

Za Bourdieuja je bistveno, da se intelektualci
prostorov, ki nosijo v sebi različne
zgodovine, zavedo tega mehanizma, da se naučijo
razpoznati učinke zgodovine pri drugih kolegih. To
je pomembno zaradi nujnosti enotnega boja vseh
intelektualcev proti izgubljanju avtonomije kulturnega polja. Novinarsko polje in moč televizije pa
ne ogrožata le avtonomnosti kulturnega polja,
ampak tudi samo demokracijo. Namesto da bi
mediji informirali državljane o njihovih državljanskih demokratičnih pravicah, se ravnajo po rezultatih meritev gledanosti in vsiljujejo površinske in
umetne probleme, porojene iz boja za večje občin
stvo. Tisti, ki zagovarjajo prevlado merjenja
gledanosti, pravijo, da ni bolj demokratične stvari in
da imajo s tem ljudje možnost svobodne izbire. A v
resnici gre za neznosen pritisk tržnih zakonov na
domnevno svobodne državljane, ki nima nobene
zveze z demokracijo (vse po: Bourdieu 2001).
različnih

Kaj bomo naredili?
Wallerstein bi napravil takole: ker se svetovnemu
sistemu bliža konec, oziroma ker smo že v tranziciji, je najboljša stvar, ki jo lahko v tem trenutku storimo, to, da aktivno sooblikujemo prihodnost. Kako?
Svoj 'program' predlaga v treh stopnjah, ki se
nanašajo na neločljivost intelektualnega, moralnega
in političnega, takšno pa naj bi bilo tudi zaporedje
premislekov za prihodnost, čeprav so seveda vse tri
ravni prepletene v vsakem trenutku. Najprej je torej
potrebna intelektualna presoja, ki se povezuje z
vprašanjem 'kam gremo?'. Ta zahteva določeno
metodologijo analize časa in prostora, v katerem
smo. Ker gre za tranzicijo, je vloga raziskovalcev in
znanstvenikov, da usmerijo svoje zmožnosti vanjo
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in da pokažejo zgodovinske možnosti, ki jih tranzicija ponuja vsem nam. Sledi moralna presoja ('kam
bi radi šli?'). Prepričan je, da se nam bodo v
kaotičnem stanju odprle nove poti in se bomo med
njimi morali zares odločati. Pri tem ne gre za ozko
usmerjene cilje, ampak za splošne obrise in
temeljne vrednote sistema, ki bi ga hoteli postaviti
vsi mi, ne samo intelektualci. Odpreti je torej treba
krog 'nas' v smislu vseh socialnih skupin, geografsko in generacijsko. Upoštevati pa je treba, da bodo
tisti, ki imajo danes večjo moč, le-to skušali
obdržati, da nas bo torej boj za prihodnost razdelil.
Najpomembnejše moralno vprašanje je zanj, ali se
bosta tudi v novem sistemu (sistemih) ohranila hierarhični vzorec in neegalitarnost ali pa bosta prevladali demokratičnost in egalitarnost? Torej
vprašanje o tem, kaj je 'dobra družba'. Tretja presoja
je politična ('kako lahko uresničimo svojo vizijo?').
Gre za vprašanje organiziranosti. Težavo pa
povzroča dediščina razočaranja, ki je sledilo
neuspehom antisistemskih gibanj v prejšnjem stoletju. Pri politiki tranzicije je jasnost pomembnejša
od mobilizacije in k jasnosti lahko prispevajo
intelektualci, saj so to po definiciji ljudje, ki si
prizadevajo pridobiti analitične zmožnosti. Kot smo
že rekli, so in bodo tisti z večjo močjo v prednosti
zaradi same moči in bogastva, ki ga imajo, in zaradi
njihove centralne organiziranosti. Tisti, ki težijo k
egalitarnemu sistemu, pa bodo morali svoje omejitve spremeniti v prednosti. Izkoristiti je treba
raznovrstnost. Wallerstein govori o svetovni družini
antisistemskih gibanj (kar poznamo kot, na primer,
"mavrično koalicijo"), ki ne sme imeti hierarhičnih
struktur ali pa jih mora imeti zelo malo. Na ta način
bo sicer težko ustvariti koherentno strategijo, obstaja pa tudi grožnja infiltracije in notranjega razkroja.
Intelektualci lahko tukaj nastopajo kot prevajalci
med različnimi gibanji, tako da prioritete enih prevajajo v jezik drugih in v skupni jezik (vse po:
Wallerstein 2004).
Bourdieu pa govori, kot smo že rekli, o boju za
avtonomijo kulturnega polja. A tudi njemu gre za
aktivnejše delovanje v političnih procesih pri uveljavljanju demokracije za vse. Boj si predstavlja
takole: intelektualci se morajo zavedeti učinkov
vsakokratne zgodovine na njihov položaj in prepoznati, kljub razlikam, da se pravzaprav vsi borijo za
isto avtonomijo polja. Nujno je, da se intelektualci
mobilizirajo in povežejo v nekakšno internacionalo
intelektualcev. Avtonomija zahteva slonokoščen
stolp, znotraj katerega se bomo intelektualci obsojali, kritizirali, bojevali, vendar z znanstvenim
orožjem, tehnikami, metodami. Ceno za pravico do
vstopa v polje moramo zviševati, hkrati pa je treba
krepiti dolžnost izstopa, pri čemer se moramo boriti za ustrezne pogoje in ne smemo dopuščati, da te
pogoje določata medijsko in ekonomsko polje. V
tem smislu torej verjame v neke vrste neodvisne
informacije, ki naj bi jih producirali humanisti,
neodvisne v smislu, da izhajajo iz neodvisnega·kulturnega polja. Politični angažma in zagovarjanje
demokracije pa še vedno obstajata kot del intelektu-
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alčevega delovanja. Od Wallersteina se torej
bistveno razlikuje v tem, da mu gre za ohranjanje
hierarhije, katere del je kulturno polje, medtem ko
Wallerstein jemlje strogo analitičnost in s tem tudi
integriteto intelektualcev kot samoumevni, o 'kolaborantih' pri njem ni ne duha ne sluha. Wallersteinu
gre za egalitarnost vseh, Bourdieuju pa za status
kulturnega polja. Seveda pa se Bourdieu zaveda, da
bi mu kdo zaradi tega lahko očital elitizem. Zato se
obrača na tiste, ki kulture ne jemljejo kot orodja
odličnosti in gospostva, ampak kot orodje svobode.
Intelektualci so zanj ena zadnjih kritičnih uporniških sil, ki so se zmožne zoperstaviti političnim in
ekonomskim silam. Kot da verjame, da velika svetovna družina antisistemskih gibanj te moči nima
(vse po: Bourdieu 2001 in 2003). Okoli Bourdieuja
se je po letu 1995 zbral~ aktivistično naravnana
skupina intelektualcev, imenovana Raisons d'agir
(Razlogi za delovanje). Šlo naj bi za krepitev politične in družbene moči del družboslovnega polja,
ki nasprotujejo vladajočim diskurzom in še posebej
ekonomskim, s katerimi nas mediji dnevno zasipajo
(Štrajn 2002: 252).

Torej?
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Kateremu od njiju bomo verjeli, če sploh?
Skupno jima je analiziranje uničujočih učinkov svetovnega sistema, ki jih lahko opazi vsaka zdrava
kmečka pamet. Skupna jima je tudi, opravičevanja
gor ali dol, ista težnja po dokazovanju večvrednosti
intelektualcev. Ni dvoma, da daje znanje moč. Tudi
ni dvoma, da se da s to močjo narediti marsikaj
dobrega. Ampak ta primerjava nam nazorno
pokaže, kako različno dojemamo ljudje tisto, čemur
pravimo dobro. Znanost res ne daje odgovora na
vprašanje, kako naj živimo, odgovore daje, če že,
vsak znanstvenik posebej. In odgovori so različni.
Preostajata nam zgolj vera in upanje v to, da ravnamo pravilno. Res so pogumni tisti, ki si navkljub
poznavanju zgodovine, ali pa ravno zato, upajo misliti utopije in delovati za njihovo uresničenje.
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LEDINSKA IMENA V KATASTRSKI OBCINI ZBURE
Suzana GORENC, 2. letnik
Vas Zbure (Swur) je prvič omenjena 13. jan.
1295 v pismu, v katerem slavonski ban Štefan v
Zrinu daruje samostanu v Kostanjevici vas Zbure
("villa dieta Esbur") z desetino in gorščino ter vas
Radovljo (Volčič 1887: 63). Leži v zahodnem delu
krškega gričevja na nadmorski višini 128 m in ima
okoli 50 hiš. Na zburski grad spominja le še ledinsko ime Na marofu. Prvi posestnik zburskega
lesenega gradu je bil leta 1668 Franc Bernhard pl.
Palmburg, sin Jurija Palmburga, klevevškega posestnika. O izvoru imena Zbure mi ni uspelo izslediti
nobene etimološke sledi. Na misel mi pride samo
povezava z burjo glede na to, da v Zburah večkrat
zapiha močan veter.
Katastrska občina Zbure vključuje naslednje vasi:
Zbure, Radovljo, Grič pri Klevevžu in deloma Zalog,
Čelevec, Selo pri Zburah, Dol pri Šmarjeti ter Koglo.
Meji s sosednjimi katastrskimi občinami: Laknica,
Krsinji vrh, Zagrad, Stara vas, Gorenja vas, Žaloviče,
Trebelno in Jelševec. Meje se nanašajo na franciskejski kataster, nastal za ta del Kranjske leta 1825.
Lahko, da so se meje katastrske občine Zbure do
danes spremenile.
"Kataster je uradni popis zemljišč na določenem
obm. glede na obliko, obseg, kakovost, kulturo in
posestništvo" (Slovenski etnološki leksikon 2004:
206). Najpomembnejši in najpopolnejši vir za
preučevanje takratnih kultur je franciskejski
kataster, nastal v letih 1817-1827, z merilom 1 : 2880.
Ledinska imena - "mikrotoponimi označujejo
najmanjše dele zemeljskega površja, primernega za
kmetijsko in gozdarsko izrabo, tj. posamezne
zemljiške parcele ali skupino parcel. Pojavila so se s
stalno naselitvijo, ko je moral človek za svoje in
preživetje družine zorati in posejati vedno večji
krog zemlje. Zaradi lažjega medsebojnega sporazumevanja in orientacije v naravi je poimenoval
kos za kosom poznane zemlje. Ta bistveni smoter
ohranja ledinska imena pri življenju, saj se njihova
vloga kljub natančnim parcelnim številčenjem in
digitaliziranim kartografskim načrtom, ki jih trenutno uvajajo v katastrskih upravah po vsej
državi, do danes ni spremenila" (Roblek 2003: 97).
Imena so pridobljena ob pogovoru z domačini
in ob pomoči kart, za izbrano k. o. franciskejskega
katastra, nastalega leta 1825. Najprej sem poslovenila imena, ki so že bila zapisana na franciskejskem
katastru, in povprašala domačine, če jih še poznajo
oz. uporabljajo. Tem pa sem dodala še ledinska
imena, ki niso bila zapisana na franciskejskem
katastru, a si domačini pomagajo z njimi za boljše
sporazumevanje. Na koncu je podana še kratka
interpretacija orisa življenja tamkajšnjih prebivalcev
v preteklosti, ki nam ga prikažejo nabrana ledinska
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imena. Ledinska imena, ki sem jih ob pogovoru z
domačini zapisala, sem poskušala razvrstiti na čim
bolj pregleden način (glej spodaj). Zaradi omejitve
števila strani sem vključila le tista najbolj "nazorna"
in zanimiva. Vsa nabrana imena sodijo med t. i. živa
ledinska imena; domačini jih še uporabljajo oz.
vedo, katero zemljišče označujejo oz. so označevala.
Imena sem poknjižila, v oklepaju pa sem v
navednicah zapisala imena v narečju. Vrstni red
zapisa razlage imena je v naslednjem zaporedju:
ime ("Narečno", "krajevni prislov na vprašalnico
kam/kje")/spol (m„ ž„ sr.) in število (edn„ mn.),
številka, ki sem jo vpisala kar na franciskejski
kataster - zemljiška vrsta (travnik, njiva, pašnik,
gozd, sadovnjak).
Po potrebi še Opis, razlaga in/ali etimologijal .
NARAVNO STANJE
1) Rastlinska odeja
Dobrušca (Dobrušca, "Na dobrušc")/ž. edn., št.
105 - travnik.
Travnik je na manjši vzpetini, skupaj z gozdom.
Tam stoji ena domačija.
Razlaga: dobrava - LG: gre za manjše ali širše,
ponekod zelo razsežne z gozdovi pokrite ravnobe,
kjer je nekdaj morda rasel dob C= hrast); danes pa
so ti t. i. gozdovi zelo mešani z jelšo, brestom,
topolom, „.
Goli vrh ("Gov vrh", "Na golm vrhi")/m. edn., št. 6
- gozd.
Goljak (Goljak, "Na goljak")/m. edn., št. 87 - njiva.
Razlaga: goljak - LG: ljudska izpeljanka iz golice gladka travnata gora ali samo njen vrhnji nastanek,
glava nedoločene, različne podobe in relativne
višine, včasih zgolj travnati del ali stran kake gore.
Jurjevci Ourjevci, U jurjevcih)/m. edn., št. 141 gozd.
Razlaga: Tu raste dosti jurčkov, da jih še iz mest
hodijo nabirat.
Kostanule (Kostanule, U kostanul).
Podkustanule (Podkustanule, "U podkustanul")/ž. edn., št. 41, 75, 146 - gozd.
Razlaga: "Tu se da nabrati zelo veliko dobrega in
debelega kostanja, toda danes moraš dobro poznati
gozd, če ga hočeš polno košaro nabrati, saj ga je
precej manj kot nekoč" (tako Marija Srčič).
Orehovka (Orehovka, "U/Na orehovk")/ž. edn.,
št. 100 - njiva.
Razlaga: Tu je nekdaj raslo veliko orehov - na
njivi in okoli nje.
Orešnica ("Arešnca", "Na arešnc")/ž. edn„ št. 36,
37 - njive in travniki.
Razlaga: Nekdaj je tu raslo precej orehov po
travnikih.
Pod češnjo ("Pod češje")/ž. edn., št. 58 - njiva.
Pod goščavo (Pod goščavo )/ž. edn„ št. 51 majhne parcele, večina travniki.

STROKOVNI ČLANKI
Razlaga: goščava - SSKJ: z gostim grmovjem in
drevesi porasel svet.
Podhosto ("Pod husta")/ž. edn., št. 13 - njiva.
Razlaga: Nad njivo je nekdaj rasla velika stara
češnja.

Zaboršt (Zaboršt, U Zabortšt),
U boršt (U boršt),
Pri borštu ("Pr boršt")/m. edn., št. 40, 150 - gozd,
njiva, travniki.
Razlaga: boršt - TOZ: razširjena sposojenka iz
nemščine "Forst" = z drevesi posejano zemljišče,
drevesni nasad.
Zahostnca ("Zahustnca")/ž. edn., št. 47, 56 - njiva.
Razlaga: Njiva je na obrobju gozda.
Za leščino (Za leščino )/ž. edn., št. 73 - travniki in
njive.
2) Relief
Hom/Holm (Hom, U hom)/m. edn., št. 145gozd.
Etimologija: holm - SES: 'grič'.
Lakotnica ("Lakutnca", "Na lakutnc")/ž. edn., št.
27 - njiva.
Etimologija: lakotnica - SES: 'vbočeno mesto na
trebuhu med zadnjim rebrom in kolkom'.
Na dolini ("Na dalin")/ž. edn., št. 125 - travniki.
Na lopati ("Na lopat")/ž. edn., št. 31 - njiva.
Razlaga: lopata - GV: ledinsko ime lopata kaže na
malo ravninsko ploskev.
Ravnik (Ravnik, Na ravnik)/m. edn., št. 117 travnik.
Razlaga: Ravnina med vinogradi.
štrcelj ("Štrcl", "U štrcli")/m. edn., št. 78 - njiva.
Etimologija: štrcelj - SES: 'tanjši štor'.
V rogovili ("U rogovil")/ž. edn., št. 43 - njiva.
Razlaga: rogovila SSKJ: 'v dva ali več krakov
razraslo deblo, veja: odžagati rogovilo; hrastova
rogovila'.
3) Vodne oblike
Kluke (Kluke, U Klukah)/ ž. mn., št. 108 - travniki.
Razlaga: potok Radovlja ima tu zelo valovito oz.
kljukasto strugo.
Ločica (Ločica, "N/U ločic")/ž. edn., št. 102 travnik.
Razlaga: ločica - LG: pomanjševalnica od 'loka'.
Lukovnik ("Lukovnk")/m. edn., št. 10 - travnik.
Razlaga: Tu potok Radovlja ponovno ponikne v
zemljo.
Na loki ("Na lok")/ž. edn., št. 33, 139 - travniki.
Razlaga: Teren je zelo močvirnat.
Etimologija: loka - SES: močvirnat travnik.
Nad toplico C"Nad taplica")/ž. edn., št. 23 - gozd.
Razlaga: Nad izvirom v dolini, ki napolnjuje
bazen, se razprostira gozd.
Ob Radovlji ("Ob Radul"),
U Radovlji ("U Radul"),
Za Radovljo ("Za Radule")/ž. edn., št. 5, 20 travniki.
Razlaga: Radovlja je potok, ob katerem so travniki.
Po Zaburšnk (Po Zaburšnk)/m. edn., št. 104 -

travniki.
Razlaga: Nad travniki teče potoček Zaburšnk.
Pri studencu ("Pr' studenc")/ m. edn., št. 38, 128 travnik.
Rupe (Rupe, U rupah)/ž. mn., št. 69 - travnik.
Razlaga: rupa - LG: navadno podobna manjši
vrtači, goltu. Značilno zanjo pa je, da vodo požira,
bodisi stalno bodisi občasno. Rupa je torej kraški
požiralnik, kotla, kotanja, kjer voda.izgineva ali
privira, zato imajo vse take vdrtine navadno razklano, špiljasto, močno izjedeno dno, bolj ali manj
razločno vidno kamnata žrelce z ostrorobatimi
kočniki ob krajih.
U ribič ("U ribč")/m. edn., št. 67 - travniki.
Razlaga: Po travnikih teče studenec.]. Volčič je
leta 1887 zapisal, da ima ta studenec najboljšo vodo
v župniji, in da naj bi bile v tem studenčku človeške
ribice, kakršne najdemo v Postonjski jami (Volčič
1887: 10).
Zaletuh (Zaletuh, U Zaletuh)/m. edn., št. 88 gozd.
Razlaga: Potok Radovlja tu ponikne v zemljo in
kmalu ponovno "buhne" na površje. Tu so se včasih
tudi kopali.
žleb (Zleb)/m. edn., št. 14 - travnik.
Razlaga: Med travniki teče studenec, ki nikoli ne
presahne, zatorej se temu predelu reče žleb.
4) Sestava tal
Ilovka (Ilovka, "Na Ilovk")/ž. edn., št 59 - njiva.
Laporca (Laporca, "Na laporc")/ž. edn., št. 134 njiva.
Razlaga: Na njivi se najde polno okamnelih
raznih polžkov. Le-ti naj bi bili ostanki jezera, ki naj
bi bilo nekdaj tu.
Mevce/Melce ("Meuce", "U meucih")/ž. mn., št.
120 - vinogradi.
Razlaga: Včasih so si iz ostrega peska, ki ga je tu
dosti, pomagali pri gradnjah.
Razlaga: melci - LG: so prav pohlevna vrsta
peskatih visečih oblik v grivastih, grintavih rebreh,
žleb_pvih, kjer se razgaljeni, prepereli beli grintavec
C= dolomit) prav rad drobi, drsi in razsiplje.
Etimologija: mel- SES: 'droben pesek, drobir'.
Na kamenik ("Na kamnik")/m. edn., št. 110 - njiva.
Pesek (Pesen, "Na peski")/m. edn., št. 127 - njiva.
Razlaga: V zemljo je pomešanega polno drobnega peska.
5) Živalstvo
rid ("Kačje rt", "U Kačji rit")/ž. edn., št. 30 njive, travniki in malo gozda.
Razlaga: Zlasti poleti je tu zelo veliko kač, še
posebej strupenih, ki se skrivajo med kamenjem.
Pod klenom (Pod klenom)/m. edn., št. 149 travniki.
Razlaga: V potoku Laknica, ki teče tod mirni, naj
bi bilo nekdaj veliko klenov.
Tičnca (Tičnca, "Na/U tičnc")/ž. edn., št. 24 sadovnjak.
Razlaga: Nekdaj so imeli klevevški grofje tu svoja
tenis igrišča in sprehajalne poti. Te poti so bile
obdane z drevesi, uporabljali pa so jih lahko samo
Kačja
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oni. Ob poti so bili kozolci imenovani "amfkarji", na
katere so spravljali slamo, ki so jo mlatili pozimi.
Tudi ptičev ni bilo tu malo.
]. Volčič pa je leta 1887 zapisal v Zgodovini šmarješke fare na Dolenjskem, da je okoli klevevške
graščine vse polno slavčkov, kateri eden drugega
preglašajo in da jih ne lovi nihče (Volčič 1887: 12).
ČLOVEŠKA

DEJAVNOST

d) Sadjarstvo:
Pod vrtom (Pod vrtom)/m. edn., št. 46 - travnik.

6) Kmetijstvo in gospodarstvo
a)

Prvotno kmetijstvo:
laz)/m. edn., št. 45 - travni-

Kočažev laz (Kočažev

Trebež ("Trebeš", "Na Trebeži")/m. edn., št. 77 travnik.
Etimologija: trebiti - SES: iztrebiti, iztrebljati.;
cslovan. trebiti 'čistiti, krčiti gozd'.
U laz (U laz),
U lazah (U lazah)/m. edn., št. 83, 44 - travniki,
i

Etimologija: laz - SES: 's travo poraščen izkrčen
svet ob gozdu'.
b) Poljedeljstvo:
Dolge njive ("Dovge jive", "Na dovgih jivah")/ž.
mn., št. 8, 39, 50, 79, 114 - njive.
Opis: "Njive so dolge kot ponedeljek" (se spominja Leopoldina Sladič).
c) Živinoreja:
Na gmajni ("Na gmaj"),
Pri gmajni ("Pr gmaj"),
U gmajni ("U gmaj"),
Gmajna ("Gmaje")/ž. edn., št. 85, 95, 94, 28, 135 travniki, ponekod še letni pašnik.
Razlaga: U gmaj so nekdaj pasli tudi prašiče.
Etimologija: gmajna - SSKJ: 'neobdelan, na redko
porasel svet, navadno skupna last vaščanov: cel dan
je pasel na gmajni'.
Nad kozolcem ("Nad kozovcem")/m. edn., št.
122, 93 - njiva.
Nad listnjakom ("Nad listnco")/ž. edn., št. 92 njiva.
Pod cerovcem (Pod cerovcom),
Cerovec ("Cerove", "Na cerovc")/m. edn., št. 156,
157 - travniki, gozd.
Razlaga: V cerovih gozdovih so pasli svinje kot
tudi prašiče.
Etimologija: cer - SES: 'vrsta hrasta'.
Preloge (Preloge, Na prelogih)/ž. mn., št. 155 travniki.
Razlaga: preloge - GV: včasih so pasli živino na
prelogih. Imena Počval, Volog, Preloge, Na prelogah, Prelože; Prahe, Praha, Na prahi spadajo v
znakopomensko vrsto.
Pri ševnici ("Pr ševnc")/ž. edn., št. 130 - travnik.
Razlaga: Ševnica je "lesena hiška" za sušenje
mesa.
U grajencu ("U grajenc")/m. edn., št. 60 - njiva.
Razlaga: Nekdaj so na tem travniku, ki je bil
ograjen, klevevški grofje pasli svojo živino.
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e) Gozdarstvo:
U bajs (U bajs)/m. edn., št. 19 - gozd.

ki.

~~

Razlaga: grajenec - LG: ograjeno področje zaradi
paše, med umetne terenske pregrade spadajo ograje, žive meje, ploti.
U zgončki (U zgončki)/m. edn., št. 68 - travniki.
Razlaga: zgon - LG: prihaja iz glagola zagnati;
kmetje naj bi čez dan zagnali živino na pašo, kjer
čez dan ni treba paziti nanjo.
Veliki travnik ("Velk travnk", "U velkm travnki")/m. edn., št. 123 - travnik.

Razlaga: Včasih so se dobile tu zelo debele
bukve.
Etimologija: bajs - SES: 'debeluh', bajsi, bajsast.
Zaloška hosta (Zaloška hosta)/ž. edn., št. 101 gozd.
f)

Vinogradni_štvo:
"U klučih")/ž. mn., št. 66 - vino-

Ključe ("Kluče",

gradi.
Razlaga: Ob obrezovanju trt so eno izmed vej
zvili v obliki ključa in jo porinili v zemljo.
Etimologija: ključ - SES: pslovan. je prvotno
pomenilo *kl'učb* 'ukrivljen kos lesa'.
7) Druga dejavnost
Ancovc (Ancovc, Na Ancovc)/m. edn., št. 133 travniki, njive.
Razlaga: Gre za manjši grič nad vasjo. Na vrhu je
zelo rodovitna njiva. Na vrhu (danes njiva) naj bi
bilo nekdaj pokopališče; stala naj bi celo cerkev.
Etimologija: V vzpetini na vrhu, naj bi bilo
zakopano zlato tele.
Anca - ESSJ: 'stan, poreklo'. Izhajati je treba iz
stvn. ano, srvn. an(e), ene 'predniki, starši izide.
*an- 'moški ali ženski predniki', nvn. Ahn 'ded, babica'.
Pri mlinu ("Pr malni")/m. edn., št. 142 - travniki.
Razlaga: Tu je bilo ob potoku Radovlja veliko
mlinov.
U navajnm (U navajnm)/sr. edn., št. 42 - gozd.
Razlaga: V gozdu je bila velika gomila, pred
nekaj leti pa so jo "zravnali", ko so delali cesto.
Etimologija: navje - SES: 'bivališče umrlih,
pokopališče'.

8) Oblika parcele
V rutah ("U rutah")/ž. mn., št. 96 - travniki.
Razlaga: Parcele so trikotne oblike.
9) Stavbe in poti
Na marofu ("Na marof')/m. edn., št. 63, 124 travniki.
Razlaga: Tu je bila nekoč graščina (grad s svojim
posestvom).
· Etimologija: marof - SSKJ: ' nižje pog. pristava:
grof je šel pogledat, kako gospodarijo na njegovih
marofih/za dolgim marofom stoji kozolec'.
Pod Klevevžem (Pod Klevevžem)/m. edn., št. 54 -
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travniki.
Razlaga: Travniki pod Klevevžem, kjer je nekdaj
stal grad, so bili v lasti graščine.
Razlaga: Klevevž - ]. Volčič v Zgodovini šmarješke fare na Dolenjskem: "Kadar je veliko dežja,
potok Radovlja še posebej močno dere po skalovju
pod gradom. To šumenje odmeva v sobah gradu,
od tega se naj bi grad imenoval Klingenfels,
popačeno Klevevž" (1887: 9, 10).
Pri brodu (" Pr brod")/m. edn„ št. 103 - travniki.
Razlaga: Na tem predelu naj bi bil nekdaj
postavljen brod čez potok Radovljo.
Pri kapelici ("Pr kapelc")/ž. edn„ št. 35 - njiva.
Pri pildu ("Pr pild")/m. edn„ št. 55 - križišče.
Razlaga: pil - LG: Badjura navaja pil kot eno
izmed ljudskih različic za križpotja, ob katerih
navadno stoji kakšno nabožno znamenje.
Slape (Slape, U Slapah)/ž. mn„ št. 29 - travniki,
njive.
Razlaga: Ko so gradili cerkev, ki stoji tu, je mimo
priletel ptič, ki naj bi pel "slape, slape". Tako naj bi
tudi kraj poimenovali po ptičjem petju.
Zavore (Zavore, U zavorah)/ž. mn„ št. 106 - gozd.
Razlaga: Teren je dokaj strm; na vrhu pa je
Dobrušca.
Razlaga: zavora - LG: prelaz ( = vsak prehod čez
kako naravno ali umetno pregrado). V vznožju
prelaza, za katerega se uporablja ledinsko ime zavora, je lahko kak kamen, imenovan podnožnik ali
prag.
10) Lega
.
Kadunc/Kadunc (Kadunc, "Na/U kodunc")/m.
edn„ št. 109 - travnik/njiva.
Etimologija: kadunja - SES: 'plitvejša vdolbina,
kotanja'.
Pod vasjo (Pod vasjo )/ž. edn„ št. 65 - njive.
11) Lastništvo
Graščak (Graščak,

"Na graščakuvm")/m. edn„ št.
116 - vinograd.
Razlaga: Prej vinogradi z zidanico v lflsti gradu
Turjak.
Na grajskem ("Na grajskm")/sr. edn„ št. 1 - njiva.
Razlaga: Njiva je pripadala gradu Klevevž.
Štrimfl (Štrimfl, "Na štrimfli")/m. edn„ št. 26 travniki.
Razlaga: Travniki so bili v lasti nekega Štrimfla.
12) Nepojasnjena imena
Babje štenge (Babje štenge, "U babjih štingah")/ž. mn„ št. 118 - gozd.
Opis: Teren je zelo strm, poln kamenja. Potka je
vodila med drevesi proti mlinu v dolini. Potrebno je
precej previdnosti med hojo po njej, še posebej
navzdol.
Davčk (Davčk, "U davčki")/m. edn„ št. 64 - njiva.
Opis: Njiva leži v nekakšni dolinci med gozdom
in njivami/travniki na drugi strani.
Etimologija: Njen izvor bi lahko iskali v glagolu
daviti se, morda s samostalnikom davek „.
Maluh (Maluh, "U/Na maluh")/m. edn„ št. 18 vinograd.

Na hadinah (Na hadinah)/ž. mn„ št. 62 - njive.
Etimologija: had - SES: 'grško mitološko podzemlje'.(?!)
Na pintrčki (Na pintrčki)/m. edn„ št. 3 - njiva.
Pod špajžvo (Pod špajžvo)/ž. edn„ št. 12 gozdiček.

Opis: Med drevesi teče studenček do kamnitega
studenca.
žuntavka (Žuntavka, U/Na žuntavk)/ž. edn„ št.
25 - sadovnjak.
Opis: Prej je bila tu zelo grda njiva, da so morali
orati z dvema porama konj naenkrat.
Župnica ("Župnca", "U/Na župnc")/ž. edn„ št.
126- njiva.
Etimologija: župa - SES: 'del staroslovanske
kneževine, okrožje, skupnost ene ali več vasi v
zgodnjem fevdalizmu, župnija'.
Naj se na koncu ustavim še pri nekaterih imenih.
Ledinska imena, ki se nanašajo na kmetijstvo in
gospodarstvo, nam povedo največ o tem, s čim so
se ukvarjali Zburjani v preteklosti; poglavitna sta
poljedelstvo in živinoreja. Kontinuiteto lahko potegnemo z naselitvijo Slovanov na območje današnje
Slovenije v 6. st.; v mislih imam ekstenzivni način
obdelave zemlje s požigalništvom. Del gozda, ki so
ga hoteli izkrčiti, so posekali, položili les po tleh in
ga zažgali. Pepel so enakomerno raztresli po tleh in
zemljo prekopali. Nato so na isto površino
največkrat sejali trikrat, nato približno dve leti
uporabljali kot pašnik in nato za približno 15 do 30
let prepustili gozdu (Leksikon 2004: 458). Ledine
Trebež, U laz, Kočažev laz in U lazah (glej zgoraj)
so nastale s požiganjem, trebljenjem gozda. Sicer pa
je požigalništvo, kljub začetkom ornega poljedeljstva med 9. in 11. stoletjem, ponekod eksistiralo vse
do časov po 2. sv. vojni. Dokončno pa izgine leta
1953, ko ga Zakon o gozdovih označi za zastarel
način. Na požigalništvo nas danes spominjajo sivi
madeži pepela na zasneženih poljih pozimi, saj
marsikatera gospodinja nese pepel iz centralne ali
katere druge peči kar na bližnjo njivo ali vrt.
Poznali so tudi kolobarjenje s praho, le-to se je zače
lo uveljavljati med 9. in 11. stoletjem, konec 20. st.
pa je prevladoval na Slovenskem že šestletni kolobar, sestavljen iz različnega zaporedja žita, detelje in
krompirja (Leksikon 2004: 226). Prebivalci takratnega ozemlja k. o. Zbure so pasli živino na Prelogih 2 .
Na živinorejo in z njo povezano pašo opozarjata
tudi imeni U grajencu in U zgončki (glej razlago
zgoraj). Od srede 18. pa do 20. st. začne hlevska
živinoreja izpodrinjati pašno3 . Poveča se število
travnikov; za to je tu lahko dokaz ledina Veliki
travnik. Listnjak oz steljnak, ime Nad listnjakom
(glej zgoraj), je bil namenjen shranjevanju stelje za
živino. Med živinorejskimi panogami ni prevladovala samo govedoreja, ampak zagotovo tudi
prašičereja, saj so imeli ševnico(e), v katerih so
sušili izdelke iz svinjskega in govejega mesa. Na
obravnavanem območju je za to dokaz ime Nad
Ševnico. Na prašičerejo spominjata tudi Cerovec in
Pod cerovcem (glej razlago zgoraj).
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Nekdanje socialnoposestne odnose razkrivajo
imena z osnovo gmajna4 (glej zgoraj). Paša na
gmajni se je začela 23. ali 24. junija in se končala l.
novembra.
Prisotnost fevdalizma je potrjena z imenoma
Pod klevevžem, Na grajskem, Graščak in Na marofu
(glej zgoraj). še posebej marofi, tudi pristava, se je
oživljala na Slovenskem med 16. in 17. stoletjem.
Ob imenih Slape in Pri kapelici ne gre dvomiti
tudi o pobožnosti prebivalstva in pomembnosti, ki
(so) jo pripisovali cerkvenim praznikom.
V obrtništvu je zastopano samo mlinarstvo; ledina Pri mlinu. Po današnjih ostankih sodeč je ob
Radovlji in pa tudi Laknici mlelo več mlinov.
Nabiralništvo in ribolov sta prisotna še danes,
toda nimata več funkcije preživetja; imeni Pod
klenom injurjevci (glej zgoraj).
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Najslajše pa sem prihranila za konec, v mislih
imam vinsko kapljico, pridobljeno iz tukajšnjih
vinogradov. Le-ti so potrjeni tudi z ledinskim
imenom Ključe (glej razlago zgoraj). Prav vinogradništvo je poleg ekstenzivnega obdelovanja zemlje s
požigalništvom, nomadske živinoreje in ovčereje
tista sestavina, ki so jo prevzeli Slovani ob naselitvi
od staroselcev. Ime Graščak (glej razlago zgoraj) pa
nas opomni na vinograde, ki so bili v lasti zem.
gospodov in so jih dali v zakup posameznikom po
t. i. gorskem pravu. V 16. stoletju je bilo to pravo
uzakonjeno. Uredbe med lastniki in obdelovalci so
bile zapisane v t. i. gorskih bukvah.
Za 2. pol. 18 st, je značilno za celotno območje
Slovenije prehajanje na zidane oz. delno zidane
hiše. Relevantnost podatka je v imenih U bajs,
Zaloška hosta, Pesek in Melce (glej zgoraj). Ta imena
nam namreč sporočajo, da so imeli dovolj gradbenega materiala v preteklosti, tako lesa kot peska.
Naj še opozorim na kar tri imena z orehom v
osnovi; Orešnca, Na orešnc in Orehovka (glej zgoraj). Oreh in njegov koščičast sad je bil vsestransko
uporaben. Po revoluciji leta 1848 je bil eden od
predpisov takratne oblasti tudi sajenje orehov na
dvoriščih, saj velja oreh za protipožarno drevo.
Morda gre iskati nastanek teh imen prav tu „.

Novo mesto:]. Kranjec.
INTERNETNA VIRA
http://sigov3.sigov.si/cgi-bin/htqlcgi/arhiv/eisk_kat.htm
http://www.sigov.si/slovar.html
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lpri etimologiji in deloma razlagi sem si pomagala z naslednjimi priročniki:
LG: Ljudska geografija, ESSJ: Etimološki slovar slovenskega jezika, SES:
Slovenski etimološki slovar, GV: Geografski vestnik, SSKJ: Slovar slovenskega
knjižnega jezika, TOZ: Toponomastika občine Zgonik. Glej za več podatkov
seznam literature
·
2 Prvo leto sejali proso ali oves, nato pa so imeli travnik ali pa so pet do
šest let pasli živino.
3 Intenzivna živinoreja, ko živina večino časa preživi v hlevu; s krmljenjem
in čiščenjem se redi pretežno v hlevih in v manjšem obsegu na paši
(Leksikon 2004: 169).
4 Skupen vaški svet, ponavadi namenjen skupni vaški paši. Skupna paša je
povezana z nabiranjem živine zjutraj in vračanje v hlev zvečer ter s skupnim
pastirjem. Prevladovala vse do srede 19. st. na Slovenskem (Leksikon 2004:
145).
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Mirjam Mencej: GOSPODAR VOLKOV V SLOVANSKI MITOLOGIJI
Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo,
Filozofska fakulteta 2001
Saša ZUPANC, 4. letnik
Mitologija je večini ljudi po eni strani precej
blizu po drugi strani pa precej daleč, saj se v njej
mešata vpliv (po)znanega, oziroma nečesa, kar nas
spremlja že od malih nog (določene šege in navade,
pesmi ter otroške igrice in zgodbice, ki jih zavestno
kot laiki nikoli nismo klasificirali v področje slovanske mitologije) ter nečesa mističnega, kar je
predvsem zaradi velikega pomanjkanja pisnih in
drugih virov še vedno zavito v skrivnost. Mirjam
Mencej nam z delom Gospodar volkov v slovanski
mitologiji pomaga razkriti delček te skrivnostnosti.
Ob branju tega dela se mora bralec vsekakor
zavedati gospodarsko-socialnih razmer, oziroma
okolja, v kateremu se pojavijo šege/navade/zagovori/pripovedke, ki se nanašajo na gospodarja
volkov/volčjega pastirja oziroma ostalih bitij/svetnikov, ki prevzemajo to vlogo, "zapiranje gobcev"
volkovom, varovanje živine „. o čemer sem se sprva
spraševala, ali jih bo avtorica opredelila, in dobila
odgovor na to v nadaljevanju dela. Navaja namreč
dejstva, kdaj in kje obstajajo šege, ki jih ljudi v teku
leta izvajajo, da bi zavarovali živino in sebe pred
nevarnostjo volkov. Poudari pa tudi, da so dejanja,
·verovanja, šege in povedke, ki se navezujejo na
gospodarja volkov, najpogosteje povezani s
pastirskima praznikoma.
Še posebej se avtorica posveti navadam in
šegam, zagovorom in blagoslovom, v katerih je
omenjen volk oziroma njegova (potencialna)
grožnja. Tu se zazdi, da bi moralo biti bolj poudarjeno, da jo je zanimala vloga volka v ljudskem
izročilu bolj kot samo verovanje v gospodarja
volkov. Za boljšo ponazoritev naj omenim, da avtorica v nekaterih predelih navaja oziroma analizira
podatke, šege, navade in svetnike še posebej pri tistih verovanjih, ki se tičejo volka oziroma varovanja
živine pred njim na predvečer sv. Martina.
Razloži tudi, zakaj je upoštevala zagovore, ki ne
omenjajo konkretno gospodarja volkov, oziroma
osebe, ki naj bi varovala pred nevarnostjo volkov,
ampak dejanja. Namreč po avtoričinem mnenju se
pojavljajo povsem enaki obrazci kot v tistih, v katerih se ljudje obračajo neposredno na svetnika oziroma na drugo osebo in dejanje proti nevarnosti
volkov pripišejo svetniku. Ko navaja šege oziroma
blagoslove v Nemčiji in Avstriji, pa vendarle ne pove
zakaj oziroma kako se to nanaša na njeno raziskavo.
Že poprej pa omeni, da tudi nekateri svetniki
nastopajo v vlogi gospodarja volkov.
Precej podrobno se posveti razpravi glede
poimenovanja gospodarja volkov oziroma glede
njegovih funkcij. Namreč poleg tega, da razdeljuje

oziroma določa hrano volkovom in jim poveljuje,
hkrati tudi brani živino in ljudi pred volkovi.
Avtorica zato išče funkcijo, sočasnost in koherentnost vseh treh tudi v šegah, zagovorih in povedkah.
V interpretaciji gradiva se vrača k problemu
osebe/bitja, ki ga išče, s čimer se ukvarja že v
uvodu, in se zato odloči, da se bo rajši posvetila
funkciji te osebe/bitja. V poglavju, kjer navaja
pastirski aspekt svetnikov, ki nastopajo v vlogi
gospodarja volkov, omeni tudi šege, ki veljajo v
Sloveniji na dan svetega Jurija (ki marsikje velja za
zaščitnika čred in pastirjev), kar je t. i. pastirski
praznik in pri tem navaja kot vir Borisa Orla in Vilka
Novaka. Prav tako kot zaščitnika navaja tudi svetega
Martina.
Kljub temu da na prvi pogled navajanje
pastirskih praznikov ne sovpada s samo tematiko
oziroma naslovom dela, se moramo spomniti, da
avtorica kot eno izmed funkcij gospodarja volkov
navaja tudi zaščitništvo ljudi in živine, čeprav v
interpretaciji šeg t. i. pastirskih praznikov neposredno ne navaja omembe volkov oziroma njihovega
gospodarja. Če je bralec pozorno spremljal tekst
od samega začetka, lahko sledi sosledju sklopov, ki
jih je določila za obravnavo funkcij gospodarja
volkov.
Avtorica razišče tudi izvor verovanja v gospodarja volkov, kjer skuša dokazati, da je to predkrščanskega izvora, čeprav kot sem že prej omenila,
v vlogi le-tega nastopajo tudi različni svetniki.
Njegov izvor išče tudi v slovanski mitologiji, o kateri
pa (kot poudari tudi avtorica), "v resnici ne vemo
veliko". Kot trdi Mencejeva, je malo zgodovinskih
virov, ki bi pričali o njej, pravzaprav naj bi bile to
rekonstrukcije, narejene na podlagi njenih sledi v
folklori, jeziku, šegah (ki jih prepoznavamo kot
fragmente mitov in ritualov) ter na podlagi njihovih
primerjav z redkimi pisnimi viri o slovanski
mitologiji. Precej podrobno pa predstavi izsledke
drugih raziskovalcev, ki so iskali božjo podobo
gospodarja volkov. Predstave oziroma podobe o
gospodarju volkov se najbolj konkretno loti v
poglavjih o predkrščanski podobi gospodarja
volkov in njegovi podobi volka, kjer pa naj bi se
občasno zamešali verovanji o gospodarju volkov in
volkodlakih (to se kaže tam, kjer navaja vse podobe
gospodarja volkov).
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v delu bolj malo
raziskave.

posveča točno

temu segmentu

Mirjam Mencej je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani leta 1988 iz slovenskega jezika in
književnosti ter sociologije kulture. Magistrirala je
leta 1996 iz etnologije (smer komparativna slovanska mitologija) z nalogo 'Pomen vode v predstavah
starih Slovanov v posmrtnem življenju in šegah ob
smrti'. Raziskuje verovanja, šege in mitologijo slovanskih narodov. Leta 2000 je doktorirala na
Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo na
Filozofski fakulteti. Naslov njene disertacije je bil
Mitološka oseba Volčji pastir pri Slovanih. Na oddelku sedaj vodi seminarje iz Folkloristike in
Etnologije Slovanov, Teoretski seminar ter vaje iz
Primerjalne mitologije in folkloristike.
če pogledamo njeno strokovno pot in pomembnejša dela, vidimo, da se je avtorica že prej ukvarjala
s to temo oziroma njej sorodnimi. Tudi metoda
komparativnosti v tem delu ni vprašljiva, četudi ni
neposredno vezana na naslov, saj pri navajanju
primerov ne navede le-teh samo iz enega področja,
ampak tudi iz ostalih, kjer je zasledila enak oziroma
podoben pojav. Zaradi obilice gradiva, upoštevanega v tem delu, je ponekod težko slediti rdeči niti
dela. Zato bi lahko rekla, da je to delo zahtevno, saj
zahteva precejšnjo pozornost pri spremljanju teksta,
da se bralec ne izgubi ob številnih primerjavah.

Avtorica uporabi predvsem zgodovinskogeografsko metodo, poskusne terenske raziskave je
opravila le v zahodni Makedoniji. Po njenem mnenju namreč lastno terensko preučevanje situacij, v
katerih pripovedujejo pripovedko, na katero se
nanaša v svoji raziskavi, ne bi obrodilo želenih
sadov, ker naj bi bilo s terenskimi raziskavami
nemogoče zajeti tako široko območje, kot ga
primerja v svojem delu. S čimer se, glede na to, da
geografsko področje, ki ga zajema v svojem delu,
obsega skoraj vso Evropo, načeloma strinjam.
Bralca tudi pouči, oziroma mu pojasni metodološke
prijeme (npr. zakaj ne moremo ločeno obravnavati
šege ali praznike, povedke in verovanja o gospodarju volkov).
Kar se tiče dosedanjih raziskav na raziskanem
jih je avtorica sama navedla v svojem
delu, prav tako tudi primere, ki so se nanašali na
področje Slovenije. Tako tudi navede izsledke
raziskav nekaterih slovenskih znanstvenikov, ki so
že pred njo menili, da so odkrili sledove verovanja v
gospodarja volkov tudi na Slovenskem.
področju,

Ob opazovanju stališča pisanja avtorice, lahko
kot objektivno označim opozarjanje na določene
stvari, ki so velikokrat tema strokovnih polemik. Na
primer kar se tiče časovne opredelitve, poudari, da
sicer uporablja etnografski sedanjik, čeprav gre za
verovanja in šege, ki so v veliki meri verjetno že
. pozabljena (kar poudari takoj v uvodu). V svoje
delo je vključila tudi povedke, na katere je naletela
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potem, ko je bila knjiga že v tisku in jih tako ni
upoštevala pri interpretaciji gradiva. Vendar pa na
to sama opozori, s čimer se zopet izrazi njena skrb,
da ne pusti bralca v dvomu.
V več primerih se izraža v prvi osebi in poudarja, da je "nekaj" le njeno lastno mnenje. Dosedanjih
raziskav ni vzela kot edino pravilno resnico, ampak
se je zanesla na izsledke svoje raziskave. Prav tako
ne uporablja pridevkov, besedic, s katerimi bi njen
tekst pridobil bolj subjektiven oziroma dramatičen
ton, ampak se striktno drži začrtanega stila pisanja.
S tem pa ne želim trditi, da je njen stil pisanja suhoparen, prej nasprotno. če odštejemo dejstvo, da
obilica podatkov ponekod vzbuja občutek prenasičenosti, je avtoričin stil pisanja precej všečen in
besednjak razumljiv.
Grafična ponazoritev letnih ciklusov pastirskih
praznikov bralcu ponudi lažji vpogled v to, kar je
opisovala, gre namreč za sistematično opredelitev
oziroma ponazoritev pojavov. Že znotraj teksta
oziroma interpretacije gradiva le-tega klasificira in
ga na koncu strne v tabele, kar poudari njeno sistematičnost.

Ena izmed značilnosti gospodarja volkov oziroma volčjega pastirja naj bi bila šepavost oziroma
hromost. Šepavi oziroma hromi volk naj bi nastopal
v povezavi z gospodarjem volkov (tudi tam, kjer v
vlogi le-tega nastopajo različne osebe, kot je starec,
kakšen svetnik, deček „.). Zato se v tem segmentu
raziskave loti etimološke analize besed oziroma
izrazov, ki se nanašajo na hromost.
Če primerjam njen stil pisanja v prvem in
drugem delu knjige, lahko ugotovim, da se v prvem
delu (namreč tam, kjer nam predstavi gradivo) bolj
prepusti (pre)prostemu jeziku, v drugem delu, kjer
izbrano gradivo interpretira, pa uporablja striktno
strokovni jezik.

Znotraj dela, v katerem interpretira izbrano
gradivo, sproti podrobno razlaga terminologijo, s
čimer se izogne možnim kritikam glede njene
pravilne uporabe. Bolj pomembno je, da jo dosledno izpolnjuje. Če se kje pojavi beseda, ki ne izhaja
iz slovenščine oziroma ni splošno znana, jo v
opombi obrazloži (tako tudi na primer različne
oblike imen). Opombe ob strani teksta dajo bralcu
možnost sprotnega spremljanja oziroma
razumevanja navedenih informacij. Na trenutke pa
me je zmotilo to, da (za lažje spremljanje teme o
kateri razpravlja) reče glej spredaj ali glej zadaj, ne
navede pa strani, kjer je že obravnavala trenutno
problematiko. To je povzročilo, da kljub temu da
sem skušala pozorno spremljati tekst in sem se približno spomnila, na kaj se njen indic nanaša,
ponekod nisem uspela točno primerjati doslednosti
navedenih podatkov.
Način navajanja virov je zelo dosleden. Všečno
pa je bilo tudi to, da tam, kjer navaja vire oziroma
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literaturo, ki se nanaša na vsebinski del (primeri),
na kratko predstavi poanto, saj je to pripomoglo k
boljši.ponazoritvi danih primerov.
Na podlagi vseh dejstev, ki sem jih upoštevala v
recenziji (avtoričina bibliografija, bibliografija, ki jo

je upoštevala kot literaturo, sledenje miselnemu
toku, razvoj same raziskave oziroma stopnjevanje
predstavitve njenih rezultatov, bogata zakladnica
gradiva), bi lahko zaključila, da se je Mirjam Mencej
raziskave lotila temeljito in tako tudi prikazala
•
njene rezultate na bralcu zanimiv in razumljiv

Slavoj ŽIŽEK: MEJE TOLERANCE: ZAVGOVOR ETIČNEGA NASILJA.
Antropološki pogled na predavanje
Teja MOČNIK, 4. letnik
Gretchen Bakke v zadnji številki Etnologa omenja Slavoja Žižka kot edinega resnično slovitega
Slovenca (Bakke 2004: 197). Prav zato se mi ne zdi
smiselno spuščati v polemiziranje z njegovo provokativno nastavljeno tezo o zagovoru etičnega
nasilja, temveč se bom osredotočila na njegovo predavanje kot antropološki dogodek popularne kulture par exellence.
Dogodek:
Kakšno uro pred najavljenim Žižkovim predavanjem ob 17.00 se je pred vrati velike predavalnice
Filozofske fakultete pričela zbirati množica ljudi predvidevam, da povečini študenti in študentke. Ko
so se kakšnih 15 minut pred pričetkom odprla vrata
predavalnice 34, se je množica zgrnila skoznje in
evforično pričela iskati svoje strateške položaje. V
nekaj minutah je bila predavalnica zasičena do zadnjega kotička. Ljudje so sedeli po stopnicah, na tleh,
po dva na stolu. Občutek je bil že kar zadušljiv,
slišati je bilo tudi izjave o klavstrofobičnosti. Del
množice pri vratih je moral (ne po svoji volji) oditi
v sosednjo predavalnico (ki je bila tudi polna), kjer
se je predavanje predvajalo po zvočnikih. Vzdušje
je postajalo vedno bolj napeto, tehnik je nervozno
hodil iz ene predavalnice v drugo in preverjal svoje
instrumentalije - te so na začetku seveda zatajile.
Ko je Žižek vstopil, se je razvnel bučen aplavz,
okrog njega so se zgrnili fotografi in kamermani,
novinarji pa so mu pritaknili svoje mikrofone. Ko se
je prvoten zalet nekoliko umiril, je Žižek pričel
raztreseno in s poudarjenimi kretnjami predavati.
Žižek je (v sedečem položaju - da ne bo pomote)
spretno ustvarjal dinamiko pripovedovanja, ki so jo
zaznamovali odzivi smeha, resnosti, včasih
prepadenosti. Sem ter tja je med predavanjem
kakšen študent preko svojega mobilnega telefona
posnel fotografijo. Pol ure po predavanj1;1, ki je bila
namenjena vprašanjem slušateljev, si je Zižek seveda vzel zase in na hitro odpravil študenta, ki mu je
želel oponirati. Ob koncu je sledil dvakraten bučen
aplavz, toda Žižek je z izgovorom o plačilu
babysiterke za ceno feminizma kratko in jedrnato
izginil ter pustil ljudi v emocijah. O dogodku se je
še govorilo.

če

In kratka analiza:
V čem je bil dogodekl pravzaprav popularenč
popularno kulturo izločimo kot tisti del kulture,

ki je posredovan, konzumiran in ponotranjen preko
množičnih medijev, sledi modnim muham in zgledom (Muršič 1994) ter je zasnovan dramatično in
predvsem na čustvenih odzivih konzumentov,
potem je bilo Žižkovo predavanje nič manj in nič
več kot popularni dogodek.
Del tega, zakaj je Žižek postal objekt popularne
kulture, sem razkrila že v uvodu. Slavoj Žižek ima
sloves velikega filozofa v svetovnem merilu. Tako
lahko nastopa kot sam svoj oglas, medijsko podprt
pa njegov sloves dobi še večjo težo. Njegovo ime je
prepoznavno (in če ni nadaljevanje že nekoliko prepotentno), s pojmom prepoznavnosti lahko potegnemo paralele s tistimi strukturami popularne kulture, ki jih ustvarjajo zgledi oz. idoli.
Toda sama bistvo tega dogodka vendarle vidim
predvsem v točkah (popularne) kulture, ki se
nanašajo na emocionalne odzive publike, saj ne
moremo ne govoriti ne razmišljati brez čustev in kot človeška bitja - ne moremo čustvovati brez
razmišljanja (Muršič 2004: 49). če se pustimo voditi
slednjemu, potem lahko del Žižkovega slovesa pripišemu dejstvu, da v ljudeh sproža čustvene vzgibe
(bodisi pozitivne bodisi negativne), ki jih večina
znanosti - te (na žalost) še vedno igrajo predvsem
na karto razuma - ne sproža.
Sam dogodek je bil izrazito emocionalno naravnan, kar je bila v veliki meri tudi posledica
masovne komunikacije. čustva, ki so se nagrmadila
med pričujočim občinstvom, so bila bolj ali manj
plod človeške mase. Potrebno je namreč upoštevati,
da med čustvovanjem ducata ali čustvovanjem
nekaj ducatov ljudi obstajajo veliki prepadi.
Emocionalni diskurz je potekal na podlagi
empatičnega delovanja množice in se izrazil v
končni podobi kolektivnega čustvovanja. Že na
začetku - še preden se je predavanje pričelo - so
valovila čustva nestrpnega pričakovanja, napetosti,
najmočneje pa so se izražala med predavanjem, v
obliki gromkega smeha, ki ga je sprožila strastnost
Žižkovega govora, začinjena s humornimi cvetkami,
medtem ko so nekatere provokativne izjave na
obrazih občinstva risale prepadenost.
Tako se je vzpostavilo nekakšno stanje, ki bi ga
Durkheim poimenoval kolektivno vrenje, namreč
intenzivno emocionalna izkušnja kolektivnega
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vrenja je usmerjena na določene objekte ali ideje
(se objektivizira), ki pridobijo močan emocionalni
naboj (Šadl 1999: 98), k čemur je vsekakor potrebno
pritakniti tudi predavateljevo karizmo.
In če v popularni kulturi velja za uspešno umetnost tista, ki uspeva ganiti obiskovalca, bodisi estetsko, politično ali z golo intenzivnostjo doživetja
(Bakke 2004: 190), potem moramo priznati, da je
bilo Žižkovo predavanje (vsaj) s stališča čustvenega
odzivanja nadvse uspešno.

MURŠIČ, Rajko 1994: Množična, sodobna kultura na etnološki
način.

SED, let. 34, št. 4, Ljubljana, 27-32.

ŠADL, Zdenka 1999: Usoda čustev v zahodni civilizaciji.
Ljubljana, Znanstveno publicistično središče.
1 Dotičnega predavanja dejansko ne moremo obravnavati kot
zgolj običajno predavanje. Bilo je namreč več, kot to. Bil je
dogodek.
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SARAJEVO-MOSTAR-SPLIT-ZADAR

Strokovna ekskurzija v okviru vaj iz etnologije Balkana, s primesmi dobre
hrane, družbe in zabave.
Martina FEKONJA, 2. letnik

V okviru etnologije Balkana se je del letošnjih
drugih letnikov 24. maja 2004 odpravil na ekskurzijo v Sarajevo, Mostar, Split in Zadar. Sprva naj bi šli
na Kosovo, vendar smo se zaradi nemirov, ki so tam
izbruhnili, raje odločili za drugo pot. Spremljevalci
naše ekskurzije so bili Peter Simonič, Božidar
Jezernik, Maja Avsenik in Ognjen Tvrtkovič. Slednji
je Sarajevčan, ki se je v času vojne dve leti zdravil v
Ljubljani, nato pa delal kot novinar na Delu. Mejo
med Slovenijo in Hrvaško smo prestopili v Bregani,
mejo med Hrvaško in BiH pa na Gradiškem.
Ko smo vstopili v BiH, smo že takoj opazili razlike v okolici - nismo se več vozili po avtocesti, le tu
in tam je še na kateri fasadi kakšna luknja, nekatere
hiše so popolnoma zapuščene, večina hiš pa je na
novo zgrajenih, vendar brez fasade, ceste niso v
najboljšem stanju ipd. Zanimivo je tudi to, da je na
cestah zelo malo semaforjev - ni primerjave z
Ljubljano, kjer stoji semafor na vsakih pet metrov.
Ustavili smo se v Jajcu, mestu, ki je najbolj znano
po drugem zasedanju AVNOJ-a. Tukaj naj bi imeli
najboljše čevapčič~ v Evropi, čemur res ne bi mogli
oporekati - bili so dobri in poceni. Naslednji
postanek smo imeli v Travniku, kjer smo si
privoščili pravo bosansko "kafu". Zvečer smo
prispeli v Sarajevo in bili popolnoma navdušeni
nad velikim mestom, kjer se ti pogled najprej ustavi
na gosto posejanih hišah ter minaretih (naj
omenim, da je v Sarajevu okrog 90 mošej). Kmalu
smo lahko slišali kako imam kliče k molitvi iz mošeje, ki smo jo videli skozi okno železničarskega
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dijaškega doma, v katerem smo prespali dve noči.
Takoj smo se odpravili na Baščaršijo, ki pa je bila ob
večernih urah precej prazna in pusta.
Naslednji dan smo si ogledali Zemaljski muzej
Bosne i Hercegovine, ki je bil ustanovljen pred 115
leti v času, ko je bila BiH pod Avstro-Ogrsko. Skozi
etnografsko zbirko so v muzeju želeli preseči
etnične spore. Muzej je razdeljen na oddelek za
arheologijo, etnologijo, naravoslovne vede, biblioteko, administracijo ter botanični vrt. Ob
botaničnem vrtu se nahajajo tudi razne vrste
stečkov (nagrobnih spomenikov). Ogledali smo si
razstavo, v kateri je predstavljena notranjost bošnjaške oz. muslimanske hiše. Po ogledu muzeja smo
se odpeljali na izvir reke Bosne, kjer je zelo lepo in
pomirjajoče, vendar to lepoto nekoliko izmaliči
pogled na popolnoma minirane hribe, ki obdajajo
izvir. Po ogledu izvira smo se odpeljali nazaj do
Baščaršije, ki je bila tokrat n4bito polna ljudi. Ob
sprehodu skozi Sarajevo je bilo precej vidno slovensko vlaganje v razvoj tega mesta. To je bilo opazno
ob pogledu na trgovine, kot so Polzela, Alpina,
Jelovica, ob pogledu na reklame za Laško,
Radensko, Poli, sredi Sarajeva je velik Mercatorjev
center ipd. V letu 2003 je bila Slovenija četrta
najpomembnejša partnerica za BiH in je imela 10%
delež v skupni blagovni menjavi BiH. Pred njo so še
Hrvaška, Nemčija in Italija.
Po množičnem nakupovanju raznih džezvic,
uhanov in rut smo si ogledali Gazi Husrev-Begovo
džamijo, ki je bila zgrajena leta 1531. Gazi Husrev-
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Begov je v Sarajevu zgradil javne šole, bolnišnico,
javne toalete, hotele, kopalnice, vodovod, ... ter
mošejo, ki smo si jo ogledali.
Ogledu mošeje je sledil obisk na fakulteti za
islamske vede (zgrajena je bila leta 1887), kjer so se
šolali sodniki, ki so sodili po šeriatskem pravu.
Naslednji dan je bil predviden za obisk
slovenske ambasade v Sarajevu, vendar ne za celotno skupino. Tja so šli spremljevalci ekskurzije ter
ena od sošolk. Ognjen je v tem času peljal ostale na
ogled židovskega pokopališča in občine. Judovsko
skupnost v Sarajevu nam je predstavil Moris
Albahari, ki je na nas naredil prav poseben vtis. Je
zelo moder mož, in če bi vam želela napisati vse,
kar nam je povedal, bi zasedla ves prostor Šegavca.
V Sarajevu je danes 9 sinagog. Sledila je vožnja do
Mostarja, kjer smo si ogledali znameniti mostarski
most v trenutku, ko so ga še obnavljali. Po kratkem
sprehodu po Mostarju smo se odpeljali k Ramskem
jezeru v Ščitu, kjer smo prespali v frančiškanskem
domu. V samostanu smo si ogledali tudi zbirko, ki
je prestavljala nošo, orodje, gospodinjske predmete,
pribor za tkanje, vozove „., ki so bili še pred 100 leti
značilni za to območje. Ta dan je bil posebej zanimiv oz. posebej multireligiozen - na poti do
judovske sinagoge smo si iz višje ležeče točke v
Sarajevu ogledali mesto in videli ogromno mošej,

zvečer

pa smo prespa i v ato iš em samostanu.

Zjutraj smo se odpravili proti Splitu. Bolj kot smo
se bližali meji s Hrvaško, gostejša je bila naseljenost
in okolica bolj razvita. Mejo med BiH in Hrvaško
smo prestopili na Kamenskem. V Splitu smo si
ogledali,arheološki muzej, v katerem hranijo kipe
različnih rimskih vladarjev, razne lončene izdelke
ipd. Ogledu Splita je sledila vožnja proti Zadru,
kamor smo prispeli proti večeru.
Na zadnji dan ekskurzije smo si ogledali filozofsko fakulteto v Zadru, ki je najstarejša univerza na
Hrvaškem in ima 16 oddelkov. Žal oddelka za
etnologijo še nimajo. Nato smo si ogledali še dva
muzeja - v prvem, mestnem muzeju, imajo razstavljene fotografije narodnih noš iz dinarskega in jadranskega področja. Sledil je sprehod skozi Zadar do
narodnega muzeja, kjer so nam predstavili makete
razvoja Zadra med leti 1490 in 1910. Po ogledu
Zadra smo se odpeljali na plažo, kjer smo nekateri
malo "lenarili" in občudovali tiste, ki so se upali
kopati v mrzli vodi. Odpravili smo se proti domu in
zvečer prispeli spet nazaj v Ljubljano.
O ekskurziji bi vam imela še veliko več za povedati, saj sem tako kot vsi drugi polna vtisov in
doživetij, vendar bi članek postal predolg. Sarajevo
je pač mesto, ki ga ne pozabiš nikoli „.

•

DOGAJANJE SIMPOZIJA AFRICA UNITE V ADDIS ABEBI
Maruša PERNOVŠEK in Barbara TURK, 4. letnik

članek je nastal na osnovi prisostvovanja na simpoziju Africa Unite in spremljevalnih dogodkov v
času od l. 2. do 7. 2. 2005 v Addis Abebi. V uvodnem delu za boljše razumevanje predstavljava
zgodovinski okvir, v katerem je izpostavljeno predvsem panafrikanistično gibanje ter vloga Boba
Marleya. V nadaljevanju sledi poročilo s simpozija.
Enomesečno

potovanje po Etiopiji, tretji največji
državi Afrike, s 65 milijoni prebivalstva, naju je približno na sredini potovanja, od l. 2. 2005 do 7. 2.
2005, pripeljalo v Addis Abebo. Tam sva se udeležili
nekaterih dogajanj v čast in spomin na Boba
Marleya, ob 6o-letnici njegovega rojstva, ki prav tako
sovpada s historičnim Črnim mesecem. "Glasba
Boba Marleya govori o problemih človeštva, o
sočutju, upanju in ljubezni. Pred več kot 20 leti je bil
· Bob Marley eden prvih umetnikov, ki je Afriko in
njene borbe približal širši mednarodni javnosti"
(internetni vir 1). Dogajanje je obsegalo fotografsko
razstavo o življenju in delu Boba Marleya Songs of
freedom, tridnevni simpozij Africa unite, razstavo
fotografij, skulptur in slik 30 afriških umetnikov,
delavnice za otroke, protokolarne sprejeme in bankete, predstavitve knjig ter seveda težko pričakovani

koncert. Koncert je sicer minil v senci slabega
ozvočenja in za naše dojemanje koncertnega
dogodka ob precej pasivnem občinstvu ter
posledično vzdušju. Med nastopajočimi so bili
Marley's brothers (Marleyevi sinovi), The 1-Three,
Angelique Kidjo, Spragga Benz in Teddy Afro.
Vprašanje, zakaj se je vse to odvijalo ravno v
Etiopiji in ne v kakšni drugi afriški državi in kakšno
povezavo ima z Etiopijo Bob Marley, je potrebno
vsaj malo osvetliti.
SPLOŠEN ZGODOVINSKI OKVIR ETIOPIJE
Etiopija je država, ki je v Afriki pa tudi v diaspori
prevzela sloves svobodne in neodvisne države in
zato postala zgled ostalim afriškim državam, saj ni
bila neposredno pod kolonialističnim režimom.
Poizkušali so jo zasesti Italijani, vendar je Etiopija z
vladarjem Menelikom na čelu bitko z Italijani pri
Adowi leta 1896 zmagala ter tako postala zgled
ostalim afriškim državam, simbol za neodvisnost in
svobodo celotne Afrike, vključujoč diasporo.
Sprožitev gibanja za svobodo in združitev Afrike
je močno podpiral bivši etiopski kralj Haile Selassie,
ki je bil eden tistih, ki so igrali močno vlogo za
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združenje vseh nasprotujočih in različnih sil znotraj
celotnega kontinenta. Haile Selassie je tudi predstavljal in še predstavlja visoko avtoriteto rastafariancem. Mnogi so njegovo kronanje videli kot izpolnitev starodavne svetopisemske prerokbe, da bodo
"kralji prišli iz Afrike". Privrženci novo nastale religije Ras Tafari so v Haile Selassiu videli božanstvo mesijo afriške osvoboditve. Tako naj bi ga častil tudi
Bob Marley, poleg tega pa je bil tudi njegov prijatelj
in tisti, ki naj bi deset članov njegove družine
obranil pred možnim zaprtjem v ječo.
Bitka za združenje celotne Afrike sega v čas
Marcusa Garveya in gibanja "Back to Africa" iz leta
1920, Williama du Boisa, Sylvestra Williamsa in
mnogo drugih, ki so razvili koncept panafrikanizma
ob koncu 19. stoletja. Vse to je pripomoglo k osvoboditvi Etiopije izpod fašistične okupacije leta 1935.
V tem času je hiter razvoj rastafarianskega gibanja
odigral pomembno vlogo v osvoboditvi celotne
Afrike izpod kolonialističnih režimov.
Vsa ta pomembna gibanja so bila oporni stebri
ob ustanovitvi OAU leta 1963 s Haile Selassiem na
čelu, ki si je prizadeval za boj Afričanov za neodvisnost. Nudil je podporo borcem za osvoboditev
afriških držav, ustanovil je Radio svoboda v Addis
Abebi, v 60-ih letih je prav tako omogočil študentom v kolonialističnih režimih, da so se lahko izobraževali v Addis Abebi. Haile Selassie je med
drugim nudil konstantno moralno in materialno
podporo družinam zaprtih afriških voditeljev, kot
so ]orno Kenyatta v času Mau-Mau gibanja, Mandela
v Južni Afriki in drugih v izgnanstvu. Mnogim
afriškim državam, ki so bile v medsebojnem konfliktu, je modro svetoval k premirju. Na mnogo
načinov je promoviral potrebe Afrike za neodvisnost, mir in solidarnost.
Etiopija je tako spodbudila že začeto
gibanje, prav tako pa je gibanje za
enotnost in neodvisnost Afrike med drugimi
pomembnimi voditelji vzpostavljal bivši etiopski
kralj Heile Selassie, pa tudi rastafariansko gibanje, ki
se je začelo leta 1935.
Potrebno je poudariti, da so afriški voditelji na
kontinentu in v diaspori od 18„ predvsem pa od
prejšnjega stoletja dalje začeli gledati na kontinent
kot na celoto in ne le na posamezne dele. Afrika naj
bi zabrisala politične meje in se združila v skupnih
interesih in svoji "pravi" naravi. Takšni pogledi na
kontinent so se počasi inkorporirali v nacionalistične boje in dobili jasnejšo obliko v času boja za
neodvisnost.
panafrikanistično

ŠTUDENTKI IZ SLOVAKIE NA SIMPOZIJU
AFRICA UNITE
Preden sva ugotovili, kje se nahaja Africa Hall
(United Nations Conference Center), prizorišče simpozija, se je prvi dan že bližal koncu. Brez kartice
nama je bil vstop v impozantno zgradbo seveda
onemogočen. Tako sva se naivno namenili v prostore Bob Marley Foundation, ki je bil poleg Rita
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Marley Foundation tudi glavni organizator dogodka. Po pomenku ob čaju s fantom, ki je urejal kartice (večinoma) predstavnikom medijev iz vseh
koncev sveta, nama je bilo rečeno, naj naslednjega
dne dvigneva kartici s svojim imenom. Tako sva
drugi dan simpozija s kartico kot študentki (pa
čeprav) iz Slovakie ponosno vstopili v konferenčne
sobe. Prisostvovanje na simpoziju se je izkazalo za
zelo poučno „. in v kulinaričnem smislu nadvse prijetno. Kot nadobudni študentki z nizkim proračunom sva se vestno udeleževali tudi kosila samopostrežnega bifeja, ki se je šibil pod raznoliko
izbiro. Ob (vsaj zame) kulinaričnem šoku in trpkem
navajanju na etiopsko injero so bile vabljive solate
pravi balzam in pobeg v tisto domače.
Da pa ne bomo preveč krenili, se raje posvetimo
samemu simpoziju. Udeleženci iz afriškega kontinenta in diaspore so v treh skupinah (intelektualci,
umetniki - aktivisti in mladina) razglabljali o problemih in prihodnosti Afrike. Obravnavani so bili
tudi sodobni problemi in iskanje rešitev zanje.
Simpozij je potekal v spomin na Afričane, ki so
preživeli grozote boja za neodvisnost od "mentalnega suženjstva", kot v pesmi Redemption song poje
Bob Marley, kot tudi vse druge oblike izkoriščanja
afriškega prebivalstva. Uvodne pesmi Boba Marleya
so vsak dan naslovile dnevne teme.
Rdeča nit prvega dne so bile pesmi Africa Unite,
Exodus in War. Ob njih se je govorilo o
zgodovinskem in sodobnem kontekstu Afrike,
transatlantski trgovini s sužnji, stoletjih kolonializma
in desetletjih neokolonializma ter afriški složnosti.
"Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is abolished, there will be
war," je Marleyeva upesnitev govora H. I. M. Haileja
Selassija Združenim narodom. Navezuje se na problematiko tribalizma, spolne diskriminacije, odvzema
državljanskih pravic mladim ter nepravične
trgovine, neuspešne olajšave dolgov in podpiranja
nedemokratičnih voditeljev.

Drugega dne je simpozij potekal v duhu pesmi
No woman no cry, Get up stand up in So much
things to say. Izpostavljeni so bili problemi žensk v
Afriki in afriški diaspori, predvsem družinske in
institucionalizirane oblike zlorab in diskriminacije.
Pereča vprašanja, ki se dotikajo žensk, so revščina,
AIDS, izobrazba deklic, negativne posledice obrezovanja ter družinske zlorabe. Marleyeve pesmi
opozarjajo na hipokrizijo in protislovja v naših
družbah ter hkrati ženski nudijo tolažbo. Pesem Get
up stand up kliče k aktivizmu, So much things to
say pa daje ženski glas.
Tretji dan so temo za pogovor dale pesmi
Redemption song, So much trouble in the world in
One love. "Emancipate yourself from mental slavery
none but yourself can free your mind," je poziv
mladim, da bi kljub tehnološkim izzivom črpali·moč
in iskali smernice pri svojih prednikih in zgodovini:
So much trouble in the world se sooča z aktualnimi
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problemi, kot so AIDS, pomanjkanje tehnološke
infrastrukture in podpira iniciative, ki omogočajo
osebnostno, družinsko, skupnostno in kontinentalno rast in razvoj. One love je inspiracija. Mlade je
treba podpreti, da se bodo lahko soočali s problemi, kot so uničevanje okolja, etnični spori, ekonomska stagnacija, globalizacija in tehnološke razlike.
Naj povzamem nekaj tem, okoli katerih so se na
simpoziju vnemale diskusije. Ena najmočnejših so
bili problemi žensk. Udeleženci so ugotovili, da ima
ženska v afriškem kontekstu specifično vlogo.
ženska joče: nad delom za preživetje, nad otroki,
ob pogrebih ... Moški ne pokaže veselja in ne joče,
ženska pa. Tako opozarja na probleme v družbi. Jok
pa ima tudi svoje pozitivne strani, saj je hkrati terapija, jok in smeh pa sta ista energija. "Toda kako
dolgo bomo še jokale?" so se vprašale ženske na
simpoziju. Problem prostitucije je bil zaokrožen v
dejstvu, da obstaja rek najcenejša stvar v Ugandi je
ženska (300 sit!). O ceni ženske ne bi smeli niti
razmišljati; ali lahko namreč postavimo ceno svoji
materi in hčeri? Ženske so štirikrat bolj prizadete
zaradi epidemije AIDSA kot moški. Ženska je postala metafora za suženjstvo, seksizem, kolonializem in
genocid. Izpostavili so pomen izobraževanja in
ekonomskega statusa (izobraževanje deklic ter
krepitev moči žensk je koristna za rast celotnega
naroda). Omenjeni pa so bili tudi pozitivni vidiki. V
Ruandi je v parlamentu kar 45 % žensk, vedno več
žensk je tudi med intelektualkami. Kot vzor je bila
predstavljena ekonomska solidarnost med ženskami v Beninu, ki so se organizirale tako, da si lahko
sposodijo denar od ženske mikrokreditarne organizacije.
Drugo pereče vprašanje se je dotaknilo problematike viz. Spraševali so se, zakaj diaspora, ki se
vrača v Afriko, potrebuje vize oziroma zakaj
Afričani sami potrebujejo vize znotraj Afrike.
Diskusije so bile močno panafrikanistično obarvane. Zaključili so, da Afričani tradicionalno ne
verujejo v meje. Kolonizatorji so Afriko fragmentirali z mejami in razdelili etnične skupine, v Afriki
pa ne obstaja nacionalnost nad Afriško nacionalnostjo. Eden izmed ciljev Afriške Unije, o katere
načelih in ciljih se je sicer veliko govorilo, je do leta
2008 uvesti svobodno gibanje znotraj Afrike za
Afričane in diasporo. V svoje diskusije so tudi sicer
vestno vključevali afriško diasporo.
Med perečimi točkami so bili še mediji (ti Afriko
po svetu po pravilu portretirajo zgolj v negativni
luči), vloga angleščine (zakoni so pogosto napisani
v angleščini, ker pa mnogo ljudi angleško sploh ne
zna, je s tem ljudem onemogočen dostop do
zakonov) in vloga izobraževanja. V šolah redko
poučujejo afriško zgodovino, suženjstvo in vpliv
kolonializma pa praviloma nista vpeljana niti na
univerzah.
Veliko se je govorilo o Afriški Uniji. V ospredju je
bil predvsem družbeno-ekonomski razvoj. če

povzamem glavne ovire pri integraciji Afrike, te
zaobjemajo spolno neenakost, omejeno gibanje
ljudi, AIDS, nezadovoljivo infrastrukturo in omejeno kapaciteto privatnega sektorja.
Zaključne točke, ki jih bo še potrebno razvijati v
prihodnosti, so se glasile: kvalitetne in dostopne
šole, večja vloga žensk v družbi, AIDS in
izobraževanje najstnikov, zdravstvena oskrba,
prehrana in skrb, skrb za sirote, ohranjanje afriške
kulture in osvoboditev izpod negativnih tujih
vplivov, promocija afriške kulture (glasba, ples,
umetnost), učinkovito in napredno vodstvo, pozitivna afriška identiteta, ki naj se predstavlja svetu,
panafrikanizem in diaspora.
Ena zaključnih misli se je glasila, da Afričani ne
ljubijo samih sebe zaradi vplivov kolonializma in
evropskih ter ameriških trendov. Angelique Kidjo je
povzela, da je neokolonializem posledica razdvojenosti Afričanov. Afričani se med seboj ne ljubijo in
niso ponosni na svoj doprinos svetu. Ob tem je
prišlo do rahlo prenagljene izjave, da Jamajka danes
sploh ne bi imela kulture, če ne bi bilo Afričanov.
Na konferenci se je zgodil tudi manjši incident,
ko nas je nagovoril predstavnik World Bank z lepimi besedami, kako WB stremi k istim ciljem in podpira prizadevanja s simpozija. Sledil je odgovor, da
so ljudje plačani, da Afriko dajejo v nič, gospod
predstavnik WB pa je bil imenovan za mrhovinarja.
"Nobody will build this continent for us, we will
build it ourselves," se je odločno zaključila debata.
Upava, da bodo rešitve, ki so bile na simpoziju
predlagane za blagor Afrike, tudi uresničene in
upoštevane. Izkupiček koncerta naj bi bil namenjen
žrtvam tsunamija v Somaliji. Ob trenutnem kaosu,
ki vlada tej državi (Somalija je praktično brez vlade
oziroma ji kraljujejo gospodarji vojne), ostaja
vprašanje, kako bo denar skozi sito birokracije
sploh prišel do žrtev tsunamija. Rahlo skeptični sva
ostali tudi ob dejstvu, da so se reklamne majice
Africa Unite prodajale za 150 birov (najin povprečni
dnevni proračun se je namreč gibal okoli 90 birov).
VIRI IN LITERATURA
Internetni vir 1
l. 3. 2005.
>http://www.bobmarleyfoundation.org/news_views _AFRICA_U
NITE.html<
Internetni vir 2
l. 3. 2005. >http://www.bobmarleyfoundation.org/africaunite<
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LJUBLJANSKI SPOMINKI
Špela PATERNOSTER, 4. letnik
V pričujočem prispevku se bom ukvarjala s tematiko turističnega spominka mesta Ljubljane.
Poskušala bom ugotoviti, kaj so najbolj pogosti
motivi, upodobljeni na spominkih, kakšna je forma
spominkov, cena in dostopnosti, razširjenost
ponudbe, prepoznavnost, umetniška in obrtniška
vrednost ter povpraševanje.
Ideja za elaborat se mi je porodila, ko sem se
spomnila na dogodek, ko sem morala sama izbirati
oziroma pomagati izbrati spominek Ljubljane.
Lansko leto so nas obiskali nizozemski študenti in
ob koncu bivanja pri nas sta me dekleti, ki sta
stanovali pri meni, prosili, če tu lahko peljem v
kakšno trgovino s spominki. Zeleli sta kupiti nek
spominek, ki ju bo spominjal na Ljubljano in ki je
tipičen za to mesto. Na začetku sem mislila, da to ne
bo težka naloga, izkazalo pa se je ravno obratno. Ko
smo prišli v trgovino s spominki, jima nisem znala
pokazati spominka, ki bi bil tipičen za Ljubljano.
Kar sem jima lahko svetovala, je bilo, naj si izbereta
katerikoli predmet z motivom zmaja, ki je kot simbol mesta Ljubljane še najbolj ugodil njuni želji po
tipičnosti in prepoznavnosti. Tako se mi je zdelo
zanimivo po letu dni spet pregledati, kakšna je
situacija s spominki.
V centru Ljubljane je kar nekaj trgovin, kjer
lahko kupimo turistične spominke. Poleg turistično
informacijskih centrov (na Tromostovju, na
Krekovem trgu in železniški postaji) je tu še veriga
trgovin Dom ter posamezne manjše trgovinice z
umetniškimi in obrtniškimi deli, med katerimi
lahko najdemo tudi kakšno, ki bi bil primerna za
spominek.
V trgovinah Dom pa prodajajo po večini
raznovrstne obrtne okrasne izdelke iz lesa in
keramike. Tu najdemo ribniško suho robo, posodje
iz keramike in razne izdelke iz lesa. Poleg tega pa
prodajajo še turistične spominke s tematiko
Slovenije (na primer miniaturni leseni kozolec z
napisom Slovenija) in turistične spominke mesta
Ljubljane. Med temi je največ skodelic z motivom
grba mesta Ljubljana, zmaja, izvzetega iz taistega
grba ali pa zmaja v nekoliko bolj stripovski podobi.
Na skodelicah najdemo tudi motive starih ljubljanskih razglednic, bolj zanimivih ljubljanskih vedut
kot npr. Tromostovje, Mestni trg in Frančiškanska
cerkev. Poleg skodelic prodajajo še keramične magnetke z motivom zmaja in nekaterih bolj znanih
ljubljanskih stavb: Rotovž, Filharmonija in
Tromostovje. Tu so še miniature nekaterih stavb iz
keramike, npr. Frančiškanske cerkve. Ljubljanski
zmaj je upodobljen tudi na majolikah različnih
velikosti, ki sicer niso značilne za Ljubljano, ampak
za Kamnik (!). Izdelkov pod imenom Ljubljanski
spominek ne prodajajo oziroma niti ne vedo za njih
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(prodajalke). Tu so še majice z motivi ljubljanskega
zmaja in bolj znanih ljubljanskih vedut.
Veliko zbirko spominkov iz cele Slovenije najdemo v Galeriji Rustika na Ljubljanskem gradu. Tu je
na prodaj velik diapazon obrtniških in umetniških
izdelkov. Med njimi najdemo tudi nekaj izdelkov z
ljubljansko vsebino. To so razni umetniški izdelki
predvsem iz keramike z motivi mesta Ljubljane ter
dva spominka iz kolekcije "Ljubljanski spominek",
in sicer Čivink ter keramični krožnik z motivom spirale.
Veliko ponudbo spominkov po večini mesta
Ljubljane imajo v trgovini Zmajček v hotelu Union.
Tudi tu med spominki mesta Ljubljane motivno prevladuje ljubljanski zmaj. Ta je upodobljen na skodelicah, magnetkih, grafikah, majicah ter kot kipec.
Kipec je največkrat posnetek zmaja z zmajskega
mostu in je narejen iz gline ali pa vlit iz brona v
različnih velikostih. Velika je izbira skodelic z
različnimi motivi: od že prej omenjenega ljubljanskega zmaja do napisov Ljubljana ali "I love
Ljubljana" in pa starih razglednic, ki prikazujejo bolj
znane ljubljanske motive. Tudi izbira grafik je velika.
Glavni motivi le-teh so spet bolj znane ljubljanske
stavbe in vedute: Rotovž, Ljubljanski grad,
Tromostovje, Frančiškanska cerkev, Uršulinska
cerkev, Prešernov trg itd.
V turistično-informacijskih centrih (TIC) je
ponudba turističnih spominkov drugačna. Tu prodajajo predvsem izdelke z zaščitnim znakom
Ljubljanski spominek. V TIC-u na Krekovem trgu pa
so v vitrini poleg njih še nekateri drugi spominki.
Izdelki pod zaščitnim znakom Ljubljanski spominek
so plod projekta, ki ga je leta 2001 zagnal Zavod za
turizem Ljubljana. V predstavitvi ciljev in poteka
projekta navajajo kot razlog za njegov zagon prav
neprepoznavnost izdelkov, ki jih lahko obiskovalci
Ljubljane kupijo, kot primer izdelka, značilnega za
to mesto. Njihov cilj ni bila samo razstava izbranih
izdelkov, ampak tudi njihovo promoviranje in prodaja. Kot glavni cilj projekta so navedli promoviranje in prodajo izdelkov domače in umetnostne obrti
ter sodobnega oblikovanja, ki so značilni za mesto
Ljubljana. Razpis je bil objavljen v lokalnem
časopisu. Strokovna komisija (prof. dr. Janez
Bogataj, prof. Vladimir Pezdirc in Jure Miklavc) je
izbirala med 51 prispelimi deli. Ocenili so, da sta
samo dva izdelka popolnoma v skladu z zahtevami
natečaja, 15 izdelkov je le delno ustrezalo zahtevam
natečaja, ostale pa so izločili. Po dveh mesecih svetovanj avtorjem 15 izdelkov, ki niso bili popolnoma
v skladu z zahtevami natečaja, so le-ti svoje izdelke
izboljšali in pri naslednjem ocenjevanju je komisija
izbrala še 9 primernih izdelkov. Naziv Ljubljanski
spominek je tako dobilo 11 izdelkov. To so: grafike -
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Ljubljanske vedute; grafike - Ljubljana is a beautiful
city; keramični krožnik; ročno poslikani svileni šali z
motivi ljubljanske secesijske arhitekture; skulpture Zmaji; glinene obešanke z motivi ljubljanskih pročelij;
čivink - piščalka trnovskih ptičarjev; dnevnik iz ročno
izdelanega papirja - Moje srečanje z Ljubljano; prosojni kolaži in viseči svečniki; zmaj - magnet; izdelki iz
oblancev: ljubljanski šopek, obeski, srčki, pirhi, venčki
in posodice ter ljubljanske butarice.
Izdelki se pojavljajo v različnih izvedbah in
velikostih, tako da je skupaj 34 izdelkov pod zaščit
nim znakom Ljubljanski spominek.
Poskušala sem ugotoviti, ali je serija spominkov
pod imenom Ljubljanski spominek res obogatila
ponudbo spominkov in ali se je z njimi prepoznavnost spominka kot tipičnega za Ljubljano kaj
povečala. Motivno ta serija ni doprinesla dosti novega
k vzpostavljeni ponudbi. V njej se najmanj dvakrat
pojavlja Ljubljanski zmaj (kot skulptura in magnetek,
najdemo pa ga tudi na grafikah, svilenih rutah in
visečih svečnikih). Tudi ponudba grafik in drugovrstnih umetniških upodobitev Ljubljane je bila že prej
pestra, čeprav se le-te ne prodajajo vedno v trgovinah
s spominki ampak v prodajnih galerijah. Zanimiv
izdelek je čivink, ki je eden redkih glasbil v ponudbi
spominkov, poleg tega pa izstopa prav po svojem
ljubljanskem geografskem poreklu. Med drugimi
slovenskimi glasbili, ki so naprodaj kot spominki,
najdemo na primer lončeni bas ipd. Tudi velikonočne
butarice in izdelki iz oblancev so nedvomno
popestrili ponudbo, vendar je po mojem mnenju
težava teh izdelkov v teni, da malokdo (tudi
Ljubljančani sami) ve, da so tipični za Ljubljano.
Ljudje jih seveda imajo za specifiko Slovenije, vendar
jih ne znajo geografsko umestiti. Šali so povečali
ponudbo tekstilnih izdelkov z motivi mesta Ljubljane.
O prodaji serije izdelkov Ljubljanski spominek
nisem dobila točnih podatkov. Na Zavodu za turizem
v Ljubljani so mi pojasnili, da je serija še mlada in zato
še ne toliko prepoznavna, temu primerna pa je tudi
prodaja, ki sicer iz leta v leto narašča. V turistično
informacijskih centrih na Tromostovju in na
Krekovem trgu, kjer prodajajo celotno paleto
izdelkov, so mi povedali, da jih v tem času ne prodajo
veliko, ob vrhu turistične sezone pa prodaja naraste.
Edino številko o prodaji sem našla v brošuri o seriji
izdelkov Ljubljanski spominek, namenjeni turističnim
organizacijam v tujini. Tu navajajo številko, da je bilo v
prvem letu prodano za 4.000.000 sit izdelkov. Gospa
Vitorija Grašič - Bole, vodja razvoja in kakovosti turistične ponudbe pri Zavodu za turizem Ljubljana, mi je
povedala, da so po končnem izboru izdelkov, ki so
pridobili zaščitni znak Ljubljanski spominek, od
vsakega izdelovalca odkupili za 200.000 sit izdelkov.
Od takrat naprej pa jih dokupujejo naknadno in v
skladu s povpraševanjem.
V TIC-u na Tromostovju prodajajo samo turistične
spominke iz serije Ljubljanski spominek, v TIC-u na
Krekovem trgu pa poleg le-teh še nekatere druge
spominke. V ostalih trgovinah s spominki v centru

Ljubljane nisem zasledila Ljubljanskega spominka,
razen v Rustiki na Ljubljanskem gradu, kjer prodajajo čivink ter skledo s spiralnim vzorcem. Skušala
sem ugotoviti, katere spominke obiskovalci
Ljubljane najpogosteje kupujejo. čeprav točnih
številk nisem dobila, sem ugotovila, da se iz serije
Ljubljanski spominek najbolj prodaja čivink - piščal
ka trnovskih ptičarjev. Tako so mi povedali v obeh
TIC-ih v stari Ljubljani. V TIC-u na Krekovem trgu
sem tudi izvedela, da obiskovalci najraje kupujejo
majice z raznimi ljubljanskimi motivi pa tudi razne
grafike (tiste is serije Ljubljanski spominek in
druge) se dobro prodajajo. V obeh trgovinah Dom
v Stari Ljubljani (na Mestnem trgu in Pogačarjevem
trgu) sem izvedela, da pri njih turisti najraje kupujejo majice. Enak odgovor pa sem dobila tudi v
trgovini s spominki Zmajček v Hotelu Union. Tam
so mi povedali, da obiskovalci z veseljem kupujejo
tudi grafike (ki niso iz serije Ljubljanski spominek,
saj v tej trgovini ne prodajajo nobenega izdelka s to
oznako) in magnetke, ki so po večini narejeni iz
keramike, na njih pa je upodobljen ljubljanski zmaj
ali pa znane ljubljanske vedute. V primeru
spominkov - magnetkov, je zmaj - magnet glede na
ostale oblike, ki sem jih videla, edinstven, saj ni,
tako kot pri ostalih, upodobljen ploskovno ampak
plastično, kar je še posebej privlačno.
Kot sem že omenila, je prodaja izdelkov
Ljubljanski spominek omejena samo na tri turistično-informativne točke (z izjemo galerije Rustika).
Zanimalo me je, zakaj je temu tako, če je Zavod za
turizem Ljubljana kot enega izmed ciljev projekta
vzpostavitve nove blagovne znamke navedel promoviranje in prodajo spominkov in s tem
vzpostavitev prepoznavnosti. Nadzor oziroma
odločitev, kje se bodo izdelki prodajali namreč leži
povsem vrokah izdelovalcev. Ti so sicer zavezani,
da svoje izdelke dobavljajo Zavodu za turizem
Ljubljana, ki jih prodaja v svojih TIC-ih, odločitev, ali
bodo prodajali še kje drugje, pa je v njihovih rokah.
Iz zgoraj omenjenega pa je razvidno, da interesa
izdelovalcev, da bi prodajali svoje izdelke še drugim
trgovinam, ni oziroma je zelo majhen.
Po krajši raziskavi sem prišla do sklepa, da je
ponudba turističnih spominkov v Ljubljani sicer
velika, vendar po motiviki in obliki izdelkov precej
homogena. Na izdelkih iz keramike, lesa in drugih
materialov prevladuje kot glavni motiv ljubljanski
zmaj, sledijo pa mu znane ljubljanske stavbe in
vedute. V starem mestnem jedru je kar nekaj
trgovin, ki prodajajo turistične spominke, vendar je
ponudba v vseh več ali manj enaka. Izjema sta dva
turistično-informacijska centra, ki prodajata po veči
ni samo spominke pod zaščitnim imenom
Ljubljanski spominek. Po stopnji kakovosti so to
predvsem izdelki domače in umetne obrti. Zelo
malo je izdelkov nizke kakovostne ravni, kič
spominkov iz plastike ipd. Obiskovalci Ljubljane v
trgovinah s spominki najraje kupujejo majice in
grafike z ljubljanskimi motivi.
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RECENZIJE, POROČILA, OCENE, KRITIKE„.
Zdi se mi, da Ljubljana motivno ponuja še veliko
kot je v ponudbi v tem trenutku. Redki so
spominki z motivi del Jožeta Plečnika. Tudi tovrstni
spominki bi bili po mojem lahko razpoznavni, saj je
velik delež ljubljanske arhitekture prav Plačnikov ter
zelo razpoznaven. Dokaj neizkoriščeno področje se
mi zdi tudi secesijska arhitektura. Razgibana pročel
ja secesijskih stavb z Miklošičeve bi se podala na
magnetke (keramični magnetki s pročelji nekaterih
cerkva v Ljubljani so že v prodaji), seveda s pripisom Ljubljana. Zanimivo bi bilo obdelati tudi motiv
Urške in povodnega moža, ki sta odplesala v
Ljubljanico. Tudi stare zgodbe in pripovedke dajejo
mestu njegov značaj in čar, vendar v ponudbi
spominkov nisem naletela na noben tovrstni motiv.
več,

Ponudba turističnih spominkov v Ljubljani je
velika, vendar mislim, da tipičnega ljubljanskega
spominka nisem našla. Veliko je potencialnih
spominkov, vendar bo čas pokazal, kateri se bodo
uveljavili kot tipični za Ljubljano.
(Elaborat je nastal v 3. letniku pri vajah iz
antropologije turizma.)
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MOVING ANTHROPOLOGY STUDENT NETWORK - MASN
Saša STAREC, 4. letnik
Eno izmed vprašanj, ki sem si jih vedno postavljala ob študiju, je bilo, ali obstaja kakšna mreža, ki
bi povezovala študente etnologije in kulturne
antropologije različnih univerz po Evropi. V
lanskem letu je prišla s strani dunajskih študentov
socialne in kulturne antropologije pobuda, da bi se
oblikovala mednarodna mreža študentov
. antropologije ter da bi se v novembru na Dunaju
organizirala tudi konferenca, na kateri bi sodelovali
izključno študentje.
Tako sem se udeležila uvodnega srečanja študentov antropologije iz različnih evropskih fakultet, ki
je potekalo od 4. do 6. februarja na Dunaju. Na
uvodnem srečanju smo se domenili, kako naj bi bila
ta študentska mreža oblikovana, hkrati pa smo začr
tali tudi osnovne poteze novembrske konference.
Kaj smo torej sklenili?
Moving Anthropology Student Network (MASN)
Naslov našega srečanja na Dunaju je bil WALZmoving anthropology, katerega glavni namen je bil
oblikovanje evropske mreže študentov antropologije, ki bi omogočala predvsem večjo mobilnost
podatkov in idej med študenti kot tudi večjo mobilnost študentov. Glede na to, da bi šlo za mrežo študentov in ne za organizacijo oziroma zvezo študentov, smo sklenili, da ne bomo imeli nadzornega
vodstva, ki bo bdel nad našim delovanjem. Študentska mreža bi zgolj povezovala skupaj različna
študentska gibanja. Ta bi izhajala in delovala na
nacionalni ravni in bi jih vodili koordinatorji, ki bi
bili med seboj povezani. Mreža bi bila nato
povezana prek internetne strani, kjer bi se objavlja-
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lo najrazličnejše informacije, članke itd. Skupna internetna stran MASN-a bi povezovala internetne strani
nacionalnih gibanj, zato bo potrebno v prihodnje
narediti tudi internetno stran za slovensko vejo
MASN-a.
Sedaj, ko poteka oblikovanje te študentske mreže
in gradnja internetne strani, poteka tudi natečaj za
logo MASN-a, tako da ste vsi, ki vas zanima oblikovanje logotipa, dobrodošli, da prispevate svoje ideje -ki
jih bomo nato posredovali naprej.
Konferenca
Druga pomembna naloga našega srečanja se je
dotikala organizacije konference, ki naj bi potekala
novembra na Dunaju. Osnovna ideja teh konferenc je,
da bi se vsako leto odvijale v različnih državah gostiteljicah ter da bi bili sodelujoči na konferenci predvsem študentje. Na Dunaju smo se pogovarjali, kako
oblikovati konferenco ter predvsem o katerih tematikah bi se na novembrski konferenci razpravljalo.
Dogovorili smo se, da bomo število referatov omejili
na 12 prispevkov ter dali prostor predvsem diskusijam na prebrane referate, na izmenjavo pogledov in
mnenj na določeno problematiko. Idej o temah za
konferenco je bilo veliko, tako da smo le s težavo
določili tri teme, o katerih naj bi se na dunajski konferenci razpravljalo. Najbolj vroča tema je zadevala
predvsem migracije, zato se vsi, ki ste se ukvarjali s to
tematiko, opogumite in razmislite o predstavitvi vašega dela na konferenci.
Teme, ki smo si postavili za dun'ajsko konferenco:
Evropa - v to kategorijo so padle teme od
migracij, mej, identitete„.
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Tema, ki si jo bodo zbrali gostitelji - dunajski
študentje in bo znana naknadno,
teme, ki zadevajo študij antropologije, predstavitve terenskih raziskav, bolonjska reforma, prihodnost antropologov - aplikacija našega znanja.
Zadnji dan konference naj bi bil namenjen predvsem utrjevanju MASNa.
Referate, ki bodo sodelovali na konferenci, bo
izbrala komisija tako, da bo določen v prihodnosti
rok oddaje povzetkov referatov, na podlagi katerih
bo komisija izbrala dvanajst tistih, ki bodo prebrani.

Za konec vas pozivam, da se pridružite MASN-u,
saj mednarodna sodelovanja pomenijo ne le širitev
naših obzorij, ampak tudi priložnost navezave
stikov z drugimi študenti. Menim, da bi bilo zelo
dobro, če ne bi zamudili priložnosti mednarodnega
sodelovanja, ki se nam sedaj ponuja in se aktivno
pridružili tudi drugim študentom etnologije in
antropologije.
Kontakti: starecsasa@hotmail.com
alamutl@siol.net
ursa_ urv@yahoo.it

Vse nadaljnje podatke v zvezi s potekom konference, predvsem glede datuma oddaje povzetkov,
bomo objavili še naknadno na oglasno desko.
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SODELOVANJE ŠTUDENTOV ETNOLOGIJE IN ANTROPOLOGIJE
IZ DRŽAV BIVŠE JUGOSLAVIJE
Aleš LAMUT, 4. letnik
V besedilu predstavljam dosedanji potek mednarodnega sodelovanja študentov etnologije in
antropologije (v nadaljevanju e/a) iz bivših jugoslovanskih republik (Hrvaške, Makedonije, Slovenije
ter Srbije in Črne gore), ki je do sedaj potekal pod
imenom Roaming Anthropology Seminar. Gre za
dolgoročno zasnovan projekt, pri katerem se v obliki seminarjev, predavanj, terenskega dela in
druženja srečujemo v različnih krajih bivše
Jugoslavije. Srečanja potekajo že skoraj pet let.
Udeleženci srečanj so študentje, asistenti in profesorji oddelkov za e/a ter strokovnjaki drugih e/a
ustanov.
Namen
Poglavitni namen seminarja je sodelovanje študentov na strokovnem področju. Torej "na
etnološko-antropološkem področju razvijati
strokovne povezave, raziskovati in primerjati (skupne) pojave, ki nas vežejo ter določajo - kulturološko,
zgodovinsko in politično. Prav tako je namen opazovati njihovo preobrazbo v različnih in podobnih
razvojih" (Mrevlje in Jularič, 2002).1 Iniciativa poteka v smeri impliciranja aktualnih družbenih
pojavov. Nadalje so pomembne izmenjave študijskih izkušenj ter kritika obstoječih e/a institucij v
posameznih državah. Skratka, kroženje informacij o
nas, drugih in "drugačnih". Pomemben dejavnik je
razvijanje in ohranjanje kulturnih povezav na
območju Balkana, ki se tudi s študentsko populacijo nagiba k daljnosežnim kulturnim izmenjavam.

jočega seminarja so zastavili beograjski kolegi. Prvi
seminar je (v obliki delavnic in predavanj na temo
etnično mešanih zakonskih zvez) potekal v
Beogradu februarja 2002. Tam so zaradi produktivnejšega sodelovanja določili skupno temo
raziskav in prihodnjih seminarjev - subkulture.

Naslednje srečanje je potekalo na Pohorju.
Udeležili so se ga študentje iz Srbije in Hrvaške. S
slovenskimi študenti, asistenti in strokovnjaki so
sodelovali v raziskavi o dediščini in turizmu na
Pohorju. Večdnevni projekt je potekal v organizaciji
našega oddelka. Zaradi uspešnosti skupnega dela
in vtisov tujih študentov2 je bila motivacija za
naslednje srečanje velika.

Začetki

Roaming anthropology seminar je bil zasnovan
na pobudo srbskih in slovenskih študentov, ki so se
prvič srečali na Oddelku za etnologijo in
antropologijo v Beogradu maja 2001. Projekt potu-

Predstavitev raziskovalnih nalog (fotografija: Aleš Lamut, Avala
2004)
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zastavljen kot večdnevni etnološki raziskovalni projekt, ki bo izveden v naslednjem študijskem letu v
Ljubljani. Na njem bodo sodelovali študentje e/a iz
šestih držav (Avstrije, Bosne in Hercegovine,
Hrvaške, Makedonije, Srbije in Črne Gore in
Slovenije).
Predpriprave študentov bodo zajemale branje literature, ki se veže na osrednje teoretske smeri
raziskovane tematike. Nato bodo, podkrepljeni s
teoretskimi izhodišči, pojav ali vsakdanjo aktivnost
spremljali še v praksi in jo zabeležili s pomočjo
etnoloških metod terenskega dela. Cilj raziskave je
krajša študija vsake sodelujoče skupine, ki naj bo
sinteza teoretskih izhodišč ter na terenu pridobljenega gradiva. Predvidena je izdaja zbornika s
prispevki udeležencev.
Neformalni pogovori s profesorji (fotografija : Aleš Lamut, Avala
2004)

Sledil je seminar v Ohridu, ki je bil uvod v
raziskovanje subkultur. Namenjen je bil odstiranju
raziskovalnega področja in prediskutiranju z njim
povezanih antropoloških teorij in metodoloških
pristopov. Poleg uspešnega druženja smo si izmenjali zbornike in monografije, ki smo jih študentje s
pomočjo študentskih etnoloških društev, oddelkov
in profesorjev prinesli v Ohrid.
Na tretjem Roamingu, ki je potekal maja 2004 na
Avali v okolici Beograda, so bili predstavljeni sklepi
raziskovanj subkultur. Prediskutirali smo predstavljene prispevke. V pripravi je zbornik z raziskovalnimi prispevki študentov.

Generacije študentov se menjajo in tisti, ki so s
tovrstnim mednarodnim sodelovanjem začeli, študij
končujejo ali so ga že končali. Zato je za ohranjanje
in nadaljevanje projekta ključno, da se vanj aktivno
vključijo študentje nižjih letnikov! če vas projekt
zanima, ste vabljeni k sodelovanju na strokovnem,
organizacijskem in idejnem področju.
kontakt: alamutl@siol.net
lNeža Mrevlje, Lidija Jularič, Katarina Župevc, Sara Pistotnik, Živa Bobek,
Helena Dembsky (2002) 'Seminar študentov etnologije in antropologije v
Beogradu'. V: Glasnik SED, let. 42, št. 2, str. 66-68.
2sama oblika študija na beograjskem oddelku, na primer, je predvsem teoretično zasnovana, zato kolegi nimajo veliko izkušenj s terenskim delom.

Organizacija
Organizacija posameznih seminarjev je v
domeni študentov in institucij, pri katerih seminar
gostuje. Do sedaj so organizacijo uspešno izpeljali
srbski in makedonski kolegi. Matični oddelki so
nam bili pri organizaciji tovrstnih aktivnosti
naklonjeni, profesorji in asistenti pa so nam pri tem
nudili dragoceno strokovno pomoč.

Aktualno
Študentje, ki smo se udeležili teh srečanj, imamo
motivacijo in čutimo dolžnost, da organiziramo
novo srečanje v Sloveniji. Dosedanja srečanja so bila
pestra tudi v družabnem smislu, hkrati pa z ohranjanjem stikov preko interneta informativna. Lahko si
ogledate ali se prijavite na:
(asimetrija@yahoo.groups.com).
S kvalitetno zastavljenim projektom, ki bo
udeležence napolnil z novimi znanji in izkušnjami,
želimo pritegniti gostujoče predavatelje in zainteresirane, ki bi s predavanji poskrbeli za energijsko
polnovredno hrano možganov.
Ideja za letošnje srečanje je teoretično in terensko raziskovanje simbolnega prostora kulture.
Projekt z delovnim naslovom Move anthropology je
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"KO ZACUTIS KLIC TUJINE

II

Neža PETERLE in Tatjana VOKIC, 3. letnik
V članku intervjuvava študentke, ki so se v študijskem letu 2004/2005 odločile za mednarodno izmenjavo Socrates/Erasmus: Sašo Starec (Institut for
Ethnologie, Kultur- und Sozialanthropologie, Wien),
Uršo Kikelj (Institut for Europaische Ethnologie,
Wien) in Melitto Kuglitsch (Oddelek za etnologijo in
kulturno antropologijo, Ljubljana; sicer je njen
matični oddelek Institut for Ethnologie, Kultur- und
Sozialanthropologie). Pogovor se nanaša na njihove
izkušnje ob stiku z ljudmi in študijskim programom.

V.· Zakaj ste se odločile za izmenjavo in zakaj
ravno v Ljubljani oz. na Dunaju?
Saša: Najprej sem hotela iti v Lizbono, ampak ker
nisem znala jezika, sem si rekla: "OK, pa grem na
Dunaj, saj je tudi bližje." Za študij v tujini sem se
odločila zato, da grem malo stran od družine in se
naučim sama živeti. če mi ne bi bilo všeč, bi šla še
zmeraj lahko nazaj domov.
Melitta: Odločila sem se iz čisto osebnih razlogov.
Vedno sem imela rada Ljubljano, pa nisem nikoli
živela v njej. Poleg tega pa je bilo tudi dokaj enostavno dobiti to izmenjavo.
Urša: Želela sem si predvsem novih izkušenj. Ker
govorim nemško, sem izbirala med nemško govoreči
mi državami, da lahko sledim predavanjem in nekaj
odnesem od njih. Pa Dunaj „. Dunaj je pač Dunaj.
V.· In kako ste zadovoljne z izmenjavo?
Saša: Zelo. Spoznala sem dosti novih ljudi. Na oddelku pa sem malo pogrešala stike s študenti. Meni se
je zdel oddelek dosti hladen. Ker je tako veliko študentov, je bilo težje vzpostavljati stike. Mogoče bi bilo
drugače, če bi hodila na seminarje in proseminarje,
ker so tam skupine manjše.
Melitta: Pri meni je bilo bolj obratno: ''.Joj, tukaj te
pozdravijo?!". Namreč, sem bolj navajena te "znane
dunajske hladnosti". Tukaj sem pa hitro spoznala
nove prijatelje.
V.- Melitta, se strinjaš s Sašo, da je vaš oddelek bolj
hladen?
Melitta: Absolutno. Tam se ne pozdravljamo. V
Ljubljani sem se že prvi semester počutila kot doma.
Na Dunaju potrebuješ en semester, skoraj celo leto,
da navežeš stike. ] a, pri nas si lahko tudi pet let anonimen. V veliki skupini se hitro zgubiš. Podobno je kot
v trgovini: če si v majhni trgovini, si bolj oseben kot v
veleblagovnici. Študentje niso neprijazni, ampak
težko prideš do njih.
Urša: Če dodam svoj primer: Volkskunde je manjši
oddelek od našega. Profesorji si te zapomnijo. Z njihove strani sem se počutila dobrodošla. Kar se pa študentov tiče „. Zanimivo je, da če pride kakšen študent
iz tujine v Ljubljano, gledamo nanj: "Vau!". Na Dunaju
pa sem jaz to doživela kot nekaj vsakdanjega.
Melitta: Pri nas tuji študenti niso nobena atrakcija, ker je že toliko tujcev na Dunaju. V Ljubljani

nimate toliko "vidnih tujcev". Vi jih že prepoznate,
samo kakšen Anglež ali pa Američan jih ne bi...

V.· Kako so vas na oddelkih sprejeli?
Urša: S strani profesorjev zelo lepo. Vse so mi
povedali, pokazali. Za "incoming students" so naredili
večerjo, ki jo je plačal oddelek. Kar se pa tiče študentov„. Prav posebnih stikov nisem imela z njimi.
Mogoče pa preveč iz sebe izhajam, ker vem, da mene
zanima vsak, ki pride na naš oddelek v Ljubljani.
Melitta: Predvsem sem bila navdušena nad mednarodno organizacijo ŠOU-a. Ti so res odlični, organizirajo ekskurzije, spoznavne večere, potovanja.
Oddelek nas je tudi prijazno sprejel.
V.· Koliko ste se pa družile z ''erazmovci''?
Saša: Prvi teden hodiš z njimi okrog, da dobiš
stike. Ko pa se izoblikuje skupina, ne hodiš več na
"erasmus večere", ampak se družiš s tistimi, ki jih že
bolje poznaš.
Melitta: Na začetku nisem hodila na "erasmus
večere", ker poznam že dosti prijateljev od prej v
Ljubljani, tako da sem začela tja hoditi pozneje.
Urša: Prvi teden hodiš na vse prireditve in predavanja, ker si paničen, da ne boš česa zamudil. Potem
pa spoznaš ljudi in si oblikuješ svoj krog prijateljev.
V.· Katere stvari so vas najbolj presenetile?
Melitta: (smeh) Kompliciranost Slovencev glede
stanovanja, plačil. Nič se mi ni zdelo logično. Na faksu
sem se spet nekoliko počutila kot v srednji šoli.
Občutek imam, da je večji poudarek na učenju in
delu, kot pa na oblikovanju bodočih znanstvenikov.
Saša, Urša: Cene na Dunaju. Kava je več kot 500
tolarjev.
Urša: Potem se zaveš, kako imamo v Sloveniji fajn
urejeno s študentskimi boni. To je treba podčrtati!
V.- Kaj pa prostorska sprememba, ko prideš iz
manjšega mesta v večje in obratno?
Urša:Ja, Dunaj je res večje mesto, ampak zame je
bila vrnitev v Ljubljano večji šok.
Saša: Ko si na Dunaju in hodiš po ulicah, ga zelo
hitro osvojiš in ti sploh ne deluje tako ogromno.Je pa
res, ko sem se danes po Ljubljani malo sprehajala, mi
je hitro zmanjkalo prostora.
Urša: Tam lahko hodiš, pa nobenega ne briga, ne
kdo si ne kaj si. Včasih ti to paše. Tukaj pa samo če
greš zvečer ven, srečaš na vsakih pet metrov nekoga
znanega.
Melitta: Smešno je že, da lahko Ljubljano prehodiš.
Na Dunaju nisem nikoli hodila, ker so prometne vezi
tako pogoste. V Ljubljani pa lahko pešačiš domov, na
faks„. Samo čas si moraš vzet. Zame je bil v bistvu
večji kulturni šok, ko sem prišla s Koroške na Dunaj.
V.- Kako vam je ustrezala razlika v študijskih
programih?
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Saša: Ena izmed najbolj očitnih razlik je, da menjajo predmete tekom semestra, čeprav imajo nekaj
fiksnih predmetov. Predmeti so tudi bolj specifični,
kar je lahko dobro ali slabo.
_
Urša: Veliko bolj si sami kreirajo svoje urnike. Ze
od prvega letnika naprej se lahko usmerjaš v eno
smer. Predavanja so tematska, vsak mesec se izvajajo različna znotraj neke teme. Študent mora tekom
študija zbrati določeno število točk. če ponavljaš,
ne ponavljaš celega leta, ampak semester. Tam te
vedno vprašajo, v katerem semestru si, ne v
katerem letniku.
Saša: Pri nas pogrešam fleksibilnost pri izbiri vaj.
Če me npr. zanimajo neke vaje v tretjem letniku, ne
morem hoditi nanje, ampak samo na tiste, ki so v
mojem, četrtem.
Melitta: Na Volkerkunde imamo namesto vaj npr.
proseminar, kjer en semester izdelujemo seminarsko na določeno temo.
Saša: Mogoče se v Avstriji bolj poglobijo v
določene teme. Delajo na konkretnih projektih in
bolj poudarjajo izkušnje. če že pozabiš, kaj si se
naučil, ne pozabiš načina dela. Saj ti ne boš prodajal
svojega znanja o nekem področju, ampak svoj
način dela. Čisto povsod sem slišala: "Naša metoda
je opazovanje z udeležbo, naša metoda je„.". Svoje
znanje si boš sproti pridobival z delom na konkretnih projektih.
Urša: Težko je reči, kaj je bolje, ker vseeno rabiš
neko teorijo in osnove. Zdi se mi, da na Volkskunde
bolj sproti povezujejo teorijo in prakso. Všeč mi je
bil predmet "Stoffkunde", kjer smo se na začetku
posvetili teoriji, brali smo npr. Barthesa. Nadaljevali
smo z etnografijo. Pozneje smo ugotavljali, kje in na
kakšen način se določen stil pojavlja v posameznih
žanrih, od beletristike, reklam, enciklopedij, pa npr.
kakšni miti se vežejo na nanj„. Dobro se mi zdi, da
se na začetku predavanj dobi list s študijsko snovjo,
razdeljeno po datumih. Sicer je zelo specifično, zanimivo, težko pa je reči, če dobiš s tem eno širino ali
ne.
Melitta: Saj to je smisel faksa. Oni ti dajo eno
idejo, kaj pa ti iz tega narediš, je tvoja odločitev. če
te nekaj zanima, si boš šel sam prebrat.

Melitta: Jaz sem se bolj razvadila tukaj. Grem na
bone jest, pa lahko hodim na kavice (smeh). Ampak
sem pa veliko pridobila tudi na faksu. Slovenskih
etnologov prej nisem poznala, pa tudi Slovenije ne
toliko.
V.- Kakšen zaključek bi naredile?
Melitta: Doma je najlepše. Čeprav etnološko srce
tako bije za tujino.

Z leve proti desni: Urša Kikelj, Melitta Kuglitsch in Saša Starec
(Ljubljana 2005)

Več informacij o študijskih programih na Dunaju
najdete na naslednjih spletnih straneh:

Institut for Ethnologie, Kultur- und
Sozialanthropologie (Fakultat for
Sozialwissenschaften)
http://www.univie.ac.at/Voelk:erkunde/
Institut for Europaische Ethnologie (HistorischKulturwissenschaftliche Fakultat)
http://www.univie.ac.at/volkskunde/

V.· Kaj pa samoiniciativnost študentov?
Urša, Saša: Na Dunaju je tega več.
Melitta: Na Dunaju imaš mešano publiko, npr.
ljudi, ki so že nekje delali ali živeli v tujini in imajo
nekaj povedati. Diskusije so bolj konkretne in jim
včasih niti ne slediš. Tukaj pa nimaš ljudi z ozadjem,
vsi so enako stari.
Saša, Urša: Oni bistveno več diskutirajo. Si upajo
več spraševati. So tudi taki, ki profesorje dejansko
vodijo, ker vedo stvari.
V.- Kako boste vzele to izkušnjo z Erasmus
izmenjavo?
Saša: Ta izmenjava mi je pomenila bolj osebno,
življenjsko izkušnjo, študijsko ni bilo kakšnega
razsvetljenja.
Urška: Tudi bolj osebna izkušnja.
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GLOBAL ODDITY
Marek PAWLAK, Erasmus student from Poland
The title of this article seems to be an oxymoron;
in the contemporary world different cultures are
submitted to the certain process, which is called
"globalism". It is trivial to say, but the main feature
of globalism is uniformism, Marshall McLuhan said
that today we are living in the "global village", but
on the other hand, Ryszard Kapusciftski, Polish journalist/traveler ascertains that more proper notion is
"global metropolis", because in the village everybody knows each other, namely it is hard to say the
same about contemporary world. Thus, I pose the
question: "Can we find differences between particular cultures, even if these cultures are very similar?"
The answer is "Yes", but before I present some
examples, I will start from the beginning. I am
studying cultural anthropology in Wroclaw
(Poland) and last semester, i.e. 2004/2005, I was an
exchange student in Ljubljana. I took a part in EU's
scholarship called "Erasmus", the idea of this scholarship is obvious- to help young people "cross the
borders and gain new experiences (such like
life/education)". Thus, after I managed to deal with
the whole "paper work" (running from one office
to another, gathering signatures), I was ready to go
abroad.
I came to Ljubljana in/ September to participate
in the language courses and from the very beginning I switched on my "anthropological receptors".
The first difference, which I have noticed was the
attitude of young people (but also older) to their
homeland. In Poland, when you ask first person
you meet on the street, what he/she thinks about
his/her country, the answer will be full of complaints. But in Slovenia, everybody seems to be very
proud of the country; moreover, sometimes the
pride sounds like megalomania. The most typical
sentence about Slovenia, which I heard from the
native people was: "You know, Slovenia is very
small but very beautiful country. We have great
mountains about lh North from Ljubljana, and also
beautiful sea coast on the West". No doubt, Slovenia
has great landscapes, similar as Poland, we also
have beautiful regions, but still instead of being
proud, we prefer to complain. Why? Perhaps it is
connected with the policy of the country; maybe
with people mentality forget by the historical facts.
Another difference is related with my studies; in
general I had an individual work, it means that I
had to write some articles. "Sounds great for me"- I
thought; after a few days I already had the whole
concept of every work I had to write, so I began. I
have to admit that for the first tirne I was writing
anthropological works in English, thus I found it
difficult in the beginning, the problem was- "intellectual language". In Slovenia students use lots of

English books, that is why you are quite familiar
with all the sophisticated/intellectual vocabulary, I
was not. The reason of that is simple; there are not
so many translations of anthropological/philosophical books into Slovenian. In Poland almost every
important book for us (anthropologists) has been
translated into Polish, thus we do not have to read
them in the foreign language. But which way is better? It is hard to say, but of course if I read books in
English, not Polish, I would not have problems with
my articles.
Now, let's take a look on the student's everyday
life, which in general is very similar to the life of
Polish students. But still we may find some differences; it sounds funny but Polish students do not
drink coffee or tea in pubs or restaurants as
Slovenian students, at least not so often. The most
typical drink for us (even if it is a middle of day) is
definitely beer (not vodka like some people say).
Also the food system is completely different, in
Poland most of the students are cooking by themselves, not like in Slovenia, where you may eat delicious food in the great restaurant. But of course students' life is not only drinking and eating, there are
also cultural events, like exhibitions, cinemas or theaters, which are similar for both countries.
I began with the globalisation process, which
like I said provides to uniformisation, but still we
may find differences between cultures, and I am
pretty sure that in the future will be the same.
People will protect the oddity, because without
oddity world would be grey and boring.
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KAKO JE BRUC VIDEL SVOJE PREROJENJE
Ambrož KVARTIČ, l. letnik
V strahu za svoj ugled, prisebnost (beri: treznost)
in v končni fazi denar, je presenetljivo veliko brucev
(večinoma kolegic bruck) začelo zapuščati predavalnico, čim je Simonič najavil ogledovanje
slikovnega materiala in so se ugasnile luči. Odšli so
tako rekoč "incognito" in se s tem (po besedah četr
toletnikov) obsodili na večen "biti bruc". Ko so se
luči ponovno prižgale je bil pogled na pol, kaj pol,
tričetrt prazno predavalnico več kot zanimiv.
Kakšen motiv jih je pri tem gnal, ne vem, dejstvo pa
je, da so še nekaj dni po samem dogodku na veliko
spraševali udeležence brucovanja, kako je bilo„.
Torej - kako je bilo„. Mešanih občutkov strahu in
radovednosti smo hodili med Zavetiško 5 in trgovino
Irma, ob tem pa neprepričljivo obljubljali organizatorjem brucovanja, da sigurno pridemo nazaj. Sledilo je
obvezno čakanje ločeno od ostalih študentov v avli
pred WC-jem, ki smo si jo, začuda, kar sami izbrali za
kolibo izolacije. To je bila zelo lepa priložnost za
klepet ob kozarčku vode, saj smo denar skrivali, če bi
ga slučajno bilo treba dati kakšnemu starejšemu študentu ali celo kasneje kakšni kelnarci (kar, mimogrede, za bruca ne pride v poštev!). Tako smo se, ko
so nas poklicali, prav počasi prizibali do mesta zloči
na. Od takrat naprej nam ni bilo treba več skrbeti za
nič, saj so nam v črno oblečene osebe vestno usmerjale naša dejanja z besedami: "a boš tih, tišina, tiho" in
podobno. Postrojeni v vrsto nas je vseh 15-20 čakalo
na smrtno obsodbo, smrt samo ali še kaj hujšega, ko
se je pripeljal šefe mafijske družine najvišjih letnikov
v avtu z velenjsko registracijo Cop.av.). Sledil je čuden
obred žrtvovanja predmetov iz srednje šole, ki so
takoj po dogodku verjetno romali v smeti. Potem smo
bili zvezani z lepilnim trakom, ki se je tupatam izkazal
za neučinkovitega in smo šli, ob petju žalostink, do
kraja, kamor nas je vlekla neznana sila in nas hkrati
od njega odbijala.
Tam so nas zaprli v temno sobo, brez oken in
dejansko brez vrat. Ob strogem nadzoru, tudi ko si
hotel tja, kamor gre še cesar peš (kaj šele bruci),
smo bili prisiljeni napisati slovesno prisego oz.
obljubo pokorščine. No nekaj je le nastalo, potem
ko so nas primerno drogirali z Vigor limonado, od
katere je vsak dobil natanko dva pokrovčka.
Toda, neverjetno; to, kar je nastalo, je bilo četrto
letnikom tako povšeči, da so nas na vse pretege
hvalili, kako dobra generacija brucev da smo in nas
obtoževali, da goljufamo, ker smo prisego gotovo že
prej imeli napisano. Sledil je t.i. brucomor. Če si
preživel brucomor, si dobil diplomo, kjer nisi znal
prebrati svojega imena, imel si jo pa le. Ko pa si
imel diplomo, si postal njihov. Ali naš? Njihov in
naš? Od nikogar in od vseh? Itak je bilo vseeno, saj
je kasnejši žur in "obžurske" dejavnosti pokazal, da
smD zdaj vsi en šmorn, ki se mu reče ŠTUDENTI
EiKA.
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Dovolj impresionizma.
Za vse nas, ki smo ostali, je bilo to prvo brucovanje (naslednje bomo seveda pripravljali sami).
Vsekakor torej nismo vedeli kaj nas čaka. Slišali smo
različne verzije, kako naj bi brucovanje izgledalo. V
spominu smo imeli krst fazanov, pripovedovanja
starejših kolegov ter nostalgične zgodbice staršev in
prof. Bogataja. Tako smo si v glavi ustvarili podobo,
kaj vse bomo morali prestati in se temu primerno
psihično pripravili. Ko se je vse skupaj zaokrožilo v
klubu Sadje in zelenjava, se nam je (upam si trditi)
vsem čudno zdelo, da smo jo tako poceni odnesli.
Namesto olajšanja se je občutilo celo razočaranje.
Ni bilo iger, kjer bi se smejali vsi ob nesreči bruca,
celo t.i. "brucomor" ni bil pretirano ogaben, zaradi
velike vsebnosti ruma je celo dišal, če že okusa ni
bil ravno božanskega. Saj so bile vrečke na glavo, če
nisi bil priden, in hoja do mesta zabave, kjer smo
bili kot sužnji gnani celih petsto metrov
Ljubljančanom na očeh. Toda menim da je bilo to
premalo in menim, da to menijo tudi drugi. Zakaj
so se četrtoletniki tako odločili, ne vem. Mogoče se
niso znali dogovoriti pravočasno, mogoče so z
milim pristopom želeli privabiti več brucev (kar bi
zahtevalo večjo reklamo, saj je veliko mojih sošolcev odšlo predčasno zaradi prej omenjenih predstav v glavi). Si bomo pač zapomnili to generacijo
"brucovalcev" kot usmiljeno, zelo usmiljeno.
Usmiljeno kljub temu, da so si za rdečo nit brucovanja izbrali koncept mafije, ki je obravnaval celoten
oddelek EiKA kot eno veliko mafijsko družino. Ta
koncept je bil dobro zastavljen, a slabše izveden.
Sam prihod, celoten imidž in seveda oltar so bili
izvirni in so obetali veliko. Vendar je bilo vse, kar je
mafija zahtevala, da je bruc povedal, zakaj bi se
družini donov in donn rad pridružil. Če je že nekaj
zastavljeno tematsko, naj bo tako vse in naj ne bo
prepuščeno čisti improvizaciji. Mafija pa je seveda
udarila tam, kjer zna; po žepih ubogih nas. Karta
1000 tolarjev?
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Nobeno brucovanje v Ljubljani ne stane toliko za
udeleženca, ponekod imajo študenti zastonj, drugje
vsi zastonj, zagotovo pa nikjer ni tisočaka.„ Vem, da
je to težko in da je treba do konca oskubiti bruce za
svojo lastno zabavo, vendar bi bilo tudi nekaj
brucev več, če bi bile karte cenejše, prišli bi celo
drugi in tretji letniki in žur ne bi več izgledal kot
srečanje četrtoletnikov in brucev, ki so predstavljali
ogromen večinski delež v klubu. Ne verjamem, da
so bili vsi stroški sešteti skupaj vredni "jurja"
glavarine (če dejansko upoštevamo število vseh, ki
so bili na zabavi, ne le brucev).
Seveda si zaslužijo organizatorji tudi pohvalo, da
so sploh stopili skupaj, saj je (po obvestilih sodeč)

že tekla voda v grlo, saj naj bi že fiksno imeli
določen nek drugi datum, pa ni zneslo. Tradicija
seveda ne sme zamreti, kar se je zelo dobro pokazalo kasneje na fešti, saj vemo, da je brucovanje, kot
ga poznamo danes, izšlo iz Križevačkih statutov, ki
se nanašajo na pitje. Tega je bilo vsekakor obilo,
pohvala pa gre tudi za izbiro D]-ja, ki je vrtel tudi
kaj drugega kot goli "tuc tuc tuc". V splošnem je bila
zabava dobra, saj smo lahko, poleg običajnega
dogajanja na žurih in ročnega nogometa, končno
spoznali višje letnike, ki jih do tedaj nismo imeli
priložnosti. Za spoznavanje drugih ljudi iz oddelka
pa žal ni bilo priložnosti, saj (skoraj) ni bilo vmesnih generacij študentov, začuda pa tudi ne profesorjev (ali pa je samo prof. Brumen družabno bitje),
kar je bilo v navadi že od samih začetkov brucovanja. Pa saj je bolje tako, saj vsi ne bi šli v tisti prostor.
In kakor se je začelo, tako je minilo. Naslednji
dan smo se vsi, "stare bajte" in "tafrišni" vrnili na
stare tirnice visokošolskega dogajanja. Oni so (baje)
šli na teren, mi pa smo bili prvič deležni predavanj
prof. Šmitka, ki nas tisti dan ni videl veliko. So se pa
že kaj kmalu začela sanjarjenja in kovanje načrtov,
kako bodo trpeli bruci letnik 1989, ob tem pa smo
čisto pozabili, da je do "starih bajt" še dolga, dolga
pot...

•
'NEKE VRSTE POROČILO O BRUCOVANJU 04/05'
Tina PUNGARTNIK, 4. letnik
Še včeraj smo bili v Mostecu, kjer smo vsi zeleni
in splošno neumni prestali svoj 'rites de passage'.
Danes pa že 'stare bajte', ki morajo organizirati brucovanje„. Torej minila so leta, minili so dnevi, in
izkušenejši, morda celo nekoliko pametnejši, smo
odgovorno sprejeli dolžnost, ki nas je v tem letu
doletela. Lahko bi izkoristili in ob tej priložnosti
napisali, kaj vse je za nami, koliko vsega smo
doživeli, se naučili, kakšen proces je za nami, odkar
smo 'člani' našega oddelka„. pa tega ne bomo storili. Raje bomo spregovorili o letošnjem brucovanju„.veliko enostavnejše.
Zavedujoč se odgovornosti smo nekje v jeseni
organizirali prvi, uvodni sestanek, kje drugje, kot v
našem 'Hramu' - Bizeljskem hramu. Bilo je še tako
toplo, da smo sproščeno sedeli zunaj na vrtu in pili
pivo. Ni nam bilo čisto jasno, kaj in kako si predstavljamo brucovanje, čigar režiserji, scenaristi in
'PR-ji' smo, zato smo izvedli neke vrste 'brainstorming'. Tako je veliko omizje izgledalo tako, da smo en
čez drugega pametovali in popolnoma nesistem-

atično 'sestankovali'. Kljub temu pa so na dan prišle
nekatere zanimive ideje in tudi za lokacijo oz. prostor
samega dogodka smo se dogovorili. Klub Sadje
Zelenjava na Tržaški cesti se nam je zdel kar primeren
in tudi v kočni fazi se je izkazalo, da je tako. Prostor
kluba je zasnovan na način, da omogoča tako 'divje'
plesanje, sproščeno debatiranje, sedenje, igranje
ročnega nogometa in tudi kakšen intimen kotiček se
najde, ker je sam klub razdeljen na več prostorov oz.
sob, ki pa so vseeno povezane in delujejo kot
'družabna celota'. Za nas je bilo zelo pomembno tudi
to, da je v klubu posebna, nekoliko večja soba, t.i. 'izolacijska soba', vsaj tako smo se odločili, saj smo vanjo
namreč zaprli bruce - vendar o tem kasneje. Na
prvem sestanku smo se torej že dogovorili za lokacijo
in okviren datum brucovanja 04/05. Nekaj je bilo,
vendar osnoven koncept in vsebina t.i. 'šege prehoda'
nam je bil še nejasen. Tako je bila na naslednjih sestankih glavna debata 'rdeča nit', ki bi jo vodili skozi ta
družabno-ritualen proces. Preden bi se lotili scenosleda, si je bilo potrebno izmisliti osnovni koncept, okoli
katerega bi se potem vse vrtelo.
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Sestanki, ki so se vrstili, so bili skratka polni inovacij, kreativnosti in smeha, no, pa tudi nekaj
napetosti je bili vsaketoliko začutiti, saj smo čutili
odgovornost, da vse skupaj čim boljše organiziramo. Po ideji o 'etno gverili', ki naj bi jo uprizorili, se je nekega dne končno rodila ideja, da bomo
vse gradili okoli koncepta MAFIJE, mafija Eika, mafijska družina„. in 'kocka je padla'. Mi smo torej velika
mafijska družina in medse smo pripravljeni in
bomo sprejeli nove člane ali bolje rečeno 'prišleke,
brezčastne povzpetnike, ki se ne zavedajo, da ima
čast biti član naše družine svojo ceno„.' (citirano iz
nagovora, ki ga je na brucovanju bral Don Pablo).
Tako smo veliko lažje nadaljevali s konkretnejšimi
pripravami. In kako je zgledalo potem zares„. Ne
veste? Ker vas ni bilo tam? Tisti, ki smo bili, že
vemo.„
9. decembra 2004, ob 18., se je začelo brucovanje Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo
in sicer pred oddelkom, na Zavetiški 5. Bil je mrzel
zimski večer. V črnino odeti smo že čakali pred
našo 'caso'. Bilo je misteriozno ozračje, polno
pričakovanj in nihče ni vedel kaj pričakovati, tudi
mi sami ne. Pred vhodom so se že zbrali tisti, katerim večer smo namenili - bruci. Sprejeli smo vlogo,
da jih sprejmemo medse in jim zaželimo neko

dobrodošlico, ampak nismo mogli biti zgolj prijazni
in dobrodušni. Mi smo vendar prekaljeni, izkušeni,
vajeni vsega hudega. Oni pa naivni, zasanjani, prepolni iluzij„. Treba jih je bilo spraviti na realna tla in
jim vzbuditi občutek, da prisostvujejo pri nečem
pomembnem. Vzdušje je bilo napeto, svečano in
nekoliko temačno. Čakali smo Don Pabla, našega
'capo di banda'. In res, pripeljal se je avtom, iz
katerega je izstopil sam Don, v črnem plašču, s
klobukom in cigaro. Vse naokrog pa je odzvanjala
glasba kultnega mafijskega filma Boter. Zelo resno
in pompozno se je začelo. Don Pablo se je najprej
sprehodil mimo brucev, vzvišeno in pokroviteljsko
si jih je ogledoval in ob kakšnem 'sumljivem' nekoliko postal in vanj pihnil dim cigare, ki se je vil okoli
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njega. Potem je stopil na 'oder' (krožne stopnice ob
vhodu op. av.) in začel z uvodnim govorom. 'Mafijo
Bika sestavlja več družin, ki s svojo lojalnostjo
vzpostavljajo vsesplošno blagostanje. Mi skrbimo za
blagostanje na kulturnem teritoriju našega oddelka,
podtalna mreža ostalih družin pa učinkovito deluje
po vsem svetu. Don Rajko vam je že predstavil
nekatere njene pomembne člane, katerim še danes
izkazujemo čast„ .' in tako dalje, se je v velikem slogu
nadaljeval govor.
Pomemben artefakt pa je bil tudi oltar, ki smo ga
izdelali in je stal poleg odra. Oltar, namenjen najbolj
častivrednim članom naše družine (beri: velika
antropološka/etnološka imena, seveda sem spadajo
tudi Naši pomembni profesorji - na oltrju so bile njihove fotografije). Don Pablo je govor zaključil z
besedami : 'Danes vam ponujamo možnost za vstop
pod naš protektorat, še prej pa morate dokazati, da
ste vredni te časti: za začetek boste svojo pripravljenost za popolno poslušnost in lojalnost družini
dokazali s tem, da v dokaz popolne predanosti naši
družin~ najbolj častivrednim članom naše družine,
ki jih vidite na oltarju, žrtvujete svoj srednješolski
predmet in s tem pretrgate vezi s srednjo šolo.' Seveda
smo ob samem govoru Dona sodelovali tudi ostali z
bučnimi vzkliki 'viva la familia!'. Ob darovanju in s
tem izpostavljenosti, je vsak posameznik-bruc v jedrnatih stavkih moral povedati razloge, zaradi katerih se
je odločil/la za pridružitev naši družini. Seveda ob
odgovorih nismo ostali malodušni... In če je bil kdo
neposlušen in predrzen, smo ga po hitrem postopku
'likvidirah' (odpeljali za vogal in mu na glavo nataknili
"sramotilno" papirnato vrečko op.av.). Nekatere
dajatve so bile kar zanimive, prevladovala pa so razna
pisala, radirke in podobni pripomočki. Med izstopajočimi pa je bila na primer daritev kondoma in obrazložitev, da je na terenu potrebno paziti, da ne bi po
svetu naredili preveč potomcev, neko dekle je darovalo banano v znak potešitve lakote na terenu. Ni kaj,
pomen terenskega dela jim je že 'vcepljen' v glave,
izkušnje pa jih seveda še čakajo. Bruci so delovali
nekoliko zgubljeno, vendar kljub temu simpatično,
tistih nekaj ciničnih in negodovanja polnih pa nismo
nič kaj napadali, saj nimamo namena spreminjati
ljudi, če taki pač so. Treba je dodati, da je bila vse skupaj improvizacija, saj nismo imeli namena uprizoriti
gledališke predstave in smo se že predhodno zavedali
nepredvidljive interakcije z bruci. Za dogodek kot je
brucovanje, je nezmožno v celoti predviditi situacijo
in je torej poleg vnaprej zastavljenega programa,
'impro liga' tisto, kar šteje. Ocenjevanje igralske
izvedbe pa„. Saj smo vendarle antropologi/nje in
etnologi/nje in ne igralci, čeprav te sposobnosti nikoli
ne škodijo, tudi pri našem delu ne. Morda smo se
komu zdeli mili. Tega smo se tudi sami zavedali, pa
ne da bi bili taki načrtno, le kruti in 'hudobni' nismo
mogli biti, ker taki pač nismo. Nesmiselno se nam je
zdelo izvajati nek teror nad ubogimi bruci, jih
degradirati... Vse kar smo želeli, je bilo le to, da bi se
bruci zavedli pomembnosti tega 'rituala' in se počutili
nekoliko drugače kot vsak dan.
Četudi

nismo ustrezali vsem predpisom in

BRUCOVANJE
stereotipom brucovanj in nas le-ti pri pripravah niso
omejevali, smo bili ob koncu zadovoljni. Naš
namen je bil, da z izvirnostjo dosežemo neka
vzvišena čustva ter da se večer zaključi zabavno in
sproščeno - za vse nas. če se vrnemo nazaj, k
samemu ritualnemu delu brucovanja: ta se je s
pohodom ob Tržaški cesti nadaljeval. Nadaljeval pa
se je, kot že rečeno, v klubu Sadje Zelenjava. Tam
smo jih osamili v 'izolacijski sobi', kjer so bili dolžni
napisati zaprisego. Seveda smo jih kontrolirali, da
slučajno kdo ne bi ušel. Med tem ko so s skupnimi
močmi iztiskali iz sebe vso kreativnost, ki so jo v
danih okoliščinah premogli, pa smo se mi že nekoliko sprostili in aklimatizirali na sam prostor. Bili
smo na toplem in muzika je že naznanjala
sproščenejši del večera. čez slabo urico je bila
zaprisega napisana in vse je bilo pripravljeno, da jo
slavnostno preberejo oziroma zapojejo, kot smo od
njih pričakovali. Eden po eden so v polplesnih
korakih prihajali na prizorišče-plesišče, saj so pop
ritmi Madone, Like a virgin, to od njih zahtevali. Kot
nalašč pa je bil tam še drog, ki so ga nekateri izkoristili tako, da smo ostali z bučnimi aplavzi in žvižgi
in uživali ob predstavi naših novih kolegov.

pridružitvi v 'mafijsko družino', tako da so za nagrado dobili še brucomor in 'bruc diplomo'. Naša
'milost in dobrota' pa se je pokazala tudi pri brucomoru, ki je bil bojda odličnega okusa (nekateri so
hoteli še!) pa čeprav tega nismo posebej načrtovali.
Večer se je tako v sproščenem vzdušju nadaljeval ali
pa šele začel. DJ je noč otvoril z muziko 80. in
potem se je plesalo vse do jutra. Seveda so se nam v
klubu pridružili še ostali kolegi različnih letnikov,
od profesorjev pa je prišel le naš prof. Brumen, ki
očitno ostaja edini pravi profesor (kje ste bili prof.
Šmitek?), ki ve, da se na brucovanje spodobi in
izplača priti. Več kot povabiti vas, nismo mogli. Kar
pa se tiče kart za brucovanje, ki so stale 1000 SIT, pa
še to: tistemu, ki se je zdela predraga„. žal, drugače
ni šlo, vendar kdor je bil tam, je lahko ugotovil, da
je bilo na računu za pijačo dovolj denarja in je
lahko vsak spil vsaj za toliko, kot je plačal za karto.
Nismo si mogli privoščiti nižje cene karte, saj smo
kot organizatorji morali kupiti določeno količino
pijače, ki jo je zahteval klub (to je bilo namesto
najema prostora). Tudi sami 4. letniki, smo karte
kupili, da le ne bi kdo ostal žejen. Da pa ne zaključi
mo s to nehvaležno temo o denarju„.

Ko so se na plesišču zbrali vsi, je glasba utihnila
in prisluhnili smo zaprisegi. Ta pa je bila taka, da je
v nas zopet vzbudila smeh, vzklikanje, žvižganje in
navdušenje. Njihovi simpatični verzi in rime, ki so
jo našli prav za vsakega profesorja našega oddelka,
so nas vse nasmejali in, če smo iskreni, smo bili
prav ponosni na svoje bruce! 'Stare bajte' smo tako
morali priznati, da iz njih še nekaj bo. Dobro so
opravili in s tem pokazali dovoljšnjo željo po

Bilo je torej luštno in menimo, da družabni
dogodki, kar brucovanje zagotovo tudi je (poleg
tega da je v osnovi obrednega značaja), pripomorejo k večji povezanosti 'naše družine' ter boljšemu
medosebnemu poznanstvu in prijateljstvu. To pa so
stvari, ki štejejo, včasih celo več kot kakšen opravljen izpit. Študiramo in sobivamo v skupni instituciji
in naše prijateljsko povezovanje in kolektivnost nas
lahko prinese daleč, kljub temu, da je naša prihodnost (antropologov/etnologov) negotova in za marsikoga pesimistična. Morda pa nam skupaj lahko
uspe!
Tako, brucovanje je za nami in ocena organizatorjev: ZELO ZA +
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ANTROPOLOGIJA IN ETNOLOGIJA ZA VSE
PRAKSA NA ZAHTEVO FAKSA
Maja LJUBIČ, l. letnik in Tatjana VOKIC, 3. letnik
Glede na najine osebne izkušnje je potrebno
predvsem študente prvega letnika bolj podrobno
seznaniti z možnostmi in načini opravljanja prakse,
ki je med drugim pogoj za vpis v višji letnik. Tri najpogostejše stalnice, ki se jih na oddelku poudarja,
so: Slovenski etnografski muzej, knjižnica OEKA in
etnološki tabori. Obvestila o taborih se objavljajo na
oddelčni oglasni deski, medtem ko je informacij o
opravljanju prakse v inštitucijah manj. Zato sva se
podali na raziskovalno pot po Ljubljani z vso
potrebno terensko opremo in metodologijo, ki se je
kmalu izkazala za pomanjkljivo. Na podlagi intervjujev z zaposlenimi v inštitucijah, sva se odločili
najinemu prvotno načrtovanemu kratkemu in jedrnatemu popisu inštitucij dodati še nekatera lastna
opažanja, zato v članku ne piševa zgolj o opravljanju obvezne prakse, ampak tudi o možnostih prostovoljnega dela, strokovnega izpopolnjevanja, virih in
temah za pisanje seminarskih in diplomskih nalog,
celo plačanem delu. Vsako inštitucijo bova
uvodoma predstavili s kratkim opisom, ki naj študentom služi kot interesno vodilo pri odločanju za
kraj in načihe opravljanja prakse. Najin kriterij za
izbiro inštitucij je bil ta, da se v celoti ali vsaj deloma navezujejo na področje etnologije in kulturne
antropologije, obiskali pa sva tudi tiste, ki jih morda
na prvi pogled ne povezujemo z našo stroko. Ker
sva bili vezani na uradne ure in dosegljivost sogovornikov, se je terensko delo razpršilo na pet dopoldnevov 1 . Za intervjuje se nisva predhodno najavili,
tako da nekaterih informacij ob prvem obisku nisva
dobili.
Rajža se je začela„.
„. s Slovensko filantropijo, združenjem za promocijo prostovoljstva, nevladno organizacijo, ki je
bila ustanovljena z namenom, da v Sloveniji razvija
in širi različne oblike človekoljubnega delovanja
Cspletni vir 1). Primož] amšek, koordinator prostovoljcev, nama je povedal, da lahko morebitni interesenti za prakso znotraj Slovenske filantropije kontaktirajo: Andrejo žele, vodjo skupine prostovoljcev,
ki enkrat tedensko v azilnem domu izvajajo različne
družabne aktivnosti, Katjo Celin, zadolženo za
pomoč pri integraciji beguncev ter Nino Bradič, ki
vodi tečaj slovenskega jezika. Tukaj bi poudarili, da
se v prostovoljnem delu poleg aktivne participacije
v družbenem okolju skrivajo tudi številne možnosti
strokovnega izpopolnjevanja.
Slednje lahko navežemo tudi na delovanje
nevladnega društva Humanitas, društva za
človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti.
Osnovni namen ustanovitve in cilj delovanja društva Humanitas je zaščita in pomoč nepriviligiranim
skupinam prebivalstva v Sloveniji in po svetu,
zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov,
posebno otrok, promocija, izobraževanje in sveto-
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vanje o temeljnih človekovih pravicah, kot so
zapisane v mednarodnih dokumentih o človekovih
pravicah, pravicah otrok, žensk in drugih.
Humanitas je v sodelovanju s Slovensko filantropijo
razvil projekt imenovan Hiša svetov, kjer je med
prostovoljci že nekaj študentov etnologije in kulturne antropologije, tovrstno prostovoljno delo pa
je lahko priznano kot opravljena praksa. Hiša svetov
je krovni pojem za mnoge dejavnosti s skupnim
imenovalcem "medkulturno", "razvojno", "enakopravno" in "miroljubno". Med utečenimi projekti se
pod njeno streho odvijajo medkulturne delavnice
za otroke, širi se institut botrstva za otroke v
Sloveniji in Afriki, deluje pa tudi Info-kulturni center Hiše svetov, ki je namenjen migrantom (prosilcem za azil, beguncem, tujcem na začasnem ali stalnem delu), ki živijo v Sloveniji, in vsem Slovencem,
ki jih zanima medkulturni dialog. V njem sta na
voljo internetni kotiček in čitalnica, opremljena s
časopisi, revijami in knjigami v jezikih migrantov, ki
živijo v Sloveniji, ter se.odvijajo različni dogodki,
kot so predavanja, seminarji, delavnice, filmske projekcije, tečaji tujih jezikov, glasbeni tečaji ipd.
Prostovoljci pomagajo uporabnikom centra pri
posredovanju informacij o vladnih in nevladnih
organizacijah ter njihovih storitvah, pri pisanju
dokumentov v slovenskem jeziku, uporabi računal
nika, izposoji čitalniškega gradiva, sooblikovanju
kulturnih in družabnih dejavnosti Info-kulturnega
centra ipd (spletni vir 19).
Humanitas v sodelovanju z organizacijo
Umanotera uvaja v slovenski prostor tudi t. i. fair
trade - pravično trgovino, gibanje, ki si prizadeva za
to, da bi na mesto proste trgovine stopila pravična
trgovina med severom in jugom, kar bi depriviligiranim proizvajalcem na jugu omogočilo dostojno
preživetje in preprečilo nadaljnjo degradacijo okolja (spletni vir 19).
Študentje lahko pomagajo pri prodaji izdelkov
pravične trgovine, sodelujejo pri pripravi in izvajanju različnih izobraževalnih in družabnih dogodkov,
predstavitvi koncepta pravične trgovine javnosti
ipd.
Umanotera podpira uresničevanje mednarodno
sprejetih načel trajnosti in njihovo uveljavljanje v
praksi, zlasti vzpostavljanje ravnotežja med
človeško družbo in okoljem, ohranjanje naravnih
virov in biološke raznovrstnosti, etiko odnosa do
okoljfl in narave (spletni vir 20). Članica Umanotere
Marjana Dermelj je v okviru povezave med
etnologijo in kulturno antropologijo z okoljevarstvom predlagala raziskovalne naloge na temo
revitalizacije tradicionalnih gospodarskih panog in
njihovi vlogi pri ohranjanju okolja in socialni pravičnosti.

Nadaljevali sva z obiskom Univerze za tretje živl-
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jenjsko obdobje. Kot je na njihovi spletni strani
zapisano, je to prostovoljsko organizirano
izobraževalno gibanje za starejše odrasle, ki temelji
na skupnem učenju, soodgovornosti in prostovoljnem delu vseh: slušateljev, mentorjev in
sodelavcev Univerze za tretje življenjsko obdobje
(spletni vir 2). Na Univerzi za tretje življenjsko
obdobje imajo okoli 250 skupin, ki jih vodijo
strokovno usposobljeni mentorji, tečaji pa se začen
jajo vsako leto septembra. Med pogovorom z najino
sogovornico, diplomantko našega oddelka Mašo
Bizovičar, sva ugotovili, da bi si raziskovalno delo v
veliki meri olajšali, če bi pred odhodom na teren za
vsako ustanovo posebej pred sogovorniki
konkretizirali vsebino strokovne prakse in njene
načine izvajanja glede na ustanovo, saj nama je
sogovornica predlagala, naj študentje, ki bi jih zanimalo sodelovati z Univerzo, pošljejo prošnjo s
konkretnimi predlogi.
Naslednji postanek sva naredili na Inštitutu za
narodnostna vprašanja (INV). INV je javna raziskovalna organizacija na področju etničnih študij, ki
interdisciplinarno proučuje naslednje tematike:
slovensko narodno vprašanje, položaj slovenskih
narodnih skupnosti v Italiji, Avstriji in na
Madžarskem, položaj Slovencev v državah naslednicah nekdanje Jugoslavije, položaj slovenskih
izseljencev, položaj narodnih skupnosti (narodnih
manjšin in drugih etničnih skupnosti) v Sloveniji,
položaj migrantov v Sloveniji, teorijo in metodologijo proučevanja etnične problematike, pojavne
oblike etničnega vprašanja (etničnosti, nacionalizma) v Evropi in v svetu (spletni vir 3). V INDOK
centru so nama povedali, da za študentsko prakso
nimajo na razpolago ustreznega dela, študentje pa
lahko uporabljajo vire in literaturo, ki jih INV hrani
v dokumentaciji in knjižnici.
Ustavili sva se še v Združenju Slovenska izseljenska matica, prostovoljnem in neprofitnem
združenju fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi
skupno določenih interesov pri razvijanju, širjenju,
utrjevanju in poglabljanju stikov med Slovenci v
domovini in po svetu. Osnovni namen in cilji
Združenja Slovenska izseljenska matica so razvijanje
dejavnosti, ki pripomorejo h krepitvi narodne
zavesti Slovencev po svetu, zlasti njihovih potomcev, in sicer z razvijanjem, pospeševanjem in utrjevanjem vrednot na področju kulturne ustvarjalnosti,
različnih oblik izobraževanja in športnega udejstvovanja ter drugih zanje koristnih dejavnosti ter ustvarjanjem, varovanjem in razširjanjem vedenja o
domovinskih, zgodovinskih, kulturnih in drugih
vrednotah (spletni vir 4). Na najino vprašanje o
možnostih sodelovanja s študenti našega oddelka
sva dobili spodbuden odgovor, naj interesenti pošljejo prošnje s konkretnimi predlogi za izvajanje
prakse. Ena izmed možnosti je tudi urejanje njihovega arhiva fotografij.
Potrkali sva še na sosednja vrata Društva za
Združene narode za Slovenijo, ki je bilo ustanovl-

jeno z namenom seznanjati fizične in pravne osebe
z idejami, cilji in delovanjem Organizacije
Združenih narodov in njenih agencij (spletni vir 5).
Na Društvu za študentsko prakso sicer ni možnosti,
maja vsako leto pa po fakultetah razpošljejo nagradni razpis za najboljša dela s področja Organizacije
Združenih narodov med študenti in diplomanti
Univerz v Sloveniji, ki jih je treba oddati do l.
novembra (spletni, vir 5). Ogledali sva si tudi njihovo knjižnico in čitalnico, kjer hranijo dokumente,
vezane na delovanje OZN ter drugo knjižno in
periodično gradivo. Knjižnico uporabljajo predvsem študenti prava in ekonomije, vendar si na
društvu želijo tudi obiska študentov drugih smeri,
tudi z našega oddelka.
Iztočnica za naslednji intervju nama je bil letošnji ogled razstave evropskih jaslic v Duhovnem
središču svetega]ožefa s profesorjem Janezom
Bogatajem, kateremu je sledila filmska projekcija o
zgodovinskem in kulturnem kontekstu jaslic, ki
nam jo je uvodoma predstavil jezuit Marjan Kokalj,
diplomant našega oddelka. Duhovno središče svetega Jožefa v Ljubljani na Poljanah je prostor delovanja in sodelovanja jezuitov, raznih društev in organizacij in nekaterih posameznikov, ki poleg verskih
skrbijo tudi za kulturne dejavnosti (spletni vir 6).
Ker sva želeli izvedeti več o teh kulturnih dejavnostih in kakšne priložnosti ponujajo za študentsko
prakso, sva se se odpravili do Marjana Kokalja.
Povedal nam je, da bi bila ob naslednji načrtovani
razstavi, posvečeni slovenskim jaslicam, zaželena
tudi pomoč študentov našega oddelka, v mislih pa
imajo še nekatere druge kulturne dejavnosti. Tako
naj bi se v središču odvijale filmske projekcije,
pospremljene z debato in namenjene predvsem
interesentom vsakokratne vsebinske problematike,
kar bi morda najbolj pritegnilo študente, ki jih zanima vizualna antropologija. študentje bi lahko tudi
zbirali gradivo iz ljudske dramatike (za uveljavitev
ljudske dramatike na Slovenskem je bil zelo
pomemben jezuitski red), ki bi ga bilo potrebno
obdelati in umestiti v ustrezni kulturno-zgodovinski
kontekst, lahko tudi v obliki seminarskih in diplomskih nalog. V načrtih pa imajo tudi razstavo svetih
pisem na Slovenskem od Brižinskih spomenikov
naprej.

Naslednji na seznamu je bil Kinodvor, znan po
projekcijah t. i. "art filma", katerega glavna značil
nost je vsebinska poglobljenost, žanrska netipičnost
in nekomercialnost: evropski film, svetovni film iz
oddaljenih geografskih področij, ki trenutno veljajo
za žarišča sodobne avtorske kinematografije, ameriški neodvisni film, zimzeleni filmski kulti itn.
(spletni vir 7).
Pogovarjali sva se s Špelo Šmid, upravnico
Kinodvora, ki nama je predstavila možnost sodelovanja študentov pri testnih projekcijah filmov, kjer
je po ogledu in analizi filma potrebno določiti
ciljno skupino gledalcev, narediti promocijski načrt
kako priti do te skupine in definirati vse kanale,
preko katerih lahko na učinkovit in poceni način
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obvestiš tiste, ki bi jih družbeno-socialna problematika filma zanimala. Program za posamezni
film se naredi en mesec vnaprej.
Na Mirovnem inštitutu - inštitutu za sodobne
družbene in politične študije, katerega akademska
dejavnost je povezana s konkretno socialno in politično angažiranostjo (spletni vir 8), sva dobili
odgovor, da trenutno ne potrebujejo pomoči študentov, kljub temu pa se jim lahko pošljejo kakšni
konkretni predlogi.
Podoben odgovor sva dobili tudi na Zvezi
združenj eko kmetov Slovenije - inštitutu za trajnostni razvoj, kjer nama je Valentina Aleksič povedala,
da trenutne dejavnosti združenja (spodbujanje
ekološkega kmetovanja v Sloveniji, podpora članom
Zveze pri preskrbi prebivalstva z ekološko pridelanimi in predelanimi živili, zagotavljanje trajnega
varovanja okolja) ne predvidevajo tovrstne pomoči,
študentje, ki jih zanima ekološko kmetijstvo, pa
lahko pri njih najdejo številne prospekte in drugo
gradivo na to tematiko (spletni vir 9).
Na Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske
akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) sva
obiskali naslednje inštitute: Inštitut za slovensko
narodopisje ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Avdiovizualni laboratorij Inštituta za
slovensko narodopisje ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in Inštitut za antropološke in prostorske študije.
Na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU
raziskovalna dejavnost zaposlenih zajema naslednja
etnološka področja: gospodarstvo, stavbarstvo,
prehrana, oblačilni videz, šege, družinsko sorodstveni odnosi, sosedstvo, medkrajevni in
interetnični odnosi, ljudsko pripovedništvo in
slovstvena folklora, verovanje, mitologija, toponomastika, zgodovina teorije in metodologije
etnoloških raziskav, vizualna etnologija (spletni vir
10).
Predstojnica inštituta Monika Kropej nama je
povedala, da je sodelovanje s študenti trenutno bolj
v zatišju, saj si na OEKA želijo, da bi študentje delali
več na terenu,kot v knjižnici, arhivu ipd. Na ISN si
kljub temu želijo študentske pomoči in glede na
potrebe in področje raziskovanja posameznega
raziskovalca, ki ga kot mentorja dodelijo študentu,
je to lahko tudi terensko delo.
V sklopu Inštituta za slovensko narodopisje ZRC
SAZU deluje tudi Avdiovizualni laboratorij, katerega
nalogi sta izdelovanje vizualnih zapisov kulture in
študij vizualnih komunikacij ter manifestacij kulture
(spletni vir 12). Tam zaposleni Miha Peče je
povedal, da pomoč študentov ne bi bila odveč,
potrebno pa je upoštevati specifičnost dela, kjer se
veliko snema na terenu. Zato so zaželene predhodne izkušnje študentov (npr. tečajniki poletne
šole vizualnega v Novi Gorici) ali vsaj velik interes
oziroma "žilica" za tovrstno delo.
Naslednji na vrsti,je bil Glasbenonarodopisni
inštitut ZRC SAZU, katerega temeljna dejavnost je
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poleg rednega raziskovalnega dela in objavljanja
raziskav predvsem izdajanje temeljnih in drugih
zbirk ljudskih pesmi, sistematično izdajanje ljudskih
plesov, izpopolnjevanje, hranjenje in objavljanje
arhiva na kasetah in zgoščenkah, spremljanje
sodobne dejavnosti, povezane z glasbenim in
plesnim izročilom, in strokovno posredovanje na
tistih področjih, kjer se folklorizem oplaja ob
pesemski, glasbeni in plesni dediščini (spletni vir
11). Ker predstojnica inštituta Marjetka Golež
Kaučič v času najinega obiska ni bila dosegljiva,
nama je tajnica lahko dala zgolj nekaj osnovnih
informacij o možnostih študentske prakse. Zaradi
zahtevnosti je transkribiranje bolj v domeni
muzikologov, za študente našega oddelka bi bilo
bolj ustrezno vnašanje podatkov v računalnik ali
urejanje knjižnice
Inštitut za slovensko izseljenstvo raziskuje predvsem izseljenske procese, organiziranost, kulturno
delovanje in akulturacijske probleme slovenskih
izseljencev v Evropi, ZDA, Kanadi, Južni Ameriki in
Avstraliji. Ena osrednjih nalog Inštituta je tudi zbiranje in urejanje arhivskega gradiva, izseljenske
periodike, zbiranje izseljenskih znanstvenih in leposlovnih publikacij ter zbiranje in objavljanje
znanstvene in strokovne bibliografije s tega področ
ja (spletni vir 13). Predstojnica inštituta Marina
Lukšič Hacin je povedala, da včasih za pomoč
povprašajo preko študentskega servisa. Na najin
predlog o brezplačni študentski praksi na njihovem
inštitutu nama je odgovorila, da se bodo o tem
pomenili na sestanku kolegijev. Vsekakor pa je za
zahtevnejše delo pomembno znanje na podiplomski ravni, medtem ko dodiplomski študentje lahko
zbirajo podatke. Vrsta dela pa bi bila odvisna tudi
od interesov nosilcev posameznega projekta, v
katerega bi se študent vključil.
Podoben odgovor nama je dala Melita Pisek na
Inštitutu za antropološke in prostorske študije,
katerega dejavnost je usmerjena na dve raziskovalni
področji: uporabo in razvoj geografskih informacijskih sistemov (GIS) in satelitskih posnetkov v naravoslovju in družboslovju ter antropološko raziskovanje Papue Nove Gvineje, Mezoamerike in
Slovenije (spletni vir 14). Ker se na inštitutu s prostorskim raziskovanjem ukvarjajo v večji meri geodetic in geografi, bi bila za študente OEKA kot mentorja na antropološkem področju najbolj ustrezna
Borut Telban in Ivan Šprajc, pri katerih bi se lahko
vključili v njihove projekte pri uvajanju novega sistema urejanja knjižnice, kjer bi bilo potrebno
vnašati in ažurirati podatke, računalniškem delu pri
projektih, možnosti pa je lahko še več. Tako bi
lahko sprejeli več študentov, po enega za
posamezno delo.
Obiskali sva tudi Festival Ljubljana in Cankarjev
dom, ustanovi, ki skrbita za kulturno podobo
Ljubljane.
Festival Ljubljana, poleg Ljubljanskega poletnega
festivala, ki je osrednjaJulturna prireditev v polet'-
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nem času, pripravlja ali pa sodeluje pri pripravi
številnih drugih prireditev, ki pomembno prispevajo h kulturni podobi prestolnice (Slovenski glasbeni
dnevi, Praznični december, glasbeni cikel Mladi virtuosi), upravlja pa tudi z Ljubljanskim gradom, kjer
skozi vse leto potekajo najrazličnejše kulturne
prireditve, družabna in protokolarna srečanja in
kjer je odprt Virtualni muzej (spletni vir 15).
Pomočnica direktorja za splošne zadeve Sonja
Vrhovec nama je povedala, da bi bile možnosti za
prakso od meseca maja naprej (15. aprila je začetek
sezone), in sicer v Virtualnem muzeju z anketiranjem in analizo anket, štetjem obiskovalcev, zbiranjem podatkov in vodstvi po gradu.
Cankarjev dom - kulturni in kongresni center je
prostor kulturno-umetniških, kongresnih, sejemskih, protokolarnih ter drugih prireditev, razstav in
festivalov (spletni vir 17). Odgovor kadrovske
službe je bil, da že veliko sodelujejo s kulturologi s
FDV-ja pri javnomnenjskih raziskavah, zato trenutno
dodatne pomoči ne potrebujejo.
Nadaljevali sva pri Slovenskem šolskem muzeju,
ki je eden najstarejših muzejev v Sloveniji, z
obsežno zbirko muzejskih predmetov in muzejskega gradiva o zgodovini šolstva in pedagogike na
Slovenskem. V muzeju je stalna razstava Šolstvo na
Slovenskem skozi stoletja do 1991, vsako leto je
pripravljenih več tematskih razstav s področja šole
in šolske zgodovine, bogato založena muzejska
knjižnica pa hrani veliko izvirne pedagoške literature: od učbenikov, šolske zakonodaje in učnih
načrtov iz različnih obdobij do pedagoških
časopisov in revij (spletni vir 16). Marjetka Balkovec
Debevec muzejska svetovalka in etnologinja nama
je povedala, da je študentska praksa tukaj uveljavljena že štiri, pet let. Največ dela je v dokumentacijski
zbirki, kjer urejajo hemeroteko in posebno dokumentacijsko gradivo posameznih slovenskih šol, ki
pričajo o njihovem delovanju. Študentje lahko tako
spoznajo celotno delovanje muzeja in sodelujejo
pri muzejskih Učnih urah naših babic in dedkov iz
let 1900 in 1930, kjer obiskovalcem pripravijo
obleko in učne pripomočke iz takratnega obdobja.
Na leto vzamejo v prakso približno dva študenta.
Muzeju bi bila tudi v pomoč raziskovalna dela študentov na teme, kot so na primer: maturitetni običa
ji in navade v zadnjih 10 letih od kar je v veljavi
eksterna matura (letos v muzeju pripravljajo razstavo ob desetletnici eksterne mature), oblačilna kultura šolske mladine na Slovenskem, šolske torbe in
pripomočki skozi čas, življenjski vsakdan učenca
oziroma dijaka, način življenja učiteljev, šolska malica, šolske kazni in nagrade ipd.
Povprašali sva tudi na Waldorfski šoli Ljubljana,
zasebnem vzgojno-izobraževalnem zavodu, ki deluje na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega
in gimnazijskega izobraževanja, vsi programi pa
temeljijo na principih waldorfske pedagogike
(spletni vir 18). Na šoli vsako leto organizirajo
božični sejem s spremljajočimi delavnicami, v
čemer je uslužbenka šole videla možnost sodelo-

vanja študentov.
Sledil je obisk Slovanske knjižnice, specializirane
knjižnice s poudarkom na knjižnem in periodičnem
gradivu v slovenskem in drugih slovanskih jezikih.
V knjižnici imajo tudi domoznansko zbirko, ki bi jo,
po besedah Jurija Primožiča, vodjo zbirke, na
splošno lahko razdelili v dva dela: literarni del, kjer
se zbirajo in urejajo odmevi ob izdajah leposlovnih
del, intervjuji s pisatelji in pesniki ipd. ter na del,
kjer se zbira gradivo krajevne oziroma lokalne
etnologije, zgodovine, zanimivosti. Možna pomoč
študentov bi lahko obsegala zbiranje in evidentiranje krajevnega knjižnega gradiva, pregledovanje
zaključenega periodičnega tiska in izdelava bibliografije, pregled in izbor revij z bolj domoznansko
oziroma etnološko tematiko, popis (in opis)
etnološkega oziroma etnografskega časopisja, ki ga
hrani knjižnica, zgodovina Slovanske knjiznice ipd.
Slovenskega etnografskega muzeja nama ni
potrebno posebej predstavljati. Po besedah
knjižničarke Mojce Račič se lahko študentje, ki bi jih
zanimalo delo v knjižnici, oglasijo kadarkoli čez leto
in se dogovorijo za termin prakse. V knjižnici študente seznanijo z različnimi postopki dela v
knjižnici, kot je pospravljanje gradiva, vnašanje v
računalnik ipd. Oglasili sva se še pri dokumentalistki Alenki Simikič. Tudi tukaj se lahko študentje
oglasijo čez celo leto, sprejmejo pa po enega na
enkrat. Vrsta dela je odvisna od letnika študija, in
sicer je to lahko urejanje, inventarizacija fotografij,
diapozitivov ipd. Praktikanta pošljejo tudi h kustosu, v knjižnico, v restavratorske delavnice, da se seznanijo še z drugim muzejskim delom. V kustodiatih
ni takih potreb po študentski pomoči zaradi specifičnosti in zahtevnosti dela, saj na teren lahko gredo
le s kustosom. Sogovornica je izpostavila dejstvo, da
študentje muzeju in se premalo zavedajo pomena
muzejskega izobraževanja.
Namesto zaključka
Najino poizvedovanje po inštitucijah je bilo bolj
sondažnega značaja, saj sva nekatere obiskali prvič
in tudi kratki pogovori s sogovorniki so bili zgolj
informativnega značaja. Za bolj tehtne ugotovitve o
možnostih opravljanja strokovne prakse za študente
OEKA bi morali metodologijo v primeru nadaljnjega terenskega dela bolj skrbno izdelati. Pri tem
imava v mislih predvsem to, da bi se morali bolj
podrobno pozanimati o posameznih inštitucijah,
kar bi olajšalo pogovor o tem, kako bi se lahko naši
študentje vključili v njihove dejavnosti in hkrati
zagotovilo več informacij.
Vredni nadaljnje analize pa se nama zdita predvsem dve opažanji na terenu. Nekatere ustanove,
čeprav imajo v nazivu izpeljanke iz terminov naše
stroke, so prvič slišale za možnost, da bi študentje
pri njih opravljali prakso. Zanimive pa so bile tudi
reakcije nekaterih na omembo, da bi bila ta praksa
brezplačna.
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Splošna ugotovitev pa je, da v ustanovah ob
obilici svojega lastnega dela, nimajo prav veliko
časa za dodatno usposabljanje študentov, zato
imajo prednost tisti, ki imajo že nekaj izkušenj ali
znanja za določene vrste dela in izkažejo željo po
praksi, daljši od tridesetih ur.
Prav tako bi opozorili na to, da so informacije
sogovornikov pridobljene v neformalnih pogovorih, zato naj se vsak ob odločitvi za ustanovo, kjer
namerava opravljati prakso, predhodno še bolj
podrobno"pozanima.
V spodnji preglednici je seznam ustanov in njihovih kontaktnih podatkov

!Terensko delo sva opravili v obdobju od 27. l. do l. 2. 2005, dodatne informacije pa sva v obliki telefonskih pogovorov in elektronskih sporočil dobili
2„ 3. in 11. 2. 2005.

Slovenska filantropija - združenje za
promocijo prostovoljstva

Poljanska cesta 12, Ljubljana
tel: 01/ 430 12 88
e-pošta: info@filantropija.org
kontaktna oseba: Primož Jamšek primoz.jamsek@filantropija.org
spletna stran: http://www.filantropija.org/ (Spletni vir 1)

Info-kulturni center Hiše svetov

Resljeva 48, Ljubljana
tel.: 01/430 03 43
e-pošta: hisa_svetov@yahoo.com.au
spletna stran: http://www.humanitas-slovenia.org/

Pravična

Stari trg 30, Ljubljana
kontaktna oseba: Maja Koleša majakol@volja.net
:spletna stran: http://www.humanitas-slovenia.org/ (Spletni vir 19)
tel.: 01/421 07 15
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Umanotera - Slovenska fundacija za
trajnostni razvoj

Metelkova 6, Ljubljana
tel.: 01/ 439 71 00
kontaktna oseba: Marjana Dermelj marjana@umanotera.org
spletna stran: http://www.umanotera.org (Spletni vir 20)

Univerza za tretje življenjsko obdobje Poljanska cesta 6, Ljubljana
tel.: 01/ 433 20 90
v Ljubljani
e- pošta: univerza-3@guest.arnes.si
kontaktna oseba: Maša Bizovičar
spletna stran: http://www.univerzazatretjeobd-drustvo.si/vsebina.htm (Spletni vir 2)
Inštitut za narodnostna vprašanja
(INV)

Erjavčeva

26, Ljubljana
tel.: 01/ 200 18 70
e-pošta: INV@inv.si
spletna stran: http://www.inv.si/ (Spletni vir 3)

Združenje Slovenska izseljenska mati- Cankarjeva 1/II, Ljubljana
tel.: 01/ 24 10 280
ca
e-pošta: tajnik@zdruzenje-sim.si
spletna stran: http://www.zdruzenje-sim.si/ (Spletni vir 4)
D·ruštvo za Združene narode za
Slovenijo

Duhovno

središče

cerkve sv. Jožefa

Kinodvor

Cankarjeva 1/II, Ljubljana
tel.: 01/ 25 10 708
e-pošta: una.slovenia@siol.net
spletna stran: http://freeweb.siol.net/unas/index (Spletni vir 5)
Janeza Pavla II 9 (Zrinjskega 9), Ljubljana
e-pošta: sv.jozef@rkc.si
kontaktna oseba: Marjan Kokalj marjan.kokalj@rkc.si
GSM: 031 368 769
spletna stran: http://jezuiti.rkc.si/jozef/ (Spletni vir 6)
Kolodvorska ulica 13, Ljubljana
tel.: 01/ 43 42 544
e-pošta: info@kinodvor.si
kontaktna oseba: Špela Šmid špela@kinodvor.si
spletna stran: http://www.kinodvor.si/ (Spletni vir 7)

1

Mirovni inštitut Metelkova ulica 6, Ljubljana
Inštitut za sodobne družbene in poli- tel.: 01/ 234 77 20
e-pošta: info@mirovni-institut.si
tične študije
spletna stran: http://www.mirovni-institut.si/ (Spletni vir 8)
Zveza združenj ekoloških kmetov
Slovenije

Metelkova 6, Ljubljana
tel.: 01/ 230 12 01
e-pošta: zveza.ekokmet@zveza-ekokmet.si
kontaktna oseba: Valentina Aleksič
spletna stran: www.zveza-ekokmet.si (Spletni vir 9)

Inštitut za slovensko narodopisje
ZRCSAZU

Novi trg 2, Ljubljana
Prostori ISN: Novi trg 5/II
kontaktna oseba: Monika Kropej monika@zrc-sazu.si
tel.:01/ 4706 286
tajništvo: Božena Gabrijelčič bozenaga@zrc-sazu.si
tel.: 01/ 4706 280
·
spletna stran: http://www.zrc-sazu.si/isn/ (Spletni vir 10)

Avdiovizualni laboratorij
Inštitut za slovensko narodopisje
ZRC SAZU

ZRC SAZU, Novi trg 2
kontaktna oseba: Naško Križnar nasko@zrc-sazu.si
tel.: 01/ 4706 343
spletna stran: http://www.zrc-sazu.si/isn/sekcije.htm (Spletni vir 12)
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Glasbenonarodopisni inštitut
ZRCSAZU

Prostori Novi trg 5/II, Ljubljana
Poštni naslov: Gosposka 13, Ljubljana
tel.: 01 4706 265
e-pošta: gni@zrc-sazu.si
spletna stran: http://www.zrc-sazu.si/gni/ (Spletni vir 11)

Inštitut za slovensko izseljenstvo
ZRC SAZU

Novi trg 2, Ljubljana
tel.: 01 470 6 100 in 01 4706485
e-pošta: izi@zrc-sazu.si
kontaktna oseba: Marina Lukšič Hacin Luksic@zrc-sazu.si
spletna stran: http://www.zrc-sazu.si/isi/ (Spletni vir 13)

Inštitut za antropološke in prostorske Novi trg 2, Ljubljana
tel.: 01/ 470 64 95
študije
kontaktna oseba: Melita Pisek melita.pisek@zrc-sazu.si
ZRCSAZU
spletna stran: http://www.zrc-sazu.si/pic/ (Spletni vir 14)

Festival Ljubljana

Trg francoske revolucije 1-2, Ljubljana
tel.: 01/ 241 60 00
e-pošta: info@festival-lj.si
kontaktna oseba: Sonja Vrhovec sonja.vrhovec@festival-lj.si
tel.: 01/ 241 60 08
spletna stran: http://www.festival-lj.si/ (Spletni vir 15)

Cankarjev dom - Kulturni in kongres- Prešernova 10, Ljubljana
ni center
e-pošta: cankarjev.dom@cd-cc.si
spletna stran: http://www.cd-cc.si/_Cankarjev_Dom/prvastran/index.php (Spletni
vir 17)

Slovenski šolski muzej

Plečnikov trg 1, Ljubljana
tel.: 01 / 251-30-24
e-pošta : solski.muzej@guest.arnes.si
kontaktna oseba: Marjetka Balkovec Debevec marjetka.balkovec@guest.arnes.si
spletna stran: http://www.ssolski-muzej.si/ (Spletni vir 16)

Waldorfska šola Ljubljana

Streliška 12, Ljubljana
tel.: 01/28 222 40
e-pošta: tajnistvo@waldorf-si.org
spletna stran: www.waldorf-si.org (Spletni vir 18)

Slovanska knjižnica

Einspielerjeva 1, Ljubljana
tel: 01 236 38 50
kontaktni osebi: Mateja Komel Snoj (ravnateljica knjižnice)
mateja.snoj@guest.arnes.si
Jurij Primožič (domoznanska zbirka) jurij.primozic@guest.arnes.si

Slovenski etnografski muzej

Metelkova 2, Ljubljana
knjižnica: Mojca Račič mojca.racic@guest.arnes.si
tel.: 01/300 87 66
oddelek za dokumentacijo: Alenka Simikič alenka.simikic@etno-muzej.si
tel.: 01/300 87 33
Barbara Sosič barbara.sosic@etno-muzej.si
tel.: 300 87 81
spletna stran: http://www.etno-muzej.si/
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KOTICEK BISTRISKEGA PODMLADKA
Suzana KAJBA, 4. letnik
Glasba, nekonvencionalna, izven mainstreamovskih voda in prepletajoča se z različnimi
zvrstmi obeležuje mladinsko kulturo Bistrice ob
Sotli. Glasba kot krivec za rojstvo kluba Metulj kroji
prostor glasbenega vzgajanja in je obenem odskoč
na deska za ustvarjanje mostu do ljudi.

posamezniki. Tudi navezovanja stikov izven tega
prostorskega območja z novimi klubi, glasbeniki, s
producenti, s kontaktnimi osebami, zadolženimi za
kulturne prireditve in še s kom. Vse omenjene lastnosti opozarjajo na prostrano simbolno polje relativno majhnega ruralnega mladinskega kluba.

Kot pasivna insajderka spremljam glasbeno
dogajanje v zadnjih letih. Rdeča nit pestrega glasbenega razpona je alternativna drža. Ki privablja ali
odbija stalne obiskovalce in naključne mimoidoče.
Se pa nedvomno ponaša z odprtim odnosom do
vseh prisotnih. Zaradi kvalitetnega izbora glasbenikov, tako domačih (trenutno delujejo štiri
skupine: Zmajev rep, Malik, Eternia in No cenzura),
ki se kalijo v svojem zvenenju, kot tujih, uveljavljenih v tem svetu glasbe, je ponujena možnost
oblikovanja lastnega glasbenega okusa. Tukaj se
navezujem predvsem na poslušalce tovrstne glasbe,
ki z namenom ali kar tako zaidejo na prizorišče
dogajanja. Predvsem, in ne samo, z vidika laičnega
poslušalca pa menim, da je dostopnost raznovrstne
glasbe na dosegu roke.

Obstoječe delovanje kluba stoji na nekaj vztrajnih osebah. V svojih prizadevanjih skušajo ohraniti
že prvotno zastavljen okvir kluba - prodirati s čim
bolj alternativno (glasbeno) ostrino. To pa nenazadnje povzroča zastoje v razvoju klubskih dogajanj, saj
morajo finančno ledino vedno znova orati in kar je
še temu podobnih zagat.

Bistričanska podkultura, če naj bi to bil
primeren izraz, je v prvi vrsti obeležena s
posamezniki, ki so zavezani glasbenemu ustvarjanju, ter z opirajočimi se na delovanje kluba in
navsezadnje z obiskovalci koncertov. Gonilo klubskega življenja je podkrepljeno z načrtovanimi vizijami napredka. Ta ima poglavitno funkcijo v oddajanju glasbe. Gledano z druge strani pa seveda
nikakor ne gre zanemariti omembe minule
delavnice z mozaikom, preteklih razstav fotografij
in poslikanih stvaritev ter večerov kosanja v
šahovskih manirah.

Čeravno se na zunaj ta prostor kaže kot
podeželska mladinska beznica, se posameznik
zdrzne ob doživljanju njegove presenetljivo skrbno
izbrane vsebine. Ob odhodu te ne pusti hladnega.
Ožigosan se vedno znova vračaš hlepeč po nečem
nevsakdanjem in prvovrstn~m.

•

Zaradi izstopajočega značaja mladinskega kluba
v primerjavi s tamkajšnjo skupnostjo večinske kulture gre pripisati tej alternativni podkulturi specifične značilnosti. Druženje v večernih urah ob
različnih dejavnostih, prevladujočih ob vikendu,
pogojuje spontane pogovore, konstruktivne v smislu mentalnega odraščanja človeka. Vsekakor klubsko dogajanje ni osredotočeno zgolj in samo na
glasbo, je pa glasba vendarle osrednji moment v
povezovanju ljudi. Medij, skozi katerega se kujejo
zamisli o pogledih na življenje, če sežemo malce
dlje. Dnevna soba je zaslužna za dajanje nasvetov
(te dajemo drug drugemu) in izvajanje drobnih "terapevtskih" uslug. Ta prostor ponuja marsikaj, kar je
na prvi pogled precej izmuzljivo. Neovrgljivo pa je /
dejstvo, da se tukaj vzpostavljajo odnosi med ljudmi na osnovi kulturnih dogodkov. Torej je klub vse
prej kot funkcionalen iz več različnih zornih kotov.
Tudi tamkajšnji delujoči glasbeniki imajo
priložnost izmenjavati izkušnje z gostujočimi
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PRAZNOVANJE VELIKE NOCI PRI NAS IN PO SVETU
Primož PRIMEC, 1.letnik

Velika noč je največji praznik krščanstva, dan
nepopisnega veselja. Na ta dan se spominjamo in
globlje doživljamo, da je Kristus s svojo smrtjo
uničil našo smrt. S svojim vstajenjem pa nam je
podaril posmrtno življenje v nebesih. Pomembnost
tega praznika pa ni le pri verujočih, saj je to tudi
velik družinski praznik. To je praznik ponovnega
rojstva, nastajanja novega, je tudi konec zime in
začetek pomladi. Je čas, ki ga večina preživi z
družino. Priprava na veliko noč se začne s štiridesetdnevnim postom, ki se začne na pepelnično
sredo. Velikonočni čas pa se konča z binkoštmi.
Veliko noč označuje tudi veliki teden. Začne se z
velikim četrtkom in konča z vrhuncem, veliko
nočjo.

V tem članku bom predstavil šege in navade, ki
spremljajo in ki so spremljale ta praznik pri nas in
po svetu.
]V SLOVENIJA: Priprave na veliko noč se pri
začnejo na cvetno nedeljo, to je teden dni pred
veliko nočjo, ko prinašamo v cerkve butare ali

nas

maši, po njej pa imamo doma slavnostni
velikonočni zajtrk. Popoldne nas obiščejo sorodniki, to je čas za hrano, pijačo, veselje in igranje
velikonočnih iger, predvsem sekanje pirhov, trkanje

pirhov in "cegljanje".
Zame je praznovanje velike noči povezano z
veseljem, srečo in predvsem pričakovanjem.
Pričakovanje je zame vedno sladko, če pa ni, si ga
ob veliki noči posladkam s čokoladnimi pirhi. Lepo
je, če so v letu 365-ih dni tudi dnevi, ki jim pravimo
prazniki. Le-ti nam polepšajo čas. Pozimi je to božič,
spomladi pa velika noč. Velika noč ohranja stik s
tradicijo in obenem ponuja mnogo sodobnih nači
nov praznovanja. Pri tem prazniku res niso v
ospredju darila, ampak preživljanje časa z družino
in tistimi, ki jih nismo videli celo leto, kar je zame
poglavitno. Seveda pa je lepo, če dobiš ali daš
kakšno darilo.
VESELO VELIKO NOČ!

oljčne vejice k blagoslovu. Butare so skupaj zvezane
veje mačic, mačk, leske, drena, bršljana, brinja in
oljk. V njej naj bi bilo vsaj sedem vrst lesa, predstavljajo pa palmove veje, ki so jih polagali pred
Jezusa, ko je prišel v Jeruzalem.

Na veliki petek obhajamo križanje našega gospoda Jezusa Kristusa. To je tudi edini dan v letu, ko ni
evharistične molitve, ampak se v cerkvi odigra le
križev pot. Na veliki petek je sveti velikonočni post,
ki je post pričakovanja Jezusovega prihoda.
Pirhi

Pri nas doma (Sela pri Dolenjskih Toplicah) na ta
dan vedno pripravimo velikonočna jedila, ki jih na
veliko sobot6 nesemo k blagoslovu. Jedila so
izbrana skrbno in vsako izmed njih predstavlja del
Jezusovega telesa in trpljenja. Prekajena šunka, polnjen in prekajen želodec in kruh predstavljajo
Kristusovo telo, hren žeblje, s katerimi je bil Jezus
pribit na križ, pirhi kaplje krvi, potica v obliki šarklja trnovo krono itd.
Blagoslov poteka na veliko soboto, pri nas ob
11.30, v vaški kapelici. Hrano se zloži v košaro, ki
predstavlja Jezusov grob, se jo pokrije s prtom in
položi v kapelico, kjer jo duhovnik blagoslovi. Na ta
dan v cerkvi obhajamo tudi velikonočno vigilijo ali
bedenje. Ta obred je pozno ponoči ali zgodaj zjutraj. Sestavljen je iz štirih delov; slavja luči, besednega, krstnega in evharističnega bogoslužja. Pred
cerkvijo duhovnik blagoslovi ogenj in prižge
velikonočno svečo. Potem v procesiji odidemo v
popolnoma temno cerkev. Tu si potem postopoma
prižgemo sveče od velikonočne sveče.
Temu dnevu pa sledi vrhunec praznovanja, to je
velika noč. Pri nas doma gremo zjutraj najprej k
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ZDRUŽENE DRžAVE AMERIKE: Velika noč je
poleg božiča in dneva zahvalnosti najbolj
priljubljen praznik med Američani.
Na ta dan se Američani obdarujejo na prav
poseben način, in sicer s pomočjo Velikonočnega
zajčka (Easter Bunny), katerega izvor je iz Nemčije.
Ta v noči na veliko noč na vrtu ali po stanovanju
skrije košarice s čokoladnimi jajci, čokoladnimi zajč
ki, bomboni in pomarančami. Le-te potem na
velikonočno jutro otroci iščejo po vrtu. Čeprav bi
nekateri posamezniki rekli, da je velikonočni zajček
komercialna poteza, pa Britanska psihiatrinja Lynda
Breen (2004: zadnja) iz otroške bolnišnice Alder
Hay v Liverpoolu pravi, da je verovanje vanj dobro
za otroke. Spodbuja jih k pridnosti, saj bodo darila
dobili le pridni otroci.
Za prebivalce Amerike je to predvsem družinski
praznik. Pri starših se zbere cela družina, kjer imajo
slavnostno kosilo, sestavljeno iz purana, krompirja
ter različnih omak, med drugim brusnične ipd.

ANTROPOLOGIJA IN ETNOLOGIJA ZA VSE
Na velikonočni ponedeljek pa se otroci iz
Amerike zberejo na vrtu pred Belo hišo, kjer igrajo
igro "Easter Egg Roll" ali po slovensko kotaljenje
velikonočnih jajc.
HAPPY EASTER!

VIRI IN LITERATURA
INTERNETNI VIRI
- Easter in the white house 2003,
27. 01. 2005, >http://www.whitehouse.gov<
- Velika noč,
27. 01. 2005, >http://www.pinkponk.si<
ČASOPISNI VIRI
Breen, Lynda 2004:
Stran zadnja

Množični

tek škotskih

Božičkov.

V: Dnevnik.

INFORMATORJI
Ana Stjepič, 1939, gimnazijski maturant, Tuzla (Bosna in
Hercegovina)
Ivanka Primec, 1922, gimnazijski maturant, Sela pri Dolenjskih
Toplicah
·
Claudio Bonsiglio, 1963, diplomirani inženir strojništva, Pariz
(Francija)

Easter Egg Roli pred Belo hišo

FRANCIJA: Za Francoze je velika noč pomemben
družinski praznik. Ob tem dnevu se zbere vsa
družina, vendar nimajo nobenih posebnih šeg in
navad, ki bi bile značilne za ta praznik. Prav tako ni
značilna nobena posebna hrana. Največ pozornosti
imajo velikonočna jajca, ki niso kokošja, ampak
čokoladna. Na ta dan se v Franciji poje največ čoko
lade. Čokoladna jajca starši in stari starši skrijejo na
dvorišču ali po stanovanju in jih otroci potem na
velikonočno jutro iščejo. Zanje je to praznik
družine, veselja in sreče.
HEUREUX PAQUES!

•

SV BOSNA IN HERCEGOVINA: Velika noč je
eden izmed zelo priljubljenih družinskih praznikov
v Bosni in Hercegovini. Praznujejo jo Hrvati,
katoliške veroizpovedi, ki živijo v tej državi.
Predstavil vam bom praznovanje velike noči pri
mojih starih starših, ki so hrvaškega porekla in
živijo v Tuzli.
Na veliko soboto pripravijo sofro, ki jo potem
nesejo na blagoslov v cerkev. Sofra je košara, v
kateri so vse velikonočne jedi. V košaro položijo
pogačo, na kateri je zarezan križ, kulen (suha
klobasa), slanina, dimljen ali mastni sir, 10 kuhanih
in pobarvanih jajc, sol, vžigalice in sveča.
Sofro na veliko soboto odnesejo v cerkev, kjer jo
duhovnik blagoslovi oz. "požegna". Doma se jo
postavi v kuhinjo ali kak drug prostor. Odprejo jo
na velikonočno jutro, ko se začne velikonočni
zajtrk. Najprej se razreže pogačo, vsak vzame en
kos, ga pomoči v sol in poje. Podobno začnejo vsak
obrok tudi Judje.
Po zajtrku gredo k maši.
Na ta dan igrajo tudi velikonočno igro, ki je
značilna tudi za moj kraj. Imenuje se trkanje z jajci.
Komur jajce poči, izgubi in mora dati jajce nasprotniku.
SRETAN USKRS!
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ENA NASIH ZADNJIH OAZ -TRIGLAVSKI NARODNI PARK
Tjaša ZUPANČIČ, l. letnik
Čudovite gore, raznovrstna favna in flora,

vo TNP so last države, zato je tudi narodni park.

različni

kraški visokogorski pojavi, številna ledeniška jezerca, naravna okna, dvatisočmetrski gorski
očaki v osrčju parka, s katerih se odpira pogled na
morje, tisoč metrov globoka brezna in še mnogo
drugih zanimivih pojavov, ki nam jih je zapustila
naravna dediščina, si lahko ogledamo v našem
edinem zavarovanem območju TRIGLAVSKEGA
NARODNEGA PARKA, ki ga bom malo bolj
natančno predstavila v nadaljnjem. Zaradi takšne
prečudovite gorske narave, ki me popelje v svet
iluzij in prečudovitega raja na zemlji, sem se odloči
la, da bom pisala o 1NP-ju in tudi vas popeljala v
svet planinskega raja, ki se skriva v tem prelepem
delčku Slovenije.
Naš čudežni gorski vrt (TNP), ki je v osrčju
Julijskih Alp in v katerem leži kraljestvo zlatoroga,
skrivnostnega belega kozla z zlatimi rogovi. V gorah
skrbi za čudežni vrt, kjer hrani svoj zaklad. In prav v
teh skrivnostnih dolinah je nastal eden prvih
parkov v Alpah in v Evropi nasploh. Obsega skoraj
celotno območje slovenskega dela Julijskih Alp. Prvi
in doslej edini slovenski narodni park nosi ime po
Triglavu, naši najvišji gori.
Triglavski narodni park se je razvijal kar 73 let,
od leta 1908 do leta 1981, ko je skupščina SR
Slovenija proglasila osrednje območje Julijskih Alp
za Triglavski narodni park. S to proglasitvijo je park
dobil novo vsebino in današnji obseg 83805 ha.
TNP je teritorialno edinstvena naravna in kulturna
dediščina slovenskega prostora. Vrednote in bogast-

Območje
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Triglavskega narodnega parka

Glavni namen parka je varovanje naravne in kulturne dediščine za sedanje in vse prihajajoče generacije. Z varovanjem si hoče tudi ohraniti bogato
biodiverziteto in določene habitate, saj statistično
vsako leto izumrejo na svetu 2-3 vrste. Do danes
imamo že kakih 250000 fosilnih vrst. Danes je le še
2,4 % vrst, ki so ostale od prej. V parku je bilo doslej
odkritih več kot 5500 različnih živih bitij; od najmanjših bakterij do žuželk in drugih sesalcev. Vsaka
vrsta ima glede na sobitja v okolju, v katerem prebiva, natančno določeno mesto in vlogo. Z zavarovanjem se je tudi zagotovilo nadaljnjo ohranjanje in
razvijanje kulturne krajine. Seveda ne smemo pozabiti na materialne in druge pogoje za življenje in
delo prebivalcev v osrednjem območju parka. S tem
omogoči ljudem in občanom ter drugim obiskovalcem uživanje naravnih in kulturnih znamenitosti in
vrednot ter rekreiranja v naravi na tem področju. Z
razglasitvijo TNP-ja so bili končani dolgoletni
napori za zaščito naših alpskih dolin. Varovanje naravnih znamenitosti pa nam kaže človekovo kulturno zavest, ohranjanje in razvijanje
zgodovinskega spomina o naši domovini pod
Triglavom.
Triglavski narodni park leži na tromeji Avstrije,
Italije in Slovenije. Park predstavlja najbolj karakteristične pokrajinske elemente, značilne za našo
državo: od divjega visokogorja do vseh posebnosti
kulturne krajine, ki jo je oblikoval človek in je pustil
pečat svoje dolgoletne navzočnosti.

ANTROPOLOGIJA IN ETNOLOGIJA ZA VSE
Park je razdeljen na osrednje in robno območ
je. V osrednjem območju so strožje prepovedi in
omejit:Ve. Jedro parka zajema glavne gorske
grebene, nekatere doline oz. zgornje dele dolin in
območja nad gozdno mejo. Tu imajo pri varovanju
prednost narava, njena prvobitnost in njene
neponovljive vrednote. Robno območje pa zajema
nižje dele dolin, turistično-športna središča (Bohinj,
Bovec), gorske planote (Mežakla, Pokljuka). To je
območje, v katerem že stoletja živi človek, zato sta
glavni gospodarski panogi kmetijstvo in gozdarstvo.
Ukrepi parka so prilagojeni razvoju domačinov zato
je tu manj omejitev. Poleg varstvenih režimov za
osrednje in robno območje je tudi najstrožja oblika
varstva, zajema pa posebne naravne rezervate ter
naravne in kulturne spomenike na celotnem
območju parka (Mlinarica, Pišnica).
Z ustanovitvijo parka so ustanovili vzporedno
tudi nadzorno službo, ki jo sestavljajo naravovarstveni nadzorniki in prostovoljni nadzorniki. Že
iz preteklih let sem imela možnost spoznati delovanje nadzornikov TNP-ja na osrednjem območju. S
poklicnim nadzornikom iz Trente sem se leta 2002
odpravila na Kriške pode. Tako sem spoznala od
blizu njihovo natančno delo. Med potjo do
Pogačnikovega doma sva odkrila skupinico Čehov,
ki so kurili ogenj ob Kriškem jezeru in imeli
postavljen šotor. Za to početje so si prislužili kazen,
ki jo je izdal sam nadzornik. S svojim opazovanjem
sem ugotovila glavne naloge nadzornikov. Osnovno
delo je, da opozarjajo obiskovalce parka na njihovo
neprimerno vedenje (kurjenje ognja, odmetavanje
smeti, trganje endemičnih rastlinskih vrst „.), s katerim povzročajo škodo pokrajini. Nadzornik lahko
izda denarno kazen z določenim potrdilom, ima
možnost kršitelje prijaviti ustreznim inšpekcijskim
službam. V kratkem so priporočila obnašanja strnjena v priporočilu: ničesar ne odnašajmo iz parka in
ničesar ne puščajmo v parku!
Za konec lahko samo predlagam nam, bodočim
etnologom in kulturnim antropologom, kaj si je
vredno ogledati za širjenje obzorja znanja na
področju etnologije v območju parka. Na zadnjem
obisku v Trenti sem si ogledala par tipičnih
trentarskih hiš, za katere so značilna zunanja stopnišča in ganki. En primer trentarske hiše je Vančev
dom, ki pa ni več v istem stanju, kot je bil v preteklosti. Danes o hiši priča le še razvaljano kamenje.
Hiše v Trenti in Soči pa se razlikujejo od onih na
Kobariškem.

prilagojenimi strminami, so edinstven spomenik
dediščine. Takih stavb ni nikjer drugod v Alpah.
Dediščina pašnih planin je le zunanja podoba
tisočletne kulturne dediščine, ki je zaznamovala alpsko sredogorje s pašništvom, mlekarsko in sirarsko
tradicijo.
Etnološko bogastvo na tem območju pa tudi
razkrivajo poletne prireditve - kmečke igre v Čez
soči, trentarski smenj in darilni sejem v Bovcu.
Pridite pogledat in za vedno vas bo potegnilo v
planinski raj!

Primer trentarske hiše

VIRI IN LITERATURA
PETERLIN, Stane 1983: Triglavski narodni park. Bled: Javni zavod
TNP.
Triglavski narodni park
05. 02. 2005 >http://www.sigov.si/tnp< (internetni vir)
INFORMATOR
Zorč, Stojan, 1976, lesni tehnik, Trenta

•

Samo središče parka je Dom Trenta, ki je informacijsko središče Triglavskega narodnega parka. Na
moderen način (multivizija, reliefne postavitve)
predstavlja naravne posebnosti in bogato dediščino
doline Soče in Trente. Poleti pa se lahko odpravite
ne eno izmed planin, ki je najbolj tipičen spomenik
pastirskega stavbnega spomenika - planina Zapotok
v Julijskih Alpah. Žal je danes zapuščena. Planinske
stavbe ovčjih planin z značilno pravokotno
postavitvijo v strmo pobočje in višinskimi zamiki,
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Recept: AJDOVA KASA Z ZELENJAVO
PRAVLJICE
Saša STAREC, 4. letnik

Sabina VOSTNER, 2. letnik

Ta recept ima zame prav poseben pomen in me
bo vedno spominjal na moje bivanje na Dunaju. Da
sem vzljubila ajdovo kašo, je posledica številnih
naključij, za katere sem danes zelo vesela, da so se
zgodila. Zgodba je takšna: moja prijateljica iz
Poljske je naenkrat imela doma skoraj 2 kg ajdove
kaše, zato je bilo potrebno nekaj storiti z njo.
Prosila je svojo turško sostanovalko, da ji poišče
kakšen recept na internetu in tako je prišel na
plano spodaj zapisani recept, ki pa sem ga jaz
malce spremenila. Nekega dne sem bila povabljena
k njej na kosilo - na ajdovo kašo in tukaj sem se
tako navdušila nad njo, da sem jo sama kar še nekajkrat pripravila zase. Seveda je domišljija vedno
pomemben del kuhanja, zato vam lahko spodaj
zapisani recept služi zgolj kot temelj, ki ga lahko
nadgrajujete po mili volji s tem, da spreminjate sestavine.

POGUMNA SINILDA ALI KAKO SO Ž:NALI
PONOVNO SPOZNALE SONČNO SVETLOBO
Nekoč, pred milijoni, milijoni leti, je zemlja odpirala del svoje površine za majhne živali, ki so tam
prebivale. Te so se morale skrivati pred besnenjem
velikih slonov poteptonov, ki so pod sabo pomendrali vse, kar jim je prišlo na pot. Tako je zemlja
vsako jutro odprla svoje srce, da bi zavarovala
nedolžna bitja pred krutimi uničevalci in jih zvečer
spustila spet na plan.
Med temi majhnimi bitji pa je bila ena izjema po
imenu Sinilda, ki ji nikakor ni bilo povšeči, da se
mora sleherni dan skrivati pred nekimi neznanimi
velikimi živalmi. Tako nikoli ni videla sonca, pa tako
je hrepenela po njem.
Zato se je nekega jutra odločila, da ne bo šla pod
zemljo, ampak bo ostala na površju in opazovala,
kakšen je svet zunaj podnevi. Dejanje je bilo
nevarno, toda hotela je izvedeti resnico in občutiti
sončno toploto na koži.
Ostala je sama na površju in že naslednji
trenutek se ji je zatresla zemlja pod nogami, kar je
naznanjalo prihod topotajočih živali. Razmišljala je,
kam bi se skrila, da je ne bi zadel noben slon.
Nedaleč stran je zagledala majhen grm, ki je zanjo
bil kot drevo. Odhitela je tja in se skrila med veje.
Kmalu so pritekli sloni poteptoni in eden je sluča
jno zadel z uhljem ob grm, tako da je Sinilda padla
na tla.
V tistem trenutku jo je postalo neznansko strah,
da bo umrla in nikoli več ne videla svojih majhnih
prijateljev. Pogledala je v nebo in začela milo prositi, naj sonce pošlje žarek in jo reši iz tega nevarnega
divjanja sebičnih živali. Solze so ji bile stopile v oči,
tako dolgo je gledala in prosila in res; kar kmalu je
nebo postalo bolj modro kot ponavadi, sonce pa je
združilo vso svojo energijo v en sam žarek in posijalo na zemljo. Ta žarek je dvignil Sinildo nad trope
slonov in ona je varno oblebdela v zraku.
Ko je nevarnost minila, jo je žarek spustil na
zemljo in zemlja je prav tako izpustila vsa druga
majhna bitja. Ko so ta videla Sinildo živo in zdravo,
so jo obkrožila in napadla z najrazličnejšimi
vprašanji o soncu, o dnevu, o življenju na površju „.
Za njih je postala prava junakinja in določili so jo za
svojo vodjo.
Vendar Sinilda ni postala prevzetna, temveč je
vsakega, ki je želel, naučila, kako se lahko z žarkom
dvigneš v nebo in preživiš dan na soncu. Zemlja pa
je opravljala svoje delo kot zmeraj, čeprav je skrivala
vedno manj bitij.

Kaj potrebujemo za v lonec (za 2-3 osebe):
1 večjo čebulo
3 stroke česna (količino prilagodite okusu)
2 srednje veliki bučki
2 srednje velika korenja
pol konzerve graha
200 g ajdove kaše
cca. 3 del vroče vode
polovico jušne kocke
začimbe: peteršilj, poper, sol, lovorov list
4 žličke sojine omake
nariban sir
Kako se lotiti priprave?
V posodi na olju ali maslu prepraži čebulo in
toliko da oboje postekleni. Dodaj korenje in
ter premešaj. Kmalu nato dodaj še oprano
ajdovo kašo in zalij z vročo vodo. Sedaj dodaj jušno
kocko, vse začimbe in sojino omako. Kuhaj, dokler
se kaša ne skuha (cca. 20 min), pri tem pa pazi, da
bo v posodi dovolj tekočine. Če je ni, dodajaj vodo
po potrebi. Ko je kaša že skoraj gotova, V).1lešaj še
grah. Preden začneš jesti, potresi kašo z naribanim
sirom (ne uporabljajte parmezana
česen,
bučke
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PRAVLJICA O BELEM KANARČKU
Nekje na svetu, med tihimi otoki in črnimi celinami, sredi neskončnega oceana leži otok imenovan Kratilda. To je zelo neobičajen otok, nihče nam-

ANTROPOLOGIJA IN ETNOLOGIJA ZA VSE
reč točno

ne ve, kje leži, ker se ta otok nenehno
premika in raste. O njegovem nastanku kroži po
otoku le legenda izpred davnih pradavnih časov.
Nekoč je v te vode zaplula velika ladja, ki se je
imenovala Kratilda, in naletela na strašno morsko
pošast. Pošasti so bile v tedanjih časih grozljive in
nihče, ki je naletel na katero, ni preživel. Toda na tej
ladji je bil zelo pogumen kapitan, ki je svoje
številne mornarje vzpodbujal do te mere, da so se ti
borili do konca. Premagali so pošast, toda pošast je
že bila naredila luknjo v ladjo, tako da se je ta kar
hitro potopila na dno in za sabo povlekla vso svojo
posadko.
Vendar pa je mesto, kjer je pristala ladja, začel
preraščati mah in kasneje nenavadne korale, ki so
sledile toku. Tako je zrasel čudežen otok Kratilda in
še zdaj nenehno raste. Toda prebivalci otoka so
dovolj pametni, da znajo upočasniti rast. Na tem
otoku živi namreč iz vsake vrste po ena žival in
vsaka ima svojo nalogo.
Njihov dan se začne z zborom ob čistem jezeru,
kjer se napajajo z vodo. Večje popijejo veliko vode,
manjše manj in se nikoli ne prepirajo o deležu.
Potem se vsaka odpravi po svojih opravkih.
Najpomembnejše delo ima otoški črv, ki vrta rove v
notranjost koralnega otoka. čudežen ostanek, ki
mu ga je zapustil pogum in vzdržljivost neustrašnih
mornarjev, so namreč zdravilne kaplje v vsakem·
najmanjšem delčku korale. Sicer živali redko zbolijo, se pa zgodi, da kakšna dlje časa preživi v mrzli
vodi ali hladnem vetru in potrebuje okrepčilo.
Zemljo, ki jo otoški črv izkoplje, nosijo na kup
otoški sloni in tako upočasnjujejo rast otoka in
gradijo visoko, ozko goro, ki služi živalim kot razgledni stolp, od koder se vidi daleč naokoli. Tja se
vzpenjajo žirafe, ki oprezajo za novimi spremembami in posedujejo informacije. Nad vsemi temi pa
nenehno bdi beli kanarček, ki se sicer včasih zaradi
ogromne teže utrudi in počiva na hrbtu slona ali
žirafe, v splošnem pa razveseljuje celotno živalstvo s
svojim petjem.
Njihovo življenje poteka nemoteno in napolnjeno s harmonijo, razen če jim kdo slučajno
nevede prekriža pot.
To se je zgodilo nekega popoldneva pred petim
zahodom sonca, ko je luna vsa hrepeneča čakala, da
se na nebu končno pojavi Orion. Žirafa je takrat z
otoške gore opazila majhen čolniček in v njem deklico, vso izgubljeno. Živali so se takoj zbrale in
pohitele reševati majhno deklico pred velikanskimi
valovi. Povlekli so jo na kopno, ona pa je samo
čudila in še bolj odprla usta, ko jo je kanarček
vprašal, kako je prišla sem in kaj želi.
"Saj je nemogoče, da bi živali govorile."
"In kako ste lahko tako različni, pa se med sabo
vseeno nič ne pobijate?"
Kanarček ji je odgovoril: "Mi smo vendar navajeni biti v harmoniji, ne tako kot ljudje, in vsaka
žival ima svojo nalogo, tako da je bolje, če je vsaka
· različna. Govorimo pa vendar vsi, a ne? še zmeraj
pa mi nisi povedala ničesar o sebi."
Deklica je poslušala s široko razprtimi očmi.
Zdelo se je skoraj neverjetno, da bi nek čuden bel

kanarček zmogel povedati toliko modrih besed.
Pomislila je, mogoče pa ji lahko kdo v resnici pomaga.
"Rada bi se vrnila domov. Ne vem, kako sem
zašla sem, vendar bi rada domov."
Živali so takoj vstopile v akcijo. Žirafa je pohitela
na otoško goro, da bi pošiljala signale, če bi kaj
zagledala, ostale živali pa so po dekličinem
navodilu zanetile ogenj.
Kmalu je žirafa zaklicala: "Vidim ladjo, vidim
veliko ladjo!"
Ladja se je vedno bolj približevala in kmalu so
lahko razločili na obali krog živali in na sredi majhno deklico ob kresu. Ljudje na ladji so bili možje
akcije in so brez premisleka sklepali, da je deklica v
resni nevarnosti. Takoj so začeli streljati na živali. Te
so se vse prestrašene razbežale, kanarček pa je deklico milo prosil, naj može umiri. Ta ni videla drugega, kot da je hitro stekla na ladjo in prosila, naj čim
prej odplujejo stran. Med potjo jim je sicer skušala
razkriti resnico, vendar ji sploh niso hoteli verjeti,
ker kdo bi le verjel, da obstaja koralni otoček s prijaznimi govorečimi živalmi.
Vendar pa je nenavaden dogodek shranila v
spominu, in tudi ko je zrasla, se je zmeraj, ko ji je
bilo hudo, spomnila na belega kanarčka in koralni
otok Kratildo sredi oceana, kamor je nekoč zašla.
Vsakemu, ki ji verjame, je pripravljena govoriti, med
drugim je to zgodbo povedala tudi meni, ki sem se
takoj podala na odkrivanje tega otoka.

NENAVADNO DREVO
je v majhnem mestecu živel deček, ki je
bil izgubil svoja starša in si je močno želel, da bi se
vrnila. Čisto sam je prebival v majhni hišk~ na robu
mesta in skrbel za svoj vrt. Skrbno je zalival rože in
sadil nove rastline, njihova semena pa je včasih premešal, da bi se poigral.
Nekega dne mu je tako na vrtu zraslo neobiča
jno drevo, na katerem je bilo polno bonbonov.
Deček ni vedel, od kod so se sploh vzeli in kako je
le možno, da obstaja drevo z bonboni. Ampak
drevo je samo raslo in raslo in deček je skomignil z
rameni in se začel z njimi sladkati. Bili so prav
čudežni, čokoladni, sadni, kisli in pekoči, vse njegove najljubše vrste. Ko se jih je že dodobra
najedel, je sklenil, da jih bo še nekaj razdelil v
mestu, saj sploh nikogar ni poznal in je upal, da bo
tako dobil kakšnega prijatelja.
Nabral je polno košaro bonbonov in se odpravil
v mesto. Takoj je začel razdajati bonbone najprej
vsem otrokom, potem pa še njihovim staršem.
Otroci so se požrešno zapodili proti košari, starši pa
so presenečeni ugibali, od kod majhnemu otroku
toliko sladkarij. Zato so mu sledili, ko je šel proti
domu in tam, o prečudo, so obstali kot vkopani,
kajti na dečkovem vrtu je raslo pravo pravcato
drevo z bonboni kot sadeži. Stali so tam in niso
mogli verjeti svojim očem. Ko so se končno zavedli,
so začeli tuhtati, kako bi lahko to drevo uporabili v
korist mesta. Sklenili so, da pojdejo ponoči, ko bo
deček spal, in izkopljejo drevo ter ga posadijo v
Nekoč
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mestu, blizu tovarne sladkarij, da jim bo povečalo
proizvodnjo.
Kmalu je nastala noč, deček se je počasi odpravil
spat, na drugem koncu mesta pa so starešine že
začenjale svoj potuhnjeni načrt. Ko so končno
dospeli do drevesa, ki je raslo na dečkovem vrtu, so
že hoteli previdno zakopati lopato, ko je nenadoma
začela tuliti neznansko glasna sirena. Tulila je tako
močno, da so jih zabolela ušesa in se je deček
zbudil in takoj zbežal na vrt, da bi videl, kaj se dogaja. Ko je zagledal mestne starešine, kako poskušajo
zbežati iz vrta, se je zelo ustrašil, saj ni vedel, da mu
sploh želi karkoli hudega. Naslednje dni je živel bolj
oprezno in vsak večer upal, da se mu življenje
kmalu obrne na bolje.
Nekega dne pa je v mesto prilomastil velik
medved z rumenimi očmi. Gledal je ljudi in s svojim
žarečim pogledom je v vsakem zagledal njegovo
resnico. Ko jih je tako opazoval, je opazil, da v
vsakem človeku čepi nevoščljiva misel do majhnega
otroka in da si želijo nekaj, kar raste na dečkovem
vrtu.
Medved se je ves radoveden odpravil tja, kjer je
stal vrt. Na vrtu je zagledal prečudovito drevo,
obdarjeno z bonboni. Zagledal se je vanj s svojimi
rumenimi očmi in v drevesu zagledal modro vilo, ki
je s srebrno paličico čarala bonbončke in se vrtela
okoli svoje osi. Vila se mu je nasmehnila in razložila,
da je tukaj, da lahko varuje otroka, saj ta živi čisto
sam in ima kljub temu čisto srce, zato bdi nad njim
nenehno in mu pošilja sladkosti v življenje ter ga
ščiti pred nevoščljivimi ljudmi s svojim groznim
krikom.
Ko je medved to slišal, se je odločil, da bo dečka
spoznal. Ko je stopil v hišo, je ta ravno spal, a se je
hitro zbudil, takoj ko je začutil na koži rumeno svetlobo. Medved ga je dolgo gledal in spoznal, da
mora ostati pri njem, se z njim igrati, živeti in predvsem ga vzljubiti in močno ljubiti, saj je deček
ljubezen najbolj pogrešal, kljub temu da je imel vse
stvari okoli sebe.
Medved ga je močno objel, ga stisnil k sebi in
potem je dečku pripovedoval dolge zgodbe o svojem potovanju po svetu; nazadnje mu je izdal
skrivnost o vili, ki živi v drevesu.
Deček je takrat spoznal, da ima tudi on starše,
tako kot vsi otroci, le da niso njegovi starši nikoli
nevoščljivi in hudobni, temveč preprosto ljubeči.
Tako so srečno in varno živeli še naprej in se skupaj
sladkali.
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K sodelovanju vabimo kogarkoli, ki je pripravljen vzeti intelek
zameno za nič denarja, a za boljši občutek - da je le nekaj nan
svojega šolanja.
Pošljite nam vse, kar mislite, da je vredno objave, na e-naslo
segavec@yahoo.com.Lahko pa se vpišete tudi v "Šegavec sk
segavec2005-subscribe@yahoogroups.co
oziroma si ogledate http://groups.yahoo.com/ groups/ sega
javno debato o Šegavcu ter v njem predstavljeni etnologiji it
tema ni obvezna - lahko pišete tudi o čem drugem).
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