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BOLHA ZA POMOC: UVOD V USPAVANKE IN USPAVANJE
Katarina Juvančič
Tematska številka ŠEG-avca, po kateri listate, je
plod raziskav študentk in študentov prvega in
četrtega letnika oddelka za etnologijo in kulturno
antropologijo Filozofske fakultete, ki so se v
lanskem študijskem letu empirično in teoretsko
spopadli z izjemno zanimivo, a iz strani
družboslovnih ved in humanistike žal skoraj docela
prezrto problematiko uspavank in načinov uspavanja otrok.
Etnologija, kulturna antropologija in folkloristika
pri tem ne zaostajajo, saj z izjemo skromnih,
mimobežnih omemb načinov umirjanja nespečega
otroka in nekajvrstičnih navedb besedil uspavank,
ki so se (bolj kot ne po naključju) zapisale etnografom, nimamo kakšne kompleksnejše študije o
integralni vlogi uspavank in uspavanja v procesih
(med)človeške interakcije, komunikacije in socializacije.
Prav zato članki, zbrani v pričujoči številki, z
raznolikimi teoretsko-analitičnimi prijemi in domišljenimi etnografijami odstirajo zakriti pogled na
eno najbolj elementarnih in univerzalnih področij
čustvenih ter intimnih stičišč, ki so iz večih razlogov
obtičale na margini znanosti. Vzroke lahko iščemo
tudi v tem, da uspavanje in petje uspavank v precejšnji meri še danes velja za trivialno, vsakdanjo,
improvizirano prakso, ki pa se (kot kažejo tudi
rezultati študentskih raziskav) kljub tehnološkim
inovacijam in socialno-ekonomskim spremembam
generacijsko vseeno prenaša po dokaj ustaljenih
vzorcih- tako melodičnih kot ritmičnih (če gre za
petje ali zibanje). Hkrati pa kljub opaznemu
izboljšanju življenskega standarda in spremembam
vrednot, ki jih narekujejo globalni družbeni in
gospodarski tokovi, vseeno opažamo tudi tendenco
,medgeneracijske perpetuacije materialnih in kulturnih normativov, povezanih s samimi načini umirjanja otrok ter skrbi za njihovo dobro počutje in·
zdravje (način prehranjevanja, oblačenja, spalne
navade otrok). Drugi razlog, zaradi katerega je bilo
poglobljenih raziskav o uspavanju in uspavankah
vsaj do poznega 20. stoletja malo, najverjetneje tiči
v tem, da je stopnja in intenzivnost intimnosti, ki jo
znanost še vedno precej okorno naslavlja, najpogosteje izpričana na relaciji mati-otrok.
Uspavanje je bilo do modernega preloma tradidonalne delitve vlog v zahodni, patriarhalno orientirani kulturi, dojeto kot manjvredno žensko opravilo (v mnogih kulturah je tako še danes), nekaj, kar
je že zaradi biološke pogojenosti spadalo v tujim
očem skrito in ekskluzivno domeno žensk, iz katere
je bil moški povsem izključen (slednje je razvidno
tudi iz besedil tradicionalnih uspavank). Ankete, ki
smo jih letos izvedli med populacijo skoraj petstotih
državljank in državljanov Slovenije (pri optimalni
reprezentativnosti vzorca), pa je pokazala, da ima
izkušnje z uspavanjem več kot tretjina moških, sta-
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rih od 29 let do 90 let, izkušnja z uspavanjem pa pri
moških premosorazmerno narašča do 58. leta
starosti. Kar je torej dokaz, da se generacije moških,
rojenih med ali tik po drugi svetovni vojni že
enakovredneje vključujejo v vzgojo svojih otrok.
Tretji vzrok za mrk antropologije, etnologije in
njim sorodnih humanističnih ter družboslovnih ved
pri empiričnem preučevanju uspavanja pa je
osvetlila Alma Gottlieb, pionirka antropologije
detinstva. Srčika antropologije je etnografsko terensko delo, katerega nepogrešljiv del predstavlja opazovanje z udeležbo, ki vključuje enakovreden in
razumljiv dialog s sogovorniki. Novorojenci in majhni otroci pa so etnografsko nevidni in nezanimivi
Drugi, ~aj uporabljajo odraslim nerazumljive in
(večkrat) neprevedljive načine komunikacije. Kljub
vsem predsodkom, ki so etnografe odvračali od
pozornosti sveta, zamejenega s "plenicami in dudami", pa vse od srede 80. let 20. stoletja vse več
antropologov-inj/etnologov-inj preučuje psihološke
(behavioristične), kognitivne in ideološke
razsežnosti konstrukcije detinstva, otroštva in
starševstva v različnih družbah in kulturah.
Ker je tematika uspavank in uspavanja mejno
področje, kjer se srečujejo, se pretikajo in polemizirajo mnoge vede, tudi sodelujoči avtorji in
avtorice pri iskanju teoretskih modelov zarisujejo
multidisciplinarni okvir, ki ga dopušča osnovni
predmet obravnave, kar je najbolj razvidno iz prvega, strokovnega dela, nastalega pri vajah iz folkloristike v študijskem letu 2004/05. Teoretski sklop uvaja
čutno in "liminalno" razmišljanje poustvarjalke
slovenskega ljudsko pesemskega gradiva, profesorice slovenščine in učiteljice retoričnih veščin
Bogdane Herman, kije na oddelku novembra 2004
izvedla odmevno predavanje z naslovom Kaj prebudi uspavanka?. Pisci in piske prispevkov izhajajo iz
pozicije opazovalcev in analitikov, ki problematiko
uspavank soočajo in križajo z različnimi teoretskimi
dispozicijami in disciplinami (antropološka,
etnološka, sociološka, folkloristična, mitološka, psihoanalitična, razvojno psihološka, etnomuzikološka, pedagoška ipd.).
Globinski vpogled v čas; prostor in prakse uspavanja nam ponujata analizi vizualnih etnografij,
poleg spolnih praks gotovo ene najbolj zahtevnih
antropoloških metod preučevanja intimnih
dejavnosti v živem kontekstu.
V tretjem sklopu so zbrani zgoščeni povzetki pisnih prispevkov študentov in študentk prvega letni- .
ka, ki so se za svojo prvo praktično nalogo pri vajah
iz metodologije etnološkega in antropološkega dela
odpravili k sogovornikom/cam na teren ter skušali
čimbolj subtilno spraševati, zapis~t~. in d?gnati, kaj
lahko etnologu-inji/antropo.log.u-mJ~ petje 1:1spavank
(oziroma pesmi za uspava~~e) m pnr:oved1 o uspavanju otrok povedo o vzgop, kulturmh vrednotah,
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normah in medosebnih odnosih v določenem
družbenem in časovnem kontekstu.
Sklepni del je poljudnejši in je namenjen recenzijam slikanic, pesmaric in zgoščenk, v katerih se
uspavanke predstavijo kot končni in kupljivi produkt, s katerim se na nek način zapre njihov živi
krogotok, po drugi strani pa se z reproduktivno
močjo medija odpira novo poglavje rabe uspavank

za otroke in odrasle.
Eklektična zbirka študentskih prispevkov Al' že
spiš? je tako prvi poskus kritične etnološkoantropološke analize ene najbolj temeljnih in vsakdanjih, pa vendar najbolj skritih praks inkulturacije.
Srčno upam, da bo njena neustavljiva moč dosegla
vsakogar, ki bo posegel po tokratnem ŠEG-avcu.

•

KAJ PREBUDI .USPAVANKA?
Bogdana Herman
Paradoksi so sestavni del našega bivanja na
Zemlji. Vendar pa naj se naslov tega predavanja ne
zdi nelogičen - niti v jezikovnem oziru niti v polju
dejanskosti. V spanju namreč predelujemo čez dan
doživljano dejanskost in tudi odpočivamo si od nje.
Naše telo v spanju deluje drugače kot čez dan - na
to pa vplivajo tudi sanje. V njih čutimo in čustvuje
mo, tečemo in mirujemo, jokamo in praznujemo ...
Doživljamo tisto, kar bi ali smo doživeli v stvarnosti,
pa tudi tisto, kar je baje nemogoče. Seveda doživljamo dan na zavedni in nezavedni ravni. Uspavanka
torej po mojem mnenju, po mnenju pevke, korak za
korakom prebuja naše zmožnosti, da se ponoči na
simbolni način kaj naučimo iz preživetega dne,
osvajamo nove dele še neosvojene stvarnosti, krepimo svet čutil in čustev ter se, otroci, mojstrimo v
zbranosti in pozornosti.
Stanja in dogajanje v procesu uspavanja je zanimivo opisovati s pomočjo vsaj treh izmed sedmih
hermetičnih zakonov. Hermes Trismegistos je,
morda resničen, pred nekaj tisoč leti opisoval
duhovne ali energetske okvire in zakonitosti bivanja. Prikladni za ta opis se zdijo zlasti zakon
ustreznosti ali povezanosti, zakon polarnosti ali
nasprotja, zakon ritma ali izmenjave zaključenih
celot in zakon vzroka in posledice. Tisto, kar
uspavamo in kar postane uspavano, daje prostor
nečemu drugemu, kar je spalo takrat, ko smo bili
budni. Zakon polarnosti govori o tem, da vidimo
prav, ko vidimo noč takrat, kadar je dan in da vidimo dan takrat, kadar je noč. Zakon ustreznosti
pravi: "Zmeraj obstaja dvojnost, ki se dopolnjuje."
Dvojnost dneva in noči torej. Čas sna, čas spanja je
izjemno dragocen za nas, le da tega, kadar smo
budni, ne vemo. Otrok pa ve. In tudi tisti, ki poje
spečemu otroku ali otroku, ki je na prehodu iz budnosti v sanje, ve. Vesta pravzaprav oba. Zaradi
občutka, ki se spreminja v vedenje in zavedanje,
imam petje malemu človeku, ki iz zavednega
polagoma tone v nezavedno, za ogromen privilegij.
Hkrati pa se prvič sprašujem, ali odrasel človek
uspavanke odraslega človeka morda ne bi sprejel
bolj kot preb11jenje v drugo, zelo intimno
razsežnost odnosa, bolj kot medosebno razkrivanje
in darovanje najbolj elementarnega dela sebe. ]e to

mogoče razlog, da odrasli odraslim ne pojemo
uspavank?
Včasih začutim, kako ljudje prehajajo iz predramljenega, iz živega, iz budnega, v stanje upočas
njenega valovanja možganskih tokov, v stanje speče
ga in odkrivajočega. Včasih sem v takem stanju tudi
sama, kadar pojem. Kot bi uspavala samo sebe ali
sebe dramila v drugačen način bivanja. Se to dogaja
tudi z otrokom, ki mu pojemo uspavanko? Nazadnje
sem pela majhnemu otroku, staremu dober mesec.
Otrok je že prepoznaval glasove svoje mame in
očeta, mojega pa še ne. (Mimogrede - prvo čutilo, ki
ga otrok razvije, je sluh. Misel o tem je zame ganljiva, saj se spominjam prelepih trenutkov, ko sem v
nosečnosti pela svoji še nerojeni hčerki. Najbolj
burno se je odzivala na moje petje, kadar je čutila,
da ne pojem njej, ampak publiki...) Najnovejše
raziskave ponujajo dognanje, da vsebuje naš genski
zapis izjemno stare podatke in da otrok nosi s
seboj tudi doživetja in čustvovanja, starejša od njega
samega. Ali je torej mogoče, da je deček v mojem
glasu zaslišal nekaj, kar bi lahko imenovali mirni
prazvok? Tako se mi zdi zato, ker me majhen otrok,
ki mu pojem, zmeraj najprej strmo in odraslo
opazuje, potem pa se varen obrne vstran in zaspi,
tudi če me prej ni poznal. Tudi ta je storil tako.
Nenadoma pa je njegova mama rekla: "Veš kaj? Kar
malo ljubosumna sem bila ... " Razumem ta občutek.
Otrok je bil v trenutku povezan z mano preko tega
zvoka in jaz z njim in imela sva se jako dobro.
Hkrati sem imela občutek velike zasebnosti.
Njegova mama je to najino veliko povezanost obču
tila in mogoče se ji ni zdelo ne vem kako prav, da se
ta otrok še s kom tako zasebno pomenkuje ... Res
sem jo razumela!

Kadar pestujemo otroka, ga nikdar ne vzamemo
v krog, ampak ga vzamemo v elipso. Kot elipso
čutim tudi Mozartove, pa Schubertove uspavanke.
To je dosti mehkejša oblika. In ko otroku začnemo
peti, je to petje najprej zelo enostavno. Včasih je
nekakšen recitativ na poti od petja h govoru ali od
govora k petju, ki preide v petje samo. Peli pa so
včasih otrokom tudi zelo krute pesmi, krute po vsebini, pesmi, ki jih otrok morda ni razumel, a so
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povezale domišljijske slike pevke in svet otrokovih
sanj.
Kadar prinese kdo na moj pevski koncert, ki je
po navadi kar zahteven, majhnega otroka, navadno
prosim starše, naj otrok ne nosijo ven, če bo kakšen
zajokal. Da bi jokali, se izjemno redko zgodi in še
tedaj gre bolj za to, da otroci z jokom kaj povedo,
nato pa mirno poslušajo dalje in zaspijo. Kot da bi
otrok razumel moje sporočilo: "Če poješ, si nekako
zavarovan. Zapoj si, kadar te bo strah, zapoj si kadar
boš slabe volje. In pesem bo varovala tudi tvoje
potomce. In spomin na prednike bo."
Uspavanke so ritmične in ritem je še ena izmed
zgodb v našem praspominu. Obnavlja ga zibanje
otroka v naročju, obnavlja ga nihanje zibelke.
Uspavanje je torej pospešeno potovanje v nezavedno, se mi zdi. Zanimive so inuitske pesmi. Skoraj
vsaka njihova pesem bi bila lahko uspavanka, v
resnici pa so mnoge tudi delavne pesmi. Delo in
spanje druži - in v tempu lahko razlikuje - ritem
dihanja. Samodejni dih pa je človekova nit z življenjem. ..
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Uspavanke so tudi polne zanimivih besed:
pomanjševalnic, živali, onomatopoetičnih besed in
medmetov: aja tutaja, zibka se maja, zibka gugačka,
pisana račka ... A in u sta vokala, ki se v ljudski
pesmi, uspavanki, zelo pogosto ponavljata. A, kot
odprt zlog. A, kot življenje, ki je odprto. A, ki ima
obliko elipse, ne kroga! A rečemo, kadar smo presenečeni, začudeni, kadar se pred nas postavi nekaj
novega. In U, ki je, oblikovan z usti, krog, krog, ki je
čarni ris varnega območja. Preden smo oblikovali
besede, smo peli in šele potem smo zares artikulirano oblikovali in povezali zvoke in glasove in
foneme ... Menda je človek prej pel kot oblikoval
jezik. In uspavanke niso nujno pesmi z besedilom!

•

USPAVANKE V MEDDISCIPLINARNIH MREŽAH - STROKOVNI ČLANKI

USPAVANKE· NA ODRSKIH DESKAH
Nataša Zidarič in Janja Pšeničnik
Pričujoči članek je povzetek elaborata
'Uspavanke na odrskih deskah: Drugotni pomen in
funkcija uspavank kot del repertoarja glasbenih
izvajalk'. Avtorici sva ugotavljali, kako in zakaj se
uspavanke pojavljajo med repertoarji izvajalk
ljudske, ponarodele ali umetne glasbe.

Za lažje razumevanje nadaljevanja je potrebno že
na začetku pojasniti nekatere termine. Ustavimo se
najprej pri uspavanki sami. Najbolj preprosto definicijo nam poda Slovar slovenskega knjižnega jezika:
uspavanka je "preprosta pesem v enakomernem
ritmu za uspavanje, zlasti otrok" (Slovar slovenskega
knjižnega jezika, digitalni medij). Angleški slovar
poda podobno razlago, uspavanka (ang. lullaby) je
torej nežna, mehka pesem, ki se poje otrokom, da
se jih uspava (Hornby 1995). Prav tako gre za isti
pomen v francoščini (fr. berceuse, Legrain, Garnier
2002). Uspavanke so torej melodije, pesmi, ritmi, ki
se jih poje otrokom med uspavanjem. Najina
raziskava pa se je osredotočila na uspavanke, ki se
ne uporabljajo za uspavanje otrok, ampak so del
umetniških predstav posameznih izvajalk. Nekatere
od teh predstav so sicer namenjene otrokom, vendar gre večinoma za predstave za odrasle.
V preteklosti je bilo zanimanje za uspavanke
dokaj majhno. Tudi folkloristi, ki so se zanimali za
ljudsko kulturo, so jih zapisovali bolj poredkoma,
saj so bile uspavanke pogosto kratke pesmice, ki so
si jih mnogokrat ljudje izmišljevali sproti. Srčika zanimanja folkloristov so bile pripovedne, legendarne
pesmi, balade in podobno. Le včasih so ob kakšni
ljudski pesmi (navadno baladi) zapisali, da se jo
uporablja tudi v namene uspavanja. Sistematičnih
raziskav o uspavankah se niso lotevali ne slovenski
etnologi, ne antropologi, kot tudi ne folkloristi, zato
je tako teoretično kot empirično znanje o uspavankah pomanjkljivo in je tako tudi težko govoriti o
tem, kako se je uspavanka spreminjala skozi čas in
kako sta se spreminjali njena vsebina ali melodija.
Ker gradiva i o izvajanju uspavank ni bilo veliko,
sva se obrnili na izvajalke slovenske ljudske glasbe
ter otroških pesmi z upanjem, da se bodo teoretič
na izhodišča izostrila v samem procesu raziskovahja.
Na kakšen način se uspavanke uvrščajo med
repertoar različnih izvajalk ljudske glasbe, sva ugotavljali preko vprašanj, ki sva jih zastavili Meliti
Osojnik, Brini Vogelnik, LjobiJenče, Albinci Pesek,
. Klarisi Jovanovič, Romani Kranjčan, Mojki
Gašperšič in Bogdani Herman. Avtorici sva z izvajalkami preko elektronske pošte opravili intervjuje
v obliki vprašalnika. Izjema je bil intervju z Melito
Osojnik, ki sva ga opravili "v živo". Na koncu sva se

uspeli dogovoriti le s štirimi izvajalkami, ostale
vprašalnika niso vrnile.
LjobaJenče

Nekatere izvajalke so nama poskušale že v začet
nih pismih s svojimi besedami v nekaj stavkih
odgovoriti na najina vprašanja in nama razložiti
kako same razumejo in interpretirajo uspavanke.
Tako je na primer LjobaJenče zapisala, da so "uspavanke intima med uspavajočim in uspavanim". 2
Izvajalka je sama zapisala, da se v svoji razlagi
naslanja le na ljudske uspavanke. Sicer pa je uspavanke izvajala tudi med seminarji. Poleg nastopov je
uspavanke vključila na svojo zgoščenko (Srčna moč
2001). Gre za dve koroški uspavanki, ki sta dejansko
molitvici, in sicer 'Angelček moj' in 'Oča le dewajte
nova kolesa'. Z avtorsko uspavanko 'Zvezde srebrne'
je sodelovala v radijski pravljici 'Korenčkov palček'
avtorice Svetfane Makarovič, ki jo je režirala Polona
Sosič. Izvajalka Ljoba]enče zase pravi, da je bolj
pripovedovalka pravljic v smislu "uspavank". Kar se
tiče iskanja gradiva oziroma uspavank, pravi, da je
nekaj našla na terenu, vendar gre za gradivo, ki do
danes še ni bilo objavljeno.
Brina Vogelnik
Izvajalka nama je pojasnila, da se uspavanke,
natančneje afriška uspavanka, pojavi v njenem koncertnem repertoarju, najdemo pa jo tudi na plošči
Mlado leto (2004). Kar se tiče vloge uspavanke na
koncertu, je napisala, da ima vlogo zaključka, deluje
kot slovo, predvsem pa kot poklon publiki, če si ga
ta zasluži. Pri izvedbi (če do nje pride) gre za
improviziran nastop v zelo intimnem vzdušju.
Interpretacija je vsakič malo drugačna in predvsem
spontana. V nadaljevanju je povedala, da je njeno
izvajanje v večini primerov omejeno na ukvarjanje s
pravljicami in pesmimi za otroke v predstavah za
otroke ali odrasle, predvsem pa skuša(jo) obuditi že
pozabljene ljudske pa tudi avtorske otroške pesmi
(televizijska serija Bisergora, Pozabljene knjige
naših babic). Čeprav uspavank ne zbira načrtno,
posega po 'klasičnih' zbirkah slovenskih ljudskih
pesmi, kot so: zbirka dr. Karla Štreklja Slovenske
narodne pesmi, Zmage Kumer Slovenske ljudske
pesmi in Pesem slovenske dežele.
Mojka Gašperšič-Žagar
Kot del ansambla Trutamora Slovenka pesmi, ki
bi bile uspavanke samo "zaradi uspavanja", ne izvajajo v svojem programu. V ta namen pogosto služijo
balade oziroma pripovedne pesmi, za katere je
značilna umirjena, ponavljajoča se, na nek način
monotona melodija. Ob teh je omenila še pesmi
zazibalke, ki opevajo Kristusovo rojstvo.
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Melita Osojnik
Njeno zanimanje je v veliki meri posvečeno
otroškim ljudskim pesmim, ki jih zbira po različnih
virih, nekaj po knjigah, ki jih je izdala Albinca
Pesek, nekaj jih je našla v zbirki Jasne Vidakovič Sto
slovenskih ljudskih pesmi, nekaj pa se jih spomni iz
lastnega otroštva. Kriterija za izbiro pesmi za otroke
sta vsebina in melodija, pri čemer pogosto izbira
besedila, ki imajo sporočilno vrednost. Uspavanke
lahko postanejo tudi izštevanke. Na vsaki kaseti
oziroma zgoščenki, ki jo je izdala, se je znašla tudi
najmanj ena uspavanka. Med nastopom so uspavanke najpogosteje zadnje pesmice, ki jih zapoje,
saj delujejo kot zaključek neke zgodbe z namenom
umirjanja in pomirjanja.
Pridobivanju podatkov je sledila analiza odgovorov, v kateri sva avtorici izpeljali določene
zaklj'Jčke in skušali odgovoriti na vprašanje, kaj se z
uspavanko dogaja na odru. Določena predvidevanja glede domnev o preobrazbi uspavank so očitna
že iz vprašanj, ki sva jih zastavili izvajalkam. Med
drugim sva pričakovali, da se največje spremembe
pri prenosu od njihove prvotne namembnosti
zgodijo prav na ravni konteksta. Uspavanke lahko
do določene mere obdržijo svoj prvotni namen, če
so del otroške predstave in so v tem primeru zapete
liku ali likom iz predstave. Sicer kljub izgubi te
"uspavalne'' funkcije še vedno igrajo vlogo umirjanja, upočasnjevanja toka predstave, igre, nastopa. Pri
tem melodija niti ne igra pomembne vloge, večji
pomen nosita ritem in ton, ki vzbudita v občinstvu
občutek intimnosti ter mirnosti, lahko bi celo rekli
prvinskosti, saj uspavanka vzbuja občutja, ki so univerzalna za vse ljudi ne glede na njihove izkušnje,
položaje, družbeno držo, razpoloženje.
.Uspavanke v večini primerov tudi ne gradijo na
pomenu in vsebini, ampak delujejo na ravni 'glasbenosti' oziroma glasbenega učinka, če le-tega
razumemo v smislu melodičnosti, spevnosti, ujemanju s preostalim vsebinskim delom nastopa
oziroma repertoarja, všečnosti oziroma okusa izvajalke ter poslušalstva.
Na podlagi dobljenih odgovorov lahko vidimo,
da izvajalke izvajajo uspavanke ob naslednjih
priložnostih oziroma dogodkih: na obiskih otrok v
jaslih in vrtcu, na seminarjih, kot del seznama pesmi
na izdani zgoščenki, kot del radijske pravljice in v
vlogi pripovedovanja pravljic.
Občinstvo,

pred katerim izvajajo uspavanke, so
posredno - poslušalci radia, kupci zgoščenke;
neposredno - otroci (jasli, vrtec) in odrasli obiskovalci koncertov, kjer je uspavanka pogosto izvajana
na koncu za slovo. Sposobnost izvajanja uspavank
je v veliki meri pogojena in odvisna od ustvarjalčeve sposobnosti vživljanja. Za uspešno izvedbo
je bolj kot tehnična dovršenost torej pomemben
psihološki dejavnik in osebnostna kvaliteta.
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Primer s škotske
V članku 'Mothersong - waking up lullabies in
Scotland' Suzanne Chawner ugotavlja, kako materam pomen lastnih tehnik in načinov uspavanja
otrok postaja vse bolj obroben, saj se v večini
primerov zatekajo "le" k petju standardne uspavanke 'Hush Little Baby' ali k petju nečesa, kar si
"izmislijo" v danem trenutku, tako da gre velikokrat
za spontane primere melodijskih in besedilnih izumov (Chawner 2005).
Pomembno vlogo, ki jo imajo uspavanke tako
zgodaj v človekovem življenju, in pomen, ki ga nosijo pri oblikovanju posameznikove osebnosti, doživljanja in čustvovanja, sta prepoznali raziskovalki
Karine Polwart and Corrina Hewat, tradicionalni
glasbenici, ki delata in živita na Škotskem. Zaradi
vseh naštetih lastnosti uspavank sta se odločili ustvariti projekt MotherSong, ki temelji na tradicionalnih škotskih uspavankah. Raziskovalki zatrjujeta, da
je veliko lokalnih uspavank v nevarnosti, da se izgubijo za vedno, kar gre še posebej pripisati dejstvu,
da so na Škotskem predvsem balade tisto, kar cenijo
tako izvajalci kot tudi raziskovalci. Izvajalci jih cenijo
zaradi njihove "prevedljivosti" v primerne skladbe
za izvedbo, kar v primeru uspavank predstavlja
velik izziv, raziskovalci pa zaradi njihovega nezanemarljivega pomena v raziskavah, kjer predmet
preučevanja predstavljajo balade.
S projektom hočeta Karine in Corrina spremeniti
takšno razumevanje in odnos do uspavank. Temeljil
bo v glavnem na sodelovanju z lokalnimi ženskimi
pevskimi skupinami s sedmih različnih področij
Škotske, delo pa bo poleg terenskih raziskav
vključevalo še izvedbo in vodenje delavnic za
matere in njihove otroke z namenom, da se rodi in
poveča izmenjava, učenje in ustvarjanje uspavank
med materami, skladatelji in ostalimi umetniki.
Iniciatorki projekta se bosta odpravili na
raziskave v različne predele Škotske, kot so na
primer The Borders, Edinburgh, Glasgow,
Inverness, Mull in Skye. V resnici gre za območja,
kjer lokalne glasbene skupine delujejo popolnoma
različno in med njimi pravzaprav ni neke medglasbene komunikacije ter izmenjave. Prav zaradi tega
sta se raziskovalki odločili, da bi bilo zanimivo
povezati vse skupine med sabo, tako da bi na ta
način te medsebojno delile korpus uspavanke ter
lastne izkušnje s petjem teh,
Pomemben del raziskave sestavlja vpogled v
preteklost uspavank. Raziskovanje zgodovine uspavank je pomembno za pregled in ugotovitev preteklega stanja ter pojasnitev njihove generične poti, za
razumevanje sedanjega stanja in mesta, ki ga
zasedajo; pa tudi za iskanje smernic sodobni vlogi
uspavank. Raziskava bo na ta način pridobila teoretično in empirično širino. Pri tem sta se odločili
za sodelovanje tudi s folkloristko Margaret Bennett
iz Royal Scottish Academy for Music and Drama3 ter
izvirnimi pevci in pevkami, kot je Sheila Stewart z
_ Vzhodne obale.
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USPAVANKE V MEDDISCIPLINARNIH MREŽAH „ STROKOVNI ČLANKI
Pri nas se na žalost o podobnih projektih še ni
niti razmišljalo, pa vendar bi bil takšna inicitiva
dobrodošla, če ne celo potrebna ali vsaj zaželjena.
Podobna raziskava, ki bi se ukvarjala z naslednjim,
bi imela več koristi:
- Zgodovina uspavank na slovenskem: nabor in
pregled pesemskih oblik, primerjava po območjih,
primerjava po socialnih/družbenih slojih prebivalstva, razvojne poti pesemskih oblik, variantnost uspa·
vank.
- Uspavanke DANES: kje vse se pojavljajo,
kakšno povezavo imajo s svojimi predhodnicami v
smislu preteklih oblik in kontinuitete, kakšne so njihove oblike in pojavljanja, ki jih lahko zaznamo.
- Aplikacije raziskave: smiselno uveljavljanje
uspavank kot možnih sestavnih delov nastopov,
priprava knjig z ljudskimi in ponarodelimi uspavankami za otroke, seznanitev vzgojiteljic,
pedagoških in socialnih delavk s pomenom uspavank za otroke, oblikovanje delavnic za mlade
starše z učenjem uspavank, priprava natečajev po
šolah in vrtcih, kjer bi sodelovali otroci s svojo
kreativnostjo in izbirali najljubše uspavanke ali pa
morda skušali upodobiti svoje uspavanke na papirju.
S tem bi obogatili naše razumevanje preteklosti
otroštva, uspavank ter ostalih tehnik uspavanja
hkrati pa bi lahko ozaveščali širše občinstvo o
pomenu uspavank, spoznali osebno zgodovino ter
naučeno znanje uveljavili v današnjem načinu življenja tako na ravni posameznika kot tudi širše.
Kaj se zgodi z uspavanko na odru?
Uspavanke so zanimiv žanr za izvajalce, saj so
tako specifične, da se zdi nemogoče narediti predstavo, ki bi sestala samo iz uspavank. Jih pa pogosto
najdemo kot del repertoarja izvajalk za otroke in
tudi za odrasle. Ravno zato, ker so uspavanke
intimne in namenjene predvsem eni ali dvema osebama, jih je težko prenesti v prostor poln ljudi, kjer
lahko pogosto izgubijo komponento intimnosti.
Vendar je po drugi strani to edini način, da
nekatere uspavanke ne utonejo v pozabo, saj jih ljubitelji ljudskih pesmi danes vse bolj intenzivno išče
jo in nam jih ponovno predstavljajo.
Zatrdimo lahko, da uspavanke s prenosom
"iz otroške sobe" izgubijo primarni del svoje
funkcije - njihov namen ni več uspavanje otroka, zato pa postane bolj pomembna sama vsebina uspavanke v smislu konteksta. Intimna
uspavanka je nežna melodija ali mrmranje ali
ponavljanje istih besed oziroma stavkov, recitiranje pravljice in podobno. Pogosto besedila
uspavank nimajo globljih pomenov, saj je
. najpomembnejša funkcija uspavanja. Drugače
je z uspavanko na odru, kjer se vsebini posveti
več pozornosti, kar meni Brina Vogelnik:
"Uspavanka brez vsebine je sama po sebi
nesmiselna." Ravno tako je vsebina pomembna

Meliti Osojnik, ko pripravlja katero uspavanko
ali pesem za otroke za nastop. "Vse, kar je
ljudsko ali staro, tudi ni dobro," zatrjuje.
Izvajalke, ki sva jih obravnavali, uporabljajo uspavanke pogosto na koncu predstav (bodisi gre za
otroške bodisi za odrasle predstave) kot nekakšen
zaključek, saj se šele takrat razvije intimno vzdušje;
in to je trenutek, ko je občinstvo najbolj povezano z
izvajalko. Brina Vogelnik dojema uspavanko kot
nekaj tako posebnega, da jo podari občinstvu le
takrat, ko zares začuti povezanost in intimnost z
njimi, iz česar lahko razberemo, da se kontekst
·
intimnosti prenaša tudi na oder.
Po drugi strani pa nam teorija performance
ponuja odgovor, zakaj izvajalke med svojimi nastopi
uporabljajo le določene uspavanke. Teorija performance temelji na holističnem (celostnem)
spremljanju dogodka (v našem primeru gre za folklorni dogodek), kjer je tekst, ki ga izvajalke uporabijo med nastopom, enako pomemben kot kontekst.
Brez konteksta je namreč tekst izvzet iz dogodka in
postane nepopoln ter manj poveden (Magoulick
2005). Pri analiziranju takšnega dogodka je potrebno spremljati tako izvajalca kot situacijo, v kateri
nastopa, kot tudi širše okolje in občinstvo. Tako.
nam lahko hitro postane jasno, zakaj nekatere izvajalke uporabijo le določene uspavanke, drugih pa
ne. Vsaka namreč izbere zgolj tiste uspavanke
(skladbe), ob katerih začuti, da bodo segle tudi do
občinstva.

Uspavanke so tudi na odrskih deskah podobno
ko.tv svojem primarnem kontekstu intimen
dogodek, razlika je le v dejstvu, da so namenjene
širšemu občinstvu in se navadno ne izvajajo v
pričakovanju želenega učinka uspavanja. Prav tako
je za performativne uspavanke izjemno pomembna
njihova vsebina, kar pa pomeni, da se preprostejše
uspavanke najverjetneje ne bodo pojavile med
repertoarji izvajalk; obstaja možnost, da utonejo v
pozabo, zato bi jih morali vsaj dokumentirati, če že
ne zbrati in objaviti.
Zaključki: možnosti aplikativne folkloristike
Možen aplikativen rezultat skorajda katerekoli
raziskave na temo uspavank bi lahko predstavljala
njihova "uveljavitev" v smislu javnega nastopa oziroma koncerta. S tem bi lahko zelo jasno pokazali na
izrazno moč uspavank in opozorili .na vlogo, ki jo
uspavanke igrajo v naših življenjih. Raziskovalci
(tudi etnologi oziroma antropologi in folkloristi) bi
lahko sodelovali z različnimi pevci in pevkami
oziroma izvajalci in izvajalkami. Ti bi lahko gradili
na več nivojih pesemske oblike, katere osnovo bi
predstavljala struktura uspavanke, na primer
oblikovna, vsebinska, melodična in podobno.
Uspavanke bi lahko uglasbile različne skupine ali
posamezni izvajalci. Projekt bi predstavljal preplet
preteklosti in sedanjosti, tradicionalnega in sodobnega, izvirnega, kreativnega ter hkrati univerzalno
prisotnega in bi imel predvsem izobraževalno ~~:~;~;~::z
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USPAVANKE V MEDDISCIPLINARNIH MREZAH ·STROKOVNI CLANKI
funkcijo ter funkcijo ozaveščanja javnosti.
Drugo možnost oživljanja uspavank bi lahko ·
poskusili realizirati s pomočjo otrok. Organizirali bi
natečaje, kjer bi k sodelovanju povabili otroke, ki bi
bodisi napisali ali ustvarili svojo lastno uspavanko
bodisi jo upodobili na kakršenkoli način (fotografija, risba ipd.) Seveda bi najboljše podobe uspavank
zbrali, uredili in objavili. Lahko bi se zgledovali tudi
po škotskem modelu, kjer se organizirajo delavnice
predvsem za ženske, ki se učijo uspavank, jih nato
prenašajo na svoje bližnje ter jih na ta način
(po )ustvarjajo.
Naša naloga je, da z inovativnimi strokovnimi
prijemi in trdnim teoretskim zaledjem pripomoremo ne le k ohranitvi, ampak tudi prevetritvi
dediščine ljudskega izročila.
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USPAVANJE ALI MAGICNO ZAKLINJANJE?
Simona GOVEDNIK
Človek si že od nekdaj želi s svojimi dejanji ali
zgolj z besedami vplivati na dogodke v prihodnosti.
Zaklinjanje, šamanizem in magija so v antropološki
misli prisotni od samega začetka vede in temu
primerno dobro raziskani. Drugače je z uspavankami, katerih pomembnost, lastnosti in magične
prvine odkrivamo šele v zadnjih dvajsetih letih. V
članku bom povzela in primerjala nekaj teorij tujih
avtorjev o tem, kakšne magične elemente lahko
najdemo v uspavankah.

Uspavanke in magija
Uspavanke veljajo za tisto zvrst glasbenega ustvarjanja, ki zajema sam začetek življenjskega cikla
(Merriam 2000: 172). Zdi se, da znajo matere iz
nekakšne skrivne zakladnice znanja uporabiti
nežen napev, da s svojim otrokom vzpostavijo zelo
intenziven stik. Tu se v ospredje postavi izjemna
moč vplivanja glasbenega izražanja na vse vpletene,
v našem primeru na tiste/ga, ki uspava in na otroka.
Glasba ima več funkcij, od izražanja čustev do
družbene integracije in pri uspavankah gre
največkrat za funkcije sproščanja otrok, pomiritve
njihovih čustev in lajšanja morebitnih fizičnih
bolečin, uspavanja ter za funkcijo komunikacije
med staršema in otrokom (Merriatn 2000: 178).
Breandan 6 Madagain pa izpostavi še eno
funkcijo uspavank, katero je raziskoval v gelsko go-
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vorečem območju 1,

in sicer funkcijo zaščite otroka
pred ugrabitvijo nadnaravnih bitij (1987: 29).
Omembo uspavank kot sredstva za zaščito otroka
zasledimo tudi pri drugih avtorjih (lkegami 1986:
105, 6 Madagain 1989: 30) in zato domnevamo, da
je prisotna v različnih svetovnih izročilih.
Kot zanimivost navedimo definicijo uspavanke v
Slovarju slovenskega knjižnega jezika, ki pravi,· da
je "uspavanka preprosta pesem v enakomernem
ritmu za uspavanje, zlasti otrok" (Slovar slovenskega
knjižnega jezika, digitalni medij). Zanimivo je predvsem to, da uspavanka ni zgolj ljudska pesem,
ampak mednje prištevamo tudi popularne pesmi, ki
jih matere prilagodijo uspavanju. Georgina Boyes
navaja primer iz Anglije in pravi, da so "v splošnem
pesmi, ki funkcionirajo kot uspavanke v angleški
tradiciji, 'popularne' pesmi" (Boyes 1986: 14).
Značilnosti uspavank je predvsem enakomeren
ritem; besedilo je navadno ritmizirano. Splošno
velja, da je petje uspavank v ženski domeni
(Bohlman 1988: 81), vendar pa lahko le s pomočjo
obširnejših raziskav uspavanja otrok v prihodnosti
to tezo dokažemo kot resnično. Moških namreč ne
moremo popolnoma izključiti, saj tudi slednji pri
uspavanju otrok uporabljajo vsaj brundanje .
posameznih napevov, če ne celih pesmi.
Uspavanke prištevamo med otroške pesmi, vendar se od tipičnih otroških pesmi razlikujejo po
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tem, da niso namenjene otrokom, da bi jih peli
sami, ampak so namenjene staršem oziroma
odraslim, da jih pojejo otrokom (Ikegami 1986: 97).
Poleg prvotnega pomena uspavanja otroka imajo še
vrsto sekundarnih pomenov, med katerimi najdemo tudi povezavo z magijo in magičnimi obrazci
(Del Giudice 1988: 271).
Ko preučujemo uspavanke, pogosto naletimo na
besedi čarobnost in magija. Zdi se, da ljudje že
podzavestno čutimo nekakšno vez, ki se ustvari
med tistim, ki poje, in tistim, ki mu je uspavanka
namenjena. Pogosto je slišati o čarobnosti, skrivnostnosti ali magičnosti, čeprav gre za znanstveno
dokazana emocionalna in psihološka razmerja.
Poudariti je treba, da imajo uspavanke (in uroki)
veliko večjo magično moč, če so ritmizirani, vsebujejo rime, aliteracije, ponavljanje besedila in melodije. Luisa Del Giudice na primeru fraze ninna-nanna
opozarja, da se za navidezno nesmiselnimi besedami skriva globlji pomen (1988: 272-280).
Raziskovanje uspavank
Iskanje povezave med uspavankami in magični
mi prvinami ali magijo bi bilo nemogoče brez
osvetlitve pojava, ki je prisoten v vsaki kulturi, vsaki
družbi že od samih začetkov človeške zgodovine glasbe. Z namenom razjasnitve položaja uspavank
in magije v glasbi pa se moramo vrniti v začetke
preučevanja ljudskega petja in pesmi, torej etnologije oziroma folkloristike. Magični aspekt petih pesmi
in ritualov.je bil posebno pri "primitivnih" ljudstvih,
ki so jih raziskovali prvi etnologi oziroma kulturni
antropologi, v ospredju fo zaradi tega je bila magičnost nekako samoumevria. Zaklinjanje, razni
zdravilni obredi in plesi so stalnica v etnografskih
opisih raznih ljudstev, saj so ljudstva verjela v
skrivnostno magično moč pesmi.
Z uspavankami pa je povsem drugače. Ker predstavljajo močno intimno vez med starši (materjo) in
otrokom, so dolgo ostale le v krogu najožje
družine. Alma Gottlieb govori celo o šestih razlogih,
zakaj je tema dojenčkov in raziskovanja najmlajših
članov družbe tako dolgo ostala v ozadju
antropološkega raziskovanja ~2000: 121). Tudi po
popularizaciji raziskovanja otrok in mladostnikov, ki
jo je sprožila Margaret Mead, je bilo v antropološkemu raziskovanju več govora o starejših otrocih kot
pa o dojenčkih. Gottliebova navaja podatek, da sta v
devetdesetih letih prejšnjega stoletja izšli le dve
daljši monografiji na temo dojenčkov v eni izmed
svetovnih družb (2000: 121). V zadnjih letih pa se je
zanimanje za preučevanje velikega pomena glasbe
in posledično uspavank vseeno povečalo.
Raziskovalci vdirajo v intimno sfero družine in
preučujejo najintimnejšo vez med starši (materjo)
in otrokom. Počasi se razkrivajo nove metode in
načini pridobivanja informacij ter se poudarja vse
večji pomen glasbe oziroma uspavank v življenju
. najmlajših članov družb.
Pomen glasbenega izražanja
Glasba je poseben medij komunikacije (Muršič
1993: 102), ki ima v vseh svetovnih družbah

poseben (pogosto svet) pomen. Cedalje več razprav
je namenjenih poudarjanju moči, ki jo ima glasba v
vseh mogočih situacijah. Kot pravi Alan P. Merriam,
ima "glasba v človeških kulturah nedvomno simbolno funkcijo na ravni čustvenega ali kulturnega
pomena" (2000: 196). Raziskave v zadnjih letih so
pokazale, da je človeško bitje že v maternici
dovzetno za glasbo, torej se odziva na ritem in
melodijo. Sluh velja za tistega izmed čutov, ki jih
otrok najprej razvije. Pogosto se odziv na glasbo
kaže v obliki hitrejšega in boljšega razvoja
možganov (Andrews 2004: 44). Ted Andrews v eni
izmed svojih knjig poudarja pomembnost glasbe
pri tolažbi in zdravljenju ljudi, pri čemer navaja
primere, ki segajo od šamanskih plesov do uspavanja otrok. Po Andrewsovih besedah je poslušanje
melodije odličen način sproščanja, za kar ponovno
navede primer matere, ki uspava otroka ly z nekaj
kiticami uspavanke (2004: 33). Enakega mnenja je
tudi avtorica knjige Zdravljenje z glasom Shirlie
Roden, ki trdi, da so kulture vsega sveta že pred
tisočletji poznale, da moč človeškega glasu miri,
zdravi in navdihuje (Roden 2000: 6).
Uspavanka kot most med svetom budnosti in
svetom spanja
Uspavanka predstavlja magično/čarobno
povezavo, ki otroka varno popelje iz stanja budnosti skozi nevaren vmesni prostor v sen. Roger Callois
je zapisal, da "tudi zvok namreč otroka privede v
posebno stanje zavesti" (po Muršič 1993: 104). Za
uspavanke torej velja enako kot za druge oblike
glasbenega izražanja, da "vdirajo v človeško življenje v nekakšnem prostoru medsvetja" (1993: 108).
Vsak prehod med svetim in profanim, letnimi časi,
deli dneva, med življenjskimi prelomnicami, stanjem budnosti in spanja je tvegan in zahteva
nekakšnega "varuha" oziroma v našem primeru
petje. Za petje (predvsem hrupno) velja, da preganja zle duhove. Pri uspavankah ne moremo govoriti,
da gre za zganjanje hrupa ali neartikuliranih glasov,
temveč gre, ravno obratno, za umirjeno in tiho
petje.
Yoshihiko Ikegami je v svojem članku zapisala,
da lahko temelj stika med materjo, ki predstavi tekst
uspavanke otroku in otrokom, ki informacije zazna~
va in prejema, v "magičnem prostoru" deluje
podobno kot magija - od izvrševalca magije (maga,
čarovnika, zaklinjalca itd.) do prejemnika (Ikegami
1986: 96). V japonskih otroških pesmih naj bi obstajal stalno ponavljajoč se vzorec, ki je značilen tudi
za tekste, uporabljene v magiji. Gre torej za
nekakšno umetnost ali veščino, s katero naj bi bil
človek s pomočjo prakticiranja posebnih nadnaravnih moči sposoben vplivati na potek dogodkov v
prihodnosti (1986: 97). Tako pri uspavankah kot pri
magičnih obrazcih gre za ukaz oziroma prošnjo, ki
ima lahko dobre ali slabe posledice.
Magija poskuša s pomočjo verbalnega izražanja
aktivno ustvariti ali spremeniti potek dogodkov v
prihodnosti (1986: 103), odrasli pa poskušajo s petjem uspavanke, torej izvajanjem neke aktivnosti,
budnega otroka uspavati in s tem vplivati na pri-
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hodnost. Tako kot čarovnik/šaman verjame, da
lahko s svojimi dejanji in zaklinjanjem vpliva na
neko drugo bitje ali stvar, tako tudi starši verjamejo,
da bo petje uspavanke pomirilo in uspavalo otroka.
Ikegami enači vlogo matere (ali nekoga drugega na
njenem mestu) s čarovnikom/ šamanom. S posebnim tekstom (uspavanka/urok) oba poskušata spre. meniti stanje neke stvari. Vendar pa je mati v precej
zapletenem položaju, saj je prvenstveno v vlogi zaklinjevalke, nato pa še v vlogah darovalke darila
spečemu otroku in hkrati prejemnice otrokovega
spanja kot nagrade. Za avtorico članka je
najpomembnejša vez med uspavanko in magijo
proces izvrševanja in hkrati verjetje v moč, da lahko
posameznik verbalno spremeni potek prihodnosti
(lkegami 1986: 105).
Magično mišljenje2
Serena Nanda v delu Cultural Anthropology
poudarja, da sta magija in verovanje v magično
delovanje močno prisotna v sodobnem vsakdanjem
življenju (Nanda 2004: 324). V zahodni kulturi
tovrstnemu mišljenju pravimo vraževerje, v mnogih
drugih svetovnih kulturah pa je magija del večine
človeških aktivnosti, kar je razvidno iz številnih
monografij o ljudstvih sveta. Magija je po
avtoričinih 1 besedah religiozni ritual, za katerega
ljudje verjamejo, da z nadnaravno močjo povzroči
neko posledico. Izvajanje magije se veže na
postopek posnemanja ali koncept kontaminacije,3
ki povzročita spremembo stanja brez vidne
povezave (Nanda 2004: 332).
Navezajoč se na prej omenjeno tezo Yoshihiko
Ikegami o moči spreminjanja prihodnosti, lahko
povezavo med materjo in otrokom obrazložimo
tudi s t.i. "magical thinking" oziroma magičnim mišljenjem. Po definiciji ameriškega antropologa
Phillipsa Stevensa ml. t.i. magično mišljenje vključu
je različne elemente, ki vključujejo verovanje v medsebojno povezanost vseh stvari skozi sile in moči, ki
presegajo tako fizične kot duhovne povezave.
Magično mišljenje pripisuje posebne moči in sile
mnogim stvarem, ki jih ljudje lahko dojemajo kot
simbole. Po Stevensovem mnenju velika večina svetovnih družb verjame, da obstajajo resnične
povezave med simboli (označevalci) in stvarmi, ki
jih simbolizirajo (označenci), ter da se med njimi
pretaka otipljiva in izmerljiva moč. Obstajal naj bi
namreč nek skupen nevrobiološki temelj, kljub
temu, da so vsebine posameznih simbolov kulturno
determinirane.
Najpomembnejša principa magičnega mišljenja
sta zakon podobnosti (stvari, ki so si med seboj
podobne, so med seboj povezane na način, ki ni
znanstveno dokazljiv) in zakon okužbe (stvari, ki so
bile ali v fizičnem stiku ali na prostorski oziroma
začasni asociativni ravni, ostanejo med seboj
povezane tudi, ko je fizični stik prekinjen).4.
Po besedah psihologa Jamesa Alcocka je magično mišljenje interpretiranje dveh dogodkov, ki se
zgodita v kratkem časovnem intervalu, na način kot
da je prvi povzročil drugega, brez premisleka o
dejanski vzročnosti. Primer takšnega dejanja so
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vraževerja, ki jih srečujemo vsak dan. Prepričanje,
da nam na primer prekrižani prsti prinesejo uspeh
ali srečo, je povezava med dejanjem križanja prstov
in kasnejšega dobrega dogodka ter vzpostavitve
vzročnosti med njima. Pri uspavankah gre lahko za
podoben primer, saj s petjem nekega besedila
pričakujemo dobro posledico, torej da se bo otrok
umiril ali pa zaspal. Vendar se zdi pri uspavankah
povezava med obema dejanjema bolj realna kot pri
zgoraj navedenem primeru, saj gre za neposreden
stik med materjo in otrokom. Na splošno ima
pojem magičnega mišljenja v zahodni družbi bolj
konotacijo preučevanja vraževerij kot pa zaresnih
znanstvenih problemov.
Uspavanke gelsko govorečega območja
(Irska, škotska in otok Man)
Posebnost uspavank, ki izhajajo iz gelske
(keltske) tradicije, je izrazita magična funkcija, ki je
prisotna hkrati z drugimi funkcijami (uspavanje,
izražanje materine ljubezni itd.). Breandan 6
Madagain predvideva, da so imele uspavanke v
preteklosti izrazitejšo funkcijo zaščite otroka kot jo
imajo danes in da so v današnjih uspavankah le
ostanki izginjajočega verovanja v nadnaravna bitja,
ki ugrabljajo otroke (1987: 29).
Uspavanka naj bi imela v preteklosti vlogo
nekakšnega talismana ali uroka, ki naj bi otroka šči
til pred t.i. Si ali Sithicheani - bogovi, ki so ugrabljali
majhne otroke (6 Madagain 1987: 29). Kljub temu,
da je to verovanje obstajahže pred krščanstvom, se
je v nekaterih predelih Irske ohranilo do danes, tudi
v obliki uspavank. Prva pričevanja o nadnaravnih
bitjih in zaščiti pred njimi so bila zabeležena v 17.
stoletju, na koncu 19. stoletja pa je bilo posnetih več
pogovorov o načinih zaščite pred Siji na Irskem in
na otoku Man. V tovrstnih uspavankah gre pogosto
za omembe ugrabitev ali celo za neposredno
odganjanje, na primer: Get out sprite/Izgini duh
(1987: 30).

Omeniti je potrebno, da je pri obredih,
povezanih z magijo, ključno vlogo odigrala glasba.
Za glasbo oziroma petje so tudi Kelti verovali, da
vsebuje nadnaravno moč in nastopa kot medij. za
komunikacijo z nadnaravnim. Kot zanimivost avtor
navaja, da so bogovi v gelski mitologiji uporabljali
glasbo kot inštrument za premoč nad smrtniki (6
Madagain 1987: 31). Izrazi, ki jih zasledimo v gelskih
uspavankah, so navadno nerazumljivi in nenavadni.
Nekateri avtorji to poimenujejo kar ponavljajoči se
magični izreki. Če so ljudem nerazumljivi, potem
morajo služiti kot komunikacija z duhovnim svetom, saj imajo magična bitja svoj (ljudem nerazumljivi) jezik (6 Madagain 1987: 33). Verovanje v
bogove ali druga bitja, ki ugrabljajo otroke, je torej
močno povezano s prepričanjem v magično moč
glasbe. Obeverovanji se združita v gelskih uspavankah. Podoben primer uspavanke, ki odseva
predpostavke o odganjanju nadnaravnih bitij s
pomočjo nerazumljivih besed in vabljenju angelov,
·
najdemo na šetlandskih otokih.
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Magični obrazci, zaklinjanja in besede ob uspavanju
V tem poglavju bom navedla nekaj primerov
podobnosti med magičnimi izrazi in izrazi v uspavankah, ki jih zasledimo tudi v slovenskem prostoru. Ne bomo se posvečali tekstu ali kontekstu
uspavanke, le štirim izrazom oziroma besednim
zvezam. To so abrakadabra, hokuspokus, nina
nana in aja tutaja.
Besedi Abracadabra/Abrakadabra in hocus
pocus/hokus pokus sta med prvimi, ki nam pridejo
na misel, če pomislimo na čaranje in magijo. Obe
besedi sta prisotni v večjem številu jezikov v skoraj
identični obliki. Najbolj razširjena razlaga obeh
besed pomeni ustvariti z govorom/besedo
(abrakadabra)(vir:http://en.wikipedia.org/wiki/inc
antation, pregledano 27. 08. 2005) ali spremeniti
stanje (hokuspokus} Za besedo abrakadabra so v
preteklosti verjeli, da njeno izgovarjanje zdravi
vročino in vnetja. Prvič je omenjena v virih iz rimskih časov, v današnjem času pa ima abrakadabra le
zabavljaško funkcijo in je uporabljena kot urok ali
magična beseda v čarovniških igrah za otroke. O
izvoru besedne zveze hokus pokus obstaja več tez,
vendar nobena ni prepričljiva. Eden izmed možnih
izvorov je ime skandinavskega ljudskega čarovnika
Ochusa Bochusa, drugi izvor pa najdemo v Walesu
iz izraza za goblinovo potegavščino ("hovea pwca" =
goblinova zvijača ali potegavščina). Lahko pa je
nastala kot izmišljena imitacija latinske besede, ki
nima drugega namena kot narediti vtis na gledalce
,
(vir:
http://www.rainbowsongs.com/songs/nina%20nan
a.shtml, pregledano 30. 08. 2005).
V uspavankah naletimo na izraze kot sta ninna
nanna/nina nana in aja tutaja. Izraz nina nana
najdemo v italijanskih uspavankah. Po besedah folkloristke Luise Del Giudiceve lahko s poglobljeno
analizo odkrijemo notranje organizacijske principe
uspavank, ki nam pojasnijo pomen rime in izrazov,
kot je nina nana. Del Giudiceva poudarja pomen
sekundarnih funkcij uspavank, predvsem funkcije
uspavank kot ventila za izpoved lastnih čustev
osebe, ki otroka uspava (1988: 270-271). Ker gre v
večjem delu za ženske izpovedi, lahko govorimo o
ženskem pogledu na svet skozi uspavanke.
Uspavanke zaznamujejo ponavljanja, nagovori in
predvsem metafore, ki odražajo značilnosti sanj in
sanjskega sveta (1988: 275). Pogosto uspavanke
izražajo materino stisko in težave, kar je posebno
vidno v uspavankah, ki govorijo o padanju, smrti in
lahkoti (1988: 282-283). Druga zelo pogosta besedna zveza, ki je uporabljena za uspavanje, je aja tutaja. Tudi omenjeno besedno zvezo najdemo v kombinaciji z različnimi temami, od sreče do smrti.
Ugotovimo lahko, da je skupna značilnost vseh
štirih zgoraj navedenih izrazov, da se besede same
po sebi zdijo nesmiselne in nerazumljive, če pa jih
obravnavamo v kontekstu uspavank ali magije, pa
dobijo neprimerno jasnejši pomen in večjo moč.
Poudariti je treba, da izrazov abrakadabra in hokus
pokus ne zasledimo neposredno v uspavankah, zato
izraza služita le za primerjavo na glasovni ravni (na

primer ponavljanje a in u - samoglasnik a se pogosto uporablja za izražanje presenečenja, samoglasnik
u pa naj bi izi;ažal varnost). Ko izgovarjamo/pojemo
besede nina nana in aja tutaja, pričakujemo točno
določeno posledico. Ta posledica je rezultat vpliva
enega dejanja na drugega, ene stvari na drugo. V
obeh primerih verjamemo, da so stvari med seboj
povezane na poseben način. Magija in uspavanke
imajo iz tega gledišča pomembno skupno točko vplivanje na prejemnika s pomočjo govornih
obrazcev in glasbe.
Zaključek

Kljub temu, da uspavanke spadajo med manj
raziskana področja ljudskega ustvarjanja, je bilo
nekaj raziskav namenjenih prav povezanosti med
uspavankami in magijo. Tega vprašanja se je več
avtorjev lotevalo na različne načine in z raznolikimi
teoretičnimi prijemi. Yoshihiko Ikegami izhaja iz literarno teoretične tradicije, Stevens izhaja iz
biološke determiniranosti, 6 Madagain pa iz
ljudskega verovanja in folklore. Ugotovitve so večini
avtorjev skupne, saj zaključijo, da je petje uspavank
nekakšen magični obred ali ritual, ki ga starši redno
izvajajo. Vendar pa kljub ugotovitvam, da je zaklinjanje pri uspavankah pomembna funcija, ne moremo govoriti o tovrstnem zaklinjanju kot o prevladujoči funkciji. Da staršem zaščita otroka pred nadnaravnimi bitji ni najpomembnejši motiv, se nazorno
pokaže v uspavanju otrok s petjem popularnih
pesmi. Značilnosti, ki jih najdemo v magičnih ritualih preteklosti in sodobnemu ritualu uspavanja
otrok, so ritmiziranost, izrazi oziroma besede, ki v
govornem jeziku (lahko) nimajo posebnega
besedilnega pomena ter ponavljanje. Uspavanke in
magija, povezana z njimi, torej kljub skrotnni
raziskanosti še vedno igrajo nezanemarljivo vlogo v
sodobnem načinu življenja.
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USPAVANKE IN PSIHOANALIZA:
TEORETSKO POVEZOVANJE PSIHOANALITICNE TEORIJE
S PREUCEVANJEM FOLKLORNEGA GRADIVA
y

y

Anja Nikolov
Proces uspavanja otroka je specifična oblika
komunikacije med otrokom in materjo, očetom,
babico, dedkom„. in ima specifično funkcijo.
Zaznamuje ga posebna vez, intimen in subtilen
odnos, ki ga soustvarjata in poustvarjata glavna
akterja, otrok in njegova varovalka oziroma
varovalec. Različne kulture tehnikam uspavanja
pripisujejo različne pomene, različno vrednotijo
njihovo pomembnost in jih izvajajo na različne

omejila na preučevanje specifične tehnike uspavanja, uspavanke, ki je verjetno poleg pripovedovanja
oziroma branja pravljic ena najpogostejše izvajanih
tehnik uspavanja v našem kulturnem okolju.
Poiskusila bom prikazati, na kakšen način lahko psihoanalitično prakso apliciramo na področje uspavank in jih analiziramo ne le s tekstovnega, temveč
tudi z glasbenega vidika.

načine.

Znanstveno preučevanje mitologije, ljudskega
gradiva in folklore ima dolgo zgodovino, katere
začetki so bili omejeni predvsem na zbiranje in
zapisovanje, pomenili pa so tudi kulturno preoblikovanje in poustvarjanje, včasih namerno spreminjanje ali zanemarjanje oblik in vsebin preučevanih
folklornih izrazov. Reduciranje ljudske kulture zgolj
na zapisane tekste je pripeljalo do folkloristike kot
znanosti, "katere jedro preučevanja je tekst" (Gay,
Internetni vir). Ljudska umetnost je bila na ta način
oropana ostalih vsebin ljudskega izraza, konteksta,
telesnega in zvočnega izrazja ter osebne note, ki je
značilna za vse oblike ljudske umetnosti, bila je
"dehumanizirana" (Dundes 1980: 34). V 19. stoletju
se je zanimanje za folkloro iz različnih kulturnozgodovinskih razlogov povečalo, znotraj raziskovanja folklore so nastajale različne šole, 1 kot so bili t.i.

Ker se iz konteksta, ki oblikuje proces uspavanja,
porajajo nešteta vprašanja in ponuja veliko različnih
načinov pristopanja k raziskovanju tega kompleksnega procesa, se bom v tem članku poiskusila
osredotočiti le na nekaj specifičnih vidikov.
V prvem delu članka bom obravnavala tehnike
uspavanja v smislu folklore in izpostavila tiste skupne karakteristike, ki jih zaznamujejo kot ljudsko
umetnost. Pri tem se bom osredotočila na specifičen, psihološki pristop k analizi folklornega gradiva kot simbolnega izraza. V drugem delu se bom
posvetila glavnima akterjema, ki zaznamujeta proces uspavanja in v povezavi z "jungovsko" psihoanalitično prakso pokazala na glavne arhetipske
podobe, ki zaznamujejo tako mitološke, kot osebne,
duševne svetove nas vseh. V tretjem delu se bom ·
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solarni mitologi, mitološka šola Maxa Millerja,
Jacoba Grimma, kasneje t.i. historično-geografska
šola, ti. tekstualni kriticizem itd., za katere pa je po
večini veljalo, da v svojih raziskavah niso posvečale
pozornosti psihološkim prvinam, njihovim
pomenom in interpretacijam. Vse do 20. stoletja sta
folklora in mitologija veljali za mrtve ostanke
preteklosti, različne discipline, ki so se ukvarjale s
folkloro in mitologijo, pa so se posvečale predvsem
izdelovanju zbirk, primerjalnim študijam, klasifikacijskim tehnikam in izvirnim različicam nekega pojava. Nezavedajoč se ekspresivne in simbolne moči
folklornega in mitološkega gradiva kot sredstva za
preučevanje konkretnega kulturnega konteksta, vse
do začetka 20. stoletja raziskovanje folklore ni poseglo na področje kulturne antropologije, kot jo poznamo danes, niti na področje psihologije.
Preden se spustim na področje psihologije in
psihoanalize, ki odkriva in analizira globlje simbolne pomene mitologije in drugega ljudskega
gradiva, pa moram opozoriti na bolj neposredne
načine interpretacij, ki povezujejo folkloro in kulturo. Zaradi sorazmerno "enostavne"2 strukture in
nesofisticiranih umetniških oblik, ki so značilne za
ljudske umetnosti, je bila v populističnem diskurzu
ljudski umetnosti dolgo odrekana možnost
različnih interpretacij, saj so jo prepogosto primerjali z visoko umetnostjo in njenimi zakonitostmi. Ob
tem je bilo pozabljeno dejstvo, da ena glavnih
karakteristik ljudske umetnosti in folklore bolj kot v
estetski izraznosti leži v "tradicionalni komunikaciji
med ljudmi" (Dundes 1980:
gradivo
. 34). Folklorno
\
.
je inherentno povezano iz ljudstvom oziroma kolektivom, iz katerega izhaja in preko katerega se prenaša in spreminja. Naj bo to ljudska pesem, ljudska
instrumentalna glasba ali ples, vse oblike ljudske
umetnosti so odraz kolektiva, znotraj katerega je
konkretna oblika prepoznana in sprejeta kot ljudska. V antropologiji velja, da "folklora izraža splošne
kulturne vrednote, na temelju katerih lahko preuču
jemo psihološko ozadje ali etos posamezne kulture"
(Merriam 2000: 163). Rabe in funkcije ljudske glasbe se v različnih kulturah med seboj razlikujejo in
prav te razlike oziroma specifični pomeni, ki jih kultura pripiše ljudski glasbi ali neki drugi vrsti ljudske
umetnosti, povedo veliko o njenih mehanizmih,
institucijah in notranjih vzgibih. če želimo v medkulturnem smislu delati "veljavne primerjave, ni
dovolj, da upoštevamo le obliko rabe, temveč
moramo upoštevati tudi njeno funkcijo" (Merriam
2000: 169).

Da se lahko končno približam polju psihologije
in kasneje psihoanalize, moram torej na tem mestu
preleteti vsaj nekatere splošno veljavne funkcije
ljudske glasbe. Poleg že prej omenjene komunikacijske funkcije ima glasba lahko tudi funkcijo zabave,
pogosto spremlja dogodke posvetne narave, kot so
npr. t. i. delovne pesmi, pomembnejša pa je morda
. funkcija izražanja čustev. Glasba pogosto "dopušča
svobodnejše izražanje misli, ki jih v normalnih
jezikovnih okoliščinah ne bi mogli povedati"
(Merriam 2000: 153). Na tankočutne načine govori o
konfliktih znotraj družbe, opozarja na legitimne in

nelegitimne načine ravnanja, pripomore k večji
kohezivninosti kulture in "je eden glavnih
(pomožnih) elementov socializacije oziroma inkulturacije" (Muršič 1993: 114). Glasba je lahko izraz
politične akcije oziroma političnega izražanja,
pogosto osvetljuje družbene vloge in razmerja· med
spoloma, razkriva položaj manjšinskih skupnosti in
osvetljuje razmerja moči. O estetski funkciji je težje
govoriti v univerzalnem smislu, saj tema vključuje
razpravo o tem, "kaj natanko je posamezna estetika"
(Merriam 2000: 178), upoštevajoč dejstvo, da estetika ni univerzalen, temveč kulturno specifičen
pojem. Drži pa, da ustvarjanje (kot tudi aktivno
sprejemanje) glasbe izpolnjuje potrebo po ustvarjanju oziroma kreaciji, ki je povezana s funkcijo
izražanja čustev in močjo simbolnega izražanja, ki je
vsebovan v samem kreativnem oziroma umetniškem procesu.
Ljudska glasba je tesno povezana tudi s pojmom
prehajanja in je neredko pomembna sestavina
različnih obrednih praks in obredov prehoda.
Pogosto povezuje profane in svete prostore, ali, kot
pravi Rajko Muršič "v svoji najbolj učinkoviti obliki
najpogosteje vdira v človeško življenje v
nekakšnem prostoru medsvetja, prostoru oziroma
času, v katerem ne veljajo več "normalna" pravila,
vsakdanja pravila življenja, v prostoru, v katerem
veljajo drugi, 'začasni' zakoni" (1993: 108). Glasba
predstavlja most med svetovi, med zemeljskim in
božanskim, med fizičnim in spiritualnim.
Zaznamuje "ekstatična doživljanja boga in transcendence oziroma drugosvetnega in njegovo prisotnost v mističnih plesih in mnogih meditacijskih
tehnikah" kot je na primer "jokanje z besedami"
(Tolbert 1990: 80), značilno za Karelijske ženske (ko
v pol petju in pol joku izražajo čustva in žalost
kolektiva in spremljajo obrede prehoda, smrti ali
poroke) in petje manter v jogijskih praksah. "Med
nebesi, zemljo in podzemljem je prostor, ki ga na
nek način zaznamuje glasba, prostor, v katerem
lahko pride do stika antipodov" (Muršič 1993: 109),
zato je glasba lahko apotropejsko sredstvo, ki nas
varuje zlih sil, ob "nepravilni" uporabi glasbe pa je
lahko za godca kot tudi poslušalca zelo usodna.
Področje prehajanja pa se že dotika področja
psihoanalize. Začetek 20. stoletja je prav gotovo
pomenil prelom v humanističnih znanostih,
Freudovo odkritje "nezavednega" kot pomembnega
dela naše duševnosti pa je spremenilo preučevanje
tako kulture kot posameznikov samih. Notranjost
"stvari" je postala bolj zanimiva od videnih pomenov, sedaj je, kot pravi Luigi Zoja "samo po sebi
razumljivo in splošno sprejeto, da človek ni samo·
to, kar se vidi, in um ne samo to, kar se zavestno ve"
(v Jung 2003: 9).
Freud je na primeru sanj, prostih asociacij in
halucinacij svojih nevrotičnih pacientov in pacient!{
ugotavljal vzporednice med temi miselnimi procesi
in ugotovil veliko podobnosti. Danes vemo, da so
sanje pomemben del našega življenja in odkrivajo
naše nezavedne dele psihe, Fre.ud pa je bil prvi, ki
je pokazal na sanje kot smiselne prikaze našega
nezavednega, ki se vedno izražajo v simbolih.
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Nezavedno naj bi se sicer vedno odražalo v obliki
"projekcije" (Dundes 1980: 37) v okolje in ljudi, ki
nas obdajajo (tudi v racionalnem vedenju), kljub
temu, da našo zavest v večji meri vodi zavestni "jaz".
Nezavedno se v večji meri odraža v obliki sanj,
prostih asociacij, v meditativnih stanjih, v
nevrotičnih in psihotičnih stanjih, pri otrocih ter
verovanjih in ritualnih praksah nekaterih ljudstev,
pa tudi v navidezno povsem racionalno pogojenih
vsakdanjih praksah. Freud je ugotovil, "da je simbole, ki so se pojavljali v sanjah posameznikov, najti
tudi v folklori, mitih, legendah, pregovorih in šalah,
le v malo drugačni formi" (v Dundes 1965: 89).
Menil pa je tudi, da je spekter idej, ki nastajajo v
nezavednem in se projecirajo v "zunanji svet" v obliki simbolov, precej majhen in "se nanaša le na
najbližje krvne sorodnike, nekatere dele telesa in
glavne življenjske dogodke, kot so rojstvo, ljubezen
in smrt. Freudova psihoanaliza je bila omejena na
"teorije libida"3 in infantilne seksualnosti, iz katere
naj bi izhajalo vrsto nevroz. V povezavi s tem je
Freud sicer "hotel raziskati nezavedno in ga
razumeti, vendar da bi ga za vekomaj odpravil in ga
nadomestil z Jazom", "veroval je v monoteizem jaza"
(Zoja, po Jung 2003: 9).
Šele s prihodom Carla Gustava Junga, ki je svojo
psihiatričn9 in znanstveno pot začel po Freudovih
stopinjah, a se kmalu od nje tudi ločil, je "psihologija postala politeistična" (Zoja, po Jung 2003: 10),
zavrnila je egocentrizem, ki verjame v prevlado ega.
Dognanje, da je duševnost policentrična ter
Jungovo "spoštovanje relativnosti neštetih psihičnih
načel in neštetih različnih kultur" (Zoja, po Jung
2003: 10), je vodilo k globljemu sodelovanju med
psihologijo in antropologijo.
Jungova psihologija je v raziskovanje človeške
psihe, kulture, umetnosti in mitologije vnesla kar
nekaj pomembnih novosti. Odkritje "kolektivnega
nezavednega" je korenito spremenilo tudi interpretacije folklore. Kolektivno nezavedno predstavlja
del nezavednega, ki se izraža v "arhetipih" ali kolektivnih simbolnih podobah, ki so dediščina celotne
zgodovine človeštva in predstavljajo ostanke predzgodovinske, arhaične vidike nediferencirane, predmonadske psihe. Človeška psiha naj bi bila, prav
tako kot naše fizično telo, podvržena neki vrsti
"evolucije" oziroma razvoju. Arhaična psiha, ki naj bi
bila značilna tudi za prebivalce nekaterih ljudstev,
še ni bila podvžena procesu "individuacije".
Nezavedno in zavest še nista bili diferencirani,
nezavedno je kot vseobsegajoče dominiralo nad
manj razvito zavestjo. Mitologija arhaičnega človeka
je torej "živeča religija", realnost in konkretna
izkušnja. Kot pravi Jung pa je "človek zaradi tega,
ker je začel razvijati zavest, izgubil stik s preostalim
delom psihične energije" Qung 2003a: 100).
Nezavedno se izraža v fantazijskih, mitoloških
podobah, arhetipih, za katere je značilna enodelna
struktura, celovitost in metaforična oblika, "katerih
bistvo ni bilo nikoli zavestno in nikoli ne bo" Qung
2002: 90). Posamezne arhetipske vsebine je v
znanstvenem procesu nemogoče natančno opredeliti, "saj mišljenje skoraj samodejno izloči vred-
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nost čustev" Qung 2003a: 101). Da bi arhetipe lahko
razumeli, jih moramo čutiti in upoštevati njihovo
"numinoznost, odnos do živečega posameznika"
Qung 2003a: 100) kot njegove izkušnje.
Poleg otroške psihe, ki je prav tako še nediferencirana, instinktivna in ne samozavedajoča, se
nezavedno in njegove mitološke in arhetipske
podobe kažejo tudi v stanjih oslabljene zavesti, sanjah, meditaciji, umetniškem procesu in stanjih z
zmanjšano koncentracijo. Otroška zavest in njeni
izrazi so polni mitoloških in arhetipskih predstav.
Alan Dundes na primer pravi, "da so pravljice esencialno pripovedi otrok in njihovih odnosov do
ostalih članov družine, staršev in bratov in sester"
(Dundes 1980: 41). Arhetipske vsebine odraslih pa
se bolj nanašajo na izraznost različnih vidikov
duševnosti kot so npr. t.i. senca, anima in animus,
plašč itd„
Vsaka kultura ima svojo mitologijo, svoje
pravljice in svojo folkloro, vsaka kultura ima svoje
izrazne vrednote, svoje fizično okolje, zato je nači
nov simbolnega izražanja in simbolov neskončno.
Odkritje arhetipov pa kaže na univerzalnost nekaterih miselnih vzorcev in človeških izkušenj.
Omeniti pa moram tudi, da so nekatere Jungove
teorije znotraj družboslovnih znanosti, pa tudi v
krogih psihiatrije, dvignile precej prahu in strokovnjaki so bili do njih precej kritični. Po eni strani je
bila gotovo problematična empirična dokazljivost
nekaterih pojmov (kot so kolektivno nezavedno,
arhetipske podobe itd.) in Jungova teoretska oddaljenost od racionalno-empiričnega, eksaktnega
znanstvenega aparata,4 s katero se je, kot pravi Luigi
Zoja, "psihologija dokončno znebila iluzije, da bi
lahko bila naravoslovna znanost s trdnimi zakoni in
se sprijaznila s pripadnostjo neskončno spremenljivim humanističnim vedam" Qung 2003a: 10).
Po drugi strani pa mu Qungu) lahko tudi v okviru
humanističnih znanosti (in Jungovih tesnih povezovanj z antropologijo) na podlagi predpostavke o t.i.
razvoju človeške duševnosti in teorije o "arhaični
psihi" očitamo simpatiziranje z evolucionistično
paradigmo, kulturnim evolucionizmom in teorijami
razvoja, ki so bile in so s strani sodobne
antropološke znanosti močno kritizirane.
Ker je polje jungovske psihoanalize preobsežno
in zahteva poglobljene študije, bom na tem mestu
poskušala predstaviti le dve "najpogostejši" arhetipski podobi, ki pa se seveda kažeta lahko v povsem
različnih simbolnih oblikah in prevzemata različne
forme ter prehajata ena v drugo ali v druge
arhetipske podobe.
Ena najpogostejših arhetipskih oblik je arhetip
"otroka", ki pa je tesno povezan z arhetipom "junaka" in "boga-otroka". Njegova simbolna oblika je
pogosto vzeta iz krščanske kulture, še pogosteje pa
zavzema podobe divjih živali (krokodila, zmaja,
opice ali kače), zlatega jajca, mlajše sestre ali brata,
dragulja itd. Pogosto je občuten kot "težko dosegljiv
zaklad" Qung 200: 94). Arhetip otroka predstavlja
"predzavestni, otroški aspekt kolektivne psihe"
Qung 2002: 95) i.n potencialno pomeni prihodnost
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in razvoj. "Otrok" nare.di prostor za nadaljnje diferenciranje psihe, "predstavlja figuro, ki nastopi iz sinteze zavestnih in nezavednih sestavin psihe in je
simbol, ki združuje nasprotja" Qung 2002: 99).
Zanznamujejo ga oblike, kot je krog, kvadrat ali
kakšna druga oblika, ki simbolizira celost. To celoto, ki transcendii:a v zavest Jung poimenuje "sebstvo" ali ''.Jaz", ki je posledica upešnega individuacijskega procesa. Včasih arhetip otroka prevzame
obliko "otroka-boga" ali "junaka", za katera je značil
no čudežno rojstvo in zapuščenost ter težko življenje. čudežno rojstvo predstavlja psihično genezo, ki
je prav tako netelesna. "Otrok" torej predstavlja
novo "dušno" spočetje in je plod "Matere Narave" ali
"Divje ženske'', ki je drugi arhetips_!<i motiv, ki se ga
želela obravnavati. Arhetip "Divje Zenske"5 se
pogosto pojavlja v povezavi z arhetipoma "dekleta"
ali "device", njeni pojavni simboli pa so, kot pri
arhetipu "otroka", številni. Pogosto je upodobljen
(arhetip) v "plesalki" ali "nimfi", lahko pa prevzame
obliko kače, mačke ali krokodila, zaznamujeta ga
rdeča in črna barva, pogosto pa je povez z simbolom lune in darovanjem krvi. Ta arhetip je izredno pomembem v življenju žensk in našem nezavednem, predstavlja pa "nadnaravno" osebost, zato se
včasih kaže kot boginja, včasih kot grda starka, ali
čarovnica. Arhetip "Divje Ženske" se pogosto
pojavlja v dvojici z arhetipom "hčerke" in tako
"povezuje močnejše in šibkejše, daje prostor prostoru in času v obe smeri" Qung 2002: 191).
Arhetip "Matere" spremlja višje stopnje samorealizacije in se navezuje na eni strani na arhetip "otroka" in na drugi strani na' arhetip "hčerke". če si
izposodim Jungove besede, "bi lahko rekli, da vsaka
mati vsebuje svojo hči in vsaka hči vsebuje svojo
mater, da vsaka ženska teži nazaj k svoji mami in
naprej k svoji hčeri" Qung 2002: 191).
Kot sem že omenila, uspavank kot oblike ljudske
umetnosti ne smemo ločiti od njihovih glasbenih ali
petih oblik. In če torej nič ni naključno in je naše
nezavedno povsod in vedno prisotno, če je vsak
"spontani" izraz tudi ogledalo našega nezavednega,
potem je logično sklepati, da lahko tudi glasbo analiziramo v psihoanalitskem smislu. Vsaka glasba ima
svojo strukturo, ki, četudi improvizirana, ni naključ
na. Specifične oblike glasbe imajo svoje zakonitosti,
tako je ljudska glasba na Japonskem drugačna od
naše in se nam lahko zdi "čudna" ter včasih celo
neposlušljiva.
Glasba je ponavadi napisana ali igrana v
določenem ključu (duru ali molu), karakterizira pa
ga določen ton (na primere-dur) oziroma tonaliteta, ki je (v našem kulturnem območju) običajno
tudi začetni ton. Harmonične serije tonov, ki sestavljajo zvok vibrirajoče strune (kot tudi začetnega
tona), po mnenju Franka M. Lachmanna "dokazujejo dejstvo, da je tonaliteta fizična lastnost vseh vibrirajočih se objektov" (Lachmann: Internetni vir).
Harmonične serije naj bi torej imele tendenco približevati se osnovni tonaliteti in vrnitvi na osnovni
ton, prav ta končna vrnitev na izhodišče pa naj bi
povzročala "občutek sprostitve in premaganja"

(Lachmann: ibid.). Da pa je glasba spreminjajoča;
mora obstajati tudi težnja k atonalnosti in aharmoničnim zvokom. Ta težnja je povezana z notranjo
željo po "samoartikulaciji" in "samoizpovedi" (ibid.).
To v glasbi dosežemo z atonalnimi serijami nasproti
tonalnim, različnimi lestvicami, aliteracijo, variacijami v ritmu, harmoničnimi progresijami ter drugimi,
bolj zapletenimi glasbenimi mehanizmi. Avtor
primerja poslušanje glasbe s seksualnimi tenzijami
in razrešitvami teh ter primerja glasbo in predigro,
saj naj bi "odklon in oddaljevanje od začetnega tona
in harmoničnosti ustvarjal občutka užitka, pri
čemer naj bi, zaradi pričakovanja končne vrnitve na
osnovni ton, uživali ravno v kršitvah tega pričako
vanja" (ibid.). Poleg seksualne teorije sta glasbeni
vrhunec in vrnitev povezana z razreševanjem konfliktnih situacij in "anksioznih tenzij" (ibid.).
Podobno piše tudi Rajko Muršič, ki pravi, "da je pri
samostojnem muziciranju, ki ni namenjeno javni
rabi, v primerih nekakšnega impulza, ki človeka
potegne v glasbo zaradi lastne notranje potrebe,
pogosto na delu bolj ali manj prikrita tesnoba ob
individualnem stiku z realnim, kar je mogoče dokaj
uspešno transcendirati z muziciranjem" (1993: 116).
Pomembno vlogo v preučevanju glasbe naj bi
imeli tudi ritem, repeticija (ponavljanje) in variacija.
Ponavljanje naj bi služilo "redukciji porabljene
energije" (Lachmann: ibid.), energije, porabljene ob
težnjah, katere čutimo ob poslušanju delov glasbe,
ki se oddaljujejo od prvotnega tona in tonalitete.
Heinz Kohut in Ralph Greenson sta teoretizirala o
užitkih glasbe, ki naj bi izhajali iz "infantilne, oralne
zadovoljitve iz zgodnjega otroštva" (po Lachmann:
ibid.), materinega glasu, ki ga dojenčki poslušajo že
pred rojstvom, "zgodnji kinestetični erotizem pa naj
bi spodbujal razvoj občutka za ritem in lmsnejše
uživanje v plesu" (po Lachmann: ibid.). Repeticija v
glasbi ustvarja občutek časa, "ritem pa predstavlja
subjektiven način organiziranja ponavljajočih se
časovnih enot" (Lachmann: ibid.), česar se dojenčki
naučijo že pred rojstvom. Empirične raziskave so
pokazale na "vokalno, ritmično koordinacijo"
(ibid.), do katere prihaja v verbalni komunikaciji
tako med odraslimi kot med starši in otroki in predstavlja osnovni način vzpostavljanja komunikacije
med dojenčkom in skrbnikom ter "ključno prispeva
k otrokovemu socialnemu razvoju, tako kot tudi k
vzpostavitvi odraslih razmerij" (ibid.). Kljub
neskončni raznovrstnosti.glasbe, ki smo ji priča
širom po svetu in izgleda na prvi pogled povsem
kulturno specifična, je glasba način komunikacije,
ki se ga začnemo učiti že v prednatalni fazi ob
poslušanju materinega bitja srca, govorjenja, šumov,
ki jo obdajajo. Komunikacija med izvajalcem in
poslušalcem je torej aktiven in intimen proces, ki je
možen na podlagi "univerzalnosti harmonije in bitja
srca" (ibid.) v katerem se oba vzajemno preoblikujeta in odzivata drug na drugega.
V pričujočem članku sem želela osvetliti načine
interpretacij, ki nam jih ponuja psihoanalitična
praksa in jih povezati z procesom uspavanja. Članek
je pretežno teoretične narave, saj se v konkretne
15
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analize posamenznh primerov uspavank nisem
spuščala. Zaradi parcialnega poznavanja jungovske
psihoanalize in preobsežnosti tega znastvenega
polja, predvsem pa zaradi pomanjkanja tovrstnih
kompetenc, se mi to ni zdelo ustrezno.
Na primeru dveh konkretnih ar~etipov sem
želela povezati lika matere in otroka, ki tudi sicer
veljata za najosnovnejši nukleus življenja. Menim,
da bi bilo preučevanje uspavank, kot tudi konkretnih primerov uspavanja s psihonalitično metodo
dober vpogled v načine komunikacij, ki so značilni
za določeno kulturo in v težnje, ki v njej prevladujejo, kot tudi vpogled v intimni in duševni svet
posameznikov in posameznic, ki sodelujejo oziroma ustvarjajo konkretni proces uspavanja.
Antropologija in psihologija bi si v tem primeru
prav gotovo lahko podali roki kot sestrski vedi in
preko interdisciplinarnega študija odkrivali "skriti"
svet ljudi in kultur, ki jim pripadajo.
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1 Na tem mestu se zaradi vsebinske in tehnične omejenosti ne bom spuščala v opise
posameznih pristopov, saj menim, da poznavanje le-teh ni ključnega pomena za
razumevanje celotnega članka.

2 Pišem v narekovajih, ker sicer enostavnosti lahko pripišemo pozitivne konotacije in tudi
na tem mestu ni uporabljena slabšalno. Da se prav v tej enostavnosti skriva kompleksnost,
bomo videli kasneje.
3 Ne bom se spuščala v podrobno opisovanje Freudovih teorij, ker menim da so do neke
mere že splošno jasne, pa tudi sicer v tem članku ni prostora za le vrste pojasnil.
4 O osupljivih povezavah med eksaktnimi znanostmi, (kvantno in mikro liziko, matematiko
in Eisteinovo relativistično teorijo„.) in Jungovimi dognanji piše M.-L. Van Franz v zadnjem
poglavju knjige Človek in njegovi simboli.
5 Izraz "Divja Ženska" si izposojam od pisateljice, jungovske psihoanalitičarke,· Clarisse
Pinkole Estes, ki je v delu Ženske, ki tečejo z volkovi: Miti in zgodbe o arhetipu divje
ženske na podlagi pravljic odlično analizirala arhetipske podobe, ki se navezujejo na
žensko psiho.
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USPAVANKE. IN ZAZIBALKE IZ OBDOBJA ZBIRANJA
SLOVENSKIH NARODNIH PESMI
Tatjana Abrič. Mateja Panjan, Alja Bukovec in Nastja Strnad
Uvod
Ob misli na uspavanje se spomnimo prijetnih
melodij in preprostih vsebin, ki nas popeljejo v
otroštvo. Vendar pa vsebina uspavank še zdaleč ni
tako preprosta, kot se zdi na prvi pogled. V nekem
smislu so uspavanke univerzalne na ravni razkrivanja človeških odnosov in čustev, hkrati pa uspavanke
vsakega naroda odsevajo tudi njegove specifične
značilnosti. Otrokom navadno pojemo tisto, kar
nam pade na pamet. Uspavanka je lahko vsaka
pesem, ki se uporablja za uspavanje otroka.
Naša prvotna naloga je bila pregledati arhivirane
uspavanke v Glasbenonarodopisnem inštitutu v
Ljubljani. Obrnili smo se na strokovnjake omenjenega inštituta, pomagali so nam Marjana Klobčar,
Mirko Ramovš in M;;i.rko Terseglav. Po večdnevnem
raziskovanju po kataložnem sistemu smo naletele
na pomanjkanje primerno obdelanega gradiva;
večina, po nastanku nekoliko mlajših uspavank, ni
bila transkribirana, zvočni zapisi pa nam zaradi
načina delovanja Glasbenonarodopisnega inštituta
niso bili dostopni.
Zbrane uspavanke in zazibalke v arhivu so bile iz
obdobja konca 19. in začetek 20. stoletja, kar je
prekrižalo naše prvotne načrte. Za analizo uspavank smo namreč želele dobiti uspavanke iz
različnih obdobij, v arhivu pa so nam bile dostopne
le uspavanke iz obdobja zbiranja Slovenskih narodnih pesmi pod vodstvom Karla Štreklja. V času našega raziskovanja naj bi izšla tudi knjiga uspavank
Igorja Cvetka, ki pa jo žal ni bilo mogoče dobiti.
Tako naša raziskava temelji le na uspavankah iz
omenjenega obdobja in na literaturi, ki govori o
uspavankah in uspavanju.
Raziskavo smo zasnovale v tri večje sklope; v
prvem smo upoštevale splošne ugotovitve o ustnem slovstvu, iz katerega izhajajo tudi uspavanke. V
drugem sklopu smo predstavile akcijo za izdajo
slovenskih narodnih pesmi iz začetka 20. stoletja, ki
jo je Štrekelj opravil s pomočjo sodelavcev. V tretjem sklopu našega raziskovanja pa smo pregledale
Štrekljevo zbirko Slovenske narodne pesmi in
izbrale tiste, ki naj bi po njegovem imele tudi
funkcijo uspavank. K temu pa smo dodale tudi
uspavanke novejšega zapisa, ki smo jih dobile na
inštitutu. Te smo obdelale glede na motive in se
posebej osredotočile na motiv, ki se pojavlja v baladi o nevesti detomorilki in je razširjen po različnih
slovenskih krajih, pogosto pa ga najdemo tudi v
drugih evropskih folklornih pesemskih tradicijah.
Literatura, ki smo jo uporabile za raziskavo, se
nanaša na teme, ki se dotikajo ustnega slovstva,
izsledkov iz obdobja zbiranja Slovenskih narodnih
pesmi ter nekaterih splošnih ugotovitvah o uspavanju otrok. Pri interpretaciji uspavank smo se v opi-

rale predvsem na monografijo Alenke Puhar
Prvotno besedilo življenja.
V analizo smo vključile šestnajst uspavank, kjer
smo želele pokazati pestrost motivov v zvezi z uspavankami, zabeleženimi predvsem v slovenskem kulturnem prostoru v obdobju velike zbiralne akcije
Slovenskih narodnih pesmi.
Pojem ljudsko slovstvo
V 18. stoletju so zbiratelji ljudskega blaga sodili,
da so anonimne pesmi in zgodbe (pravljice,
pripovedke, bajke, legende itd.), ki so jih po letu
1760 začeli zbirati ljubitelji pri vseh evropskih narodih, delo ljudstva in torej nasprotje umetni oziroma
"višji" književnosti. Ustvarja jih samo ljudstvo ali vsaj
posamezni anonimni ustvarjalci, ki pesnijo iz skupnega ljudskega "duha". Ta ideja je danes zastarela.
Raje kot o ljudskem danes govorimo o ustnem ali
tradicionalnem slovstvu. Pojem zajema besedila, ki
so se do zapisa ohranjala pretežno po ustnem
izročilu in se pela ali recitirala v preprostejšem
okolju nižjih slojev, ki je bilo v večini nepismeno.
Prvotno so bila delo posameznih, verjetno na pol
izobraženih ustvarjalcev (rokodelcev, rudarjev, študentov, učiteljev, duhovnikov), lahko pa tudi nepismenih vaških pevcev in pevk (Kos 1991: 54-55).
V Slovenskem etnološkem leksikonu je sodobna
raziskovalka ljudske proze Marija Stanonik opredelila ljudsko slovstvo oziroma slovstveno folkloro
oziroma ustno slovstvo kot "izročilno in živo besedno ustvarjalnost, ki se po avtorstvu, načinu komunikacije, umetnostni in estetski oblikovanosti loči
od literature. Izraz ljudsko slovstvo je bil v strokovni
in javni rabi pred drugo svetovno vojno v ustreznici
narodno slovstvo, narodno pesništvo" (2004: 293).
Starost in razvoj ustnega slovstva
Pri vseh narodih, tudi pri Slovencih, segajo
besedila ustnega slovstva s svojimi prvimi začetki
globoko v srednji vek, verjetno pa je po nastanku še
starejše. Zares se je razmahnilo šele v poznem srednjem veku, ko so nanj vplivali novi zgodovinski
dogodki (boji za celjsko dediščino, vlada Matija
Korvina, turški boji). Prve zapise o njem imamo iz
16. stoletja, razvijalo pa se je še vse do začetka 19.
stoletja, ko so nastale nove oblike tega slovstva
(ljubezenske, vojaške.pesmi). O prvotni podobi
ljudskih pesmi in zgodb težko sodimo, ker so jih
začeli zapisovati šele proti koncu 18. stoletja, ko so
se vsebinsko in oblikovno že precej spremenile. Kar
je bilo zapisov pesmi (besedil ali melodij) dotlej, so
nastali bolj ali manj po naključju, nikakor ne iz
kakšnih zbirateljskih nagibov narodopisca (Kos
1991: 55; Kumer 1988: 40).
Prva zbirka slovenskih ljudskih pesmi je nastala
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okoli leta 1775, ko je ljubljanski redovnik discalceat
p. Dizma Zakotnik zapisal pet pesmi (Kumer 1988:
41). Prvi zapisovalci so bili iz kroga Pisanic, nato pa
so jih zbirali še drugi razsvetljenci (Zois, Vodnik),
pozneje Andrej Smole, Emil Korytko in Stanko Vraz,
medtem ko jih je Prešeren nekaj predelal.
Znanstvene izdaje ljudskih pesmi in pripovedi so
začele izhajati po letu 1900 (Kos 1991: 56). Sicer pa
je zbiranje na začetku 19. stoletja bolj ali manj odsev
romantičnih teženj, ki so se širile po Evropi in so
bili zanje dovzetni zlasti mlajši slovenski
izobraženci.
Nova pobuda za zbiranje pesmi se je pojavila z
načrtom, ko naj bi Slovenska matica, ki je takrat v
Sloveniji veljala za najpomembnejšo kulturno
ustanovo, izdala slovenske ljudske pesmi iz Vrazove
zapuščine.

Ureditev izdaj so najprej hoteli zaupati graškemu
profesorju, slavistu Gregorju Kreku (1840-1905),
kasneje pa se je za to zavzel Krekov naslednik na
graški slavistični. stolnici, Karel Štrekelj (1862-1912).
Po njegovi zaslugi smo Slovenci dobili sistematično
urejeno zbirko ljudskih pesmi. Delo je izhajalo v
snopičih, ki so dali štiri zajetne knjige: prva obsega
pripovedne pesmi, druga ljubezenske s poskočnica
mi, tretja božično-novoletno-trikraljevske in druge
koledniške,1nabožne, kresne, svatovske, plesne in
pivske z zdravicami, v četrti pa so najprej vojaške,
rokodelske, o samskem in zakonskem stanu,
otroške in šaljive (Kumer 1988: 42-45).
S Štrekljevim imenom pa je povezano še drugo
veliko prizadevanje za dokumentiranje in raziskovanje slovenske ljudske pesmi še pred prvo svetovno vojno - zbiralna akcija kot sestavni del tiste
vseavstrijske, ki jo je na pobudo dunajske založbe
Universal Edition in ob podpori prosvetnega ministrstva organiziral]. Pommer. V vsaki od avstrijskih
dežel so organizirali poseben odbor, ki je vodil zbiranje, predsedniki deželnih odborov pa so sestavljali osrednji odbor pod predsedstvom Pommerja.
Slovenskemu odboru je predsedoval Štrekelj
(Kumer 1988: 46). Več o omenjeni akciji zbiranja
slovenskih ljudskih pesmi v naslednjih razdelkih.
Ljudska pesem v življenju in odsev življenja
pesmi
Z ljudsko pesmijo je pretkano vse vsakdanje in
praznično življenje. Nekatere okoliščine; v katerih
se oglaša, so splošno človeške, veljajo povsod in
vselej. Vtistem bistvenem, po čemer smo ljudje pač
ljudje, je med Evropejci in prebivalci drugih celin,
med civiliziranimi in neciviliziranimi, izobraženimi
ali neukimi bore malo razlike. Zato je v ljudski
pesmi raznih narodov, kolikor je ta odsev bistveno
človeškega čustvovanja, toliko skupnega. Zato lahko
nekatere pesemske zvrsti najdemo pri vseh naro,dih
(Kumer 1988).
Raziskovalci ustnega slovstva menijo, da uspavanke in zazibalke povsod pomenijo prvo srečanje
človeka s pesmijo. Vsaka mati nagonsko ve, s čim in
kako lahko pomiri svojega otroka, Tudi če ni pevka,
bo nehote poskušala nekaj zapeti, da bi otrok zaspal. Te .vrste pesmi imenujemo zazibalke. Ker so
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otroci vsega sveta psihofizično enaki, so tudi
otroške pesmi podobne. Zato je mogoče najti pri
raznih narodih rajalne pesmi, izštevanke, nagajivke,
izpraševalnice, uganke in tako dalje (Kumer 1988:
185),
"Bistvo pesmi je treba slišati, n:e videti" (Kumer
1988: 79), je zapisal Herder o ljudski pesmi. To
pomeni, da k ljudski pesmi nujno spada tudi
melodija. Prvi zbiralci so v veri, da morajo zapisati
prvotno podobo besedila, pesmi še spreminjali. Pri
nas je dolgo vladalo zmotno prepričanje, da so si
ljudje pesmi pripovedovali, deklamirali in ne peli.
Nasprotno so mnogi muzikologi, kot zbiralci ali
raziskovalci, videli v ljudski pesmi samo glasbeni
pojav in zanemarjali besedilo. Po Kumrovi mora
objektivno raziskovanje upoštevati oboje, ne kot
mrtev zapis, marveč kot živo, peto izražanje neke
.kulture (Kvideland 1983; po Kumer 1988: 80).
"Čeprav pesem ne more obstajati brez melodije,
pa sta besedilo in melodija vendar tako samostojni
sestavini, da ju je mogoče zamenjati. To pomeni, da
pesem nima svoje posebne melodije in je za novo
besedilo lahko uporabljena že znana melodija"
(Kumer 1988: 93). Pri uspavankah, kakor pri vseh
ljudskih pesmih na sploh, nastajata besedilo in
melodija hkrati in izražata čustva in doživljanje
avtorja. Poudariti je potrebno, da se tako uspavanka
kakor tudi ljudska pesem razlikujeta od umetne
pesmi po tem, da je avtorstvo lahko neznano
(Kumer1988: 91-95).
Ker je ljudska pesem tako tesno povezana z življenjem, ni prav nič čudnega, da se življenje zrcali v
pesemskih besedilih. Pesmi niso ravno zanesljiv
zgodovinski vir, a lahko kljub temu iz njih razberemo spomine na razne zgodovinske dogodke, ki so
bili za ljudstvo pomembni in so se vtisnili v spomin
prebivalcem nekega kraja.
"Pesemska besedila včasih vsebujejo opise nekaterih šeg.1 Posredno je mogoče izvedeti marsikaj o
rodovni in družbeni ureditvi v neki dobi, npr. o
oblasti staršev nad otroki, o razmerju med zakoncema, brati in sestrami, o položaju mlade žene v
moževi družini, o materi samohranilki itd." (Kumer
1988: 191)
Čeprav v ljudski pesmi ni veliko reflektivnosti,
pa ta vseeno odseva mišljenje in čustvovanje ljudi v
določenem okolju, od koder posamezna pesem
izhaja. To pomeni, da iz njih lahko razberemo, kako
ljudje gledajo na svet in na razmerja v družbi,
kakšen je njihov odnos do narave, onostranstva,
kakšno je njihovo verovanje in religiozne predstave,
kakšne moralne in etične zakone priznavajo, kaj jim
pomeni zlo ali moralni prestopek, kaj je lahko vir
zadovoljstva in veselja ali žalosti in jeze, kako gledajo na razmerje med spoloma in še bi lahko naštevali. Pri vsem zgoraj naštetem pa je potrebno
· upoštevati, ,da živijo ljudje v Evropi in zunaj nje v
zelo različnih razmerah, da je bila njihova preteklost
različna in so na podlagi vplivov iz okolja ti ljudje
izoblikovali svoj življenjski nazor, razmerje do soljudi in sveta. Vsem ljudem pa so skupna čustva, 'zato
ne preseneča, da se nekatere snovi in motivi pojavljajo na različnih koncih sveta (Kumer 1988: 193).
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Nekaj o uspavankah
Do nedavnega antropologija kot veda ni analitično 'Posegala na področje raziskovanja odnosa
med mate1·jo in otrokom. Kljub temu da obstaja cela
vrsta knjig in literature z nasveti materam o negi in
vzgoji otrok, pa ni bila.narejena nobena poglobljena teoretična-analitična študija, ki bi preučevala
komunikacijo med njima. Pred tem sta se s tovrstno
tematiko ukvarjali zlasti kulturna .psihologija in
etnopediatrija. Sredi 20. stoletja pa je ameriška
antropologinja Margaret Mead ustanovila "šolo
osebnosti" in večino časa namenila raziskovanju
otrok in njihovemu načihu komuniciranja. Teme s
tovrstno vsebino so raziskovalci objavljali v publikaciji Children oj Six Cultures (Gottlieb 1998: 121).
še danes je tovrstna teri1atika v povojih, hkrati pa
vse bolj zanimiva in privlačna za sodobne raziskovalce.
V odnosu matere z otrokom obstajajo različne
tehnike, s katerimi mati umiri otroka. Vsak otrok se
umiri ob poslušanju uspavanke nežnega in umirjajočega glasu, ki daje otroku občutek varnosti.
Pri pregledu gradiva o uspavankah v arhivu
Kalifornijske univerze na Berkeleyju je bila raziskovalka Bess Lomax presenečena, ko je ugotovila, da
več kot polovica uspavank v tekstu ne omenja spanja. Pesmi so govorile o živalih, otroških igrah, problemih odraslih in podobnem.
Ugotovila je, da uspavanke niso fenomen samo
srednjega ali urbanega razreda, temveč tudi vseh
ostalih socialnih skupin. Otrokom vsaka mati poje
tisto, kar ji pade na pamet, med drugim celo
cerkvene pesmi ali kate!·ekoli druge. Uspavanka je
torej vsaka pesem, ki se poje za uspavanje otroka
(Lomax 1958: 141). Marija Stanonik je·v Slovenskem
etnološkem leksikonu definirala uspavanko in zazibalko kot "največkrat enokitično pesem, ki se poje
otroku, da zaspi. Pri njej otrok še ne more vplivati
na izvedbo, le pasivno se (lahko) podredi njeni
melodiji ali ritmu in barvi glasu. Vlogo uspavank so
pogosto opravljale tudi balade" (Stanonik 2004:
656).

Pri analizi uspavank se Lomaxova sprašuje o
njeni klasifikaciji in razpravlja o tem, ali je uspavanka pesem o spanju (going to sleep) ali je to katerakoli pesem s kakršnokoli vsebino, ki nagovarja k
spanju (Lomax 1958: 142).
Na pesem vpliva ritem; nekateri narodi uporabljajo nekompleksen, štiričetrtinski takt, da dosežejo
prikladen umirjajoč efekt za uspavanje otroka,
medtem ko na primer afriški narodi uspavajo s
pesmimi, ki imajo kompleksnejši ritem. Pesem je
komunikacijsko dejanje in do določene mere
ustreza celotnemu načinu komunikacije v neki
družbi. K temu načinu prištevamo tudi komunikacijo mati-otrok, ki se kulturno razlikuje. Pri raziskavi,
ki je temeljila na uspavanju otrok, opravljeno med
Japonskimi in Ameriškimi materami, so ugotovili,
da so slednje s svojimi malčki komunicirale verbalno, medtem ko so Japonske matere z malčki
pogosteje komunicirale na neverbalni ravni (Lomax
1958: 143, 144). Ob raziskovanju tehnik uspavanja so
raziskovalci odkrili, da matere v določenih kulturah

dajejo svojega otroka spat v ločen prostor, ki ni na
očeh javnosti, medtem ko v drugih kulturah dajejo
otroka spat kjerkoli in kadarkoli.
Lomaxova poda grob oris Brakeleyjevega eseja,
ki je splošno uporaben povzetek tekstualne vsebine
lingvistično definiranih uspavank in narejen na
podlagi tekstualne analize uspavank celega sveta. Te
v veliki večini govorijo pojdi spat, mama je tu, si na
varnem, vse je v redu, oče je šel na lov, ribarit in
tako dalje. Varnost otroka je lahko zagotovljena s
svetniki, angeli in varuhi. Nekatere uspavanke
vključujejo obljube ali podkupnine za lepo
obnašanje (na primer: če boš priden/če ne boš
jokal, ti bom kupila velik avto in podobno); veliko
je tudi uspavank, ki govorijo o usodi matere, o
odsotnosti očeta, o zanemarjanju, alkoholizmu.
Lomaxova v tej analizi pogreša materino obču
dovanje otrokove lepote pa tudi pritoževanje
matere nad očetovim zgrešenim obnašanjem
(Lomax 1958: 146). V uspavankah se torej izražajo
vsa tista čustva, ki so drugače v družbi tabuizirana.
Uspavanke in zazibalke iz zbiralne akcije
Po besedah dr. Mirka Ramovša so bili zbiralci v
zbiralni akciji OSNP pozorni na priložnosti oziroma
družbene-družabne kontekste, ob katerih se je pelo
določene pesmi. Redki informatorji so povedali, da
se je določena pesem res pela ob uspavanju.
Poudaril je še, da.so otrokom peli tudi pesmi, ki po
današnjem mišljenju nikakor ne bi mogle biti uspavanke. Ljudje so se lahko izmišljevali različne
melodije in besedila, ki so jim tisti trenutek prišla
na misel. Po lastni presoji smo tako pri evidentiranju kataložnih lističev med obravnavane pesmi
uvrstile tudi nekatere balade in molitvice. Pesmi, ki
bi lahko bile uspavanke, smo iskale predvsem po
začetnem verzu. V Slovenskem Glasbenonarodopisnem inštitutu smo uspavanke; ki so bile zbrane
preko OSNP, iskale v katalogu pod otroškimi pesmimi, natančneje zazibalkami. V Štrekljevi zbirki
Slovenske narodne pesmi pa je devet uspavank v
četrti knjigi zbranih v dodatku k otroškim pesmim.
Poleg teh pa smo v analizo uvrstile še tri pripovedne pesmi iz prve knjige, eno zaljubljeno pesem
ter dve nabožni pesmi. Vse od naštetih imajo
mnogo različic, zato smo se odločile, da pri vsaki
analiziramo le eno od njih. Različice se razlikujejo
glede na kraj, v katerem so bile zapisane.
Izpostavile smo tisto, ki je bila avtoricam naloge in
bo verjetno tudi drugim bralcem najbolj poznana in
razumljiva.2
Izbrane pesmi v glavnem odražajo socialno
ekonomske razmere časa, v katerem so se izvajale predvsem 19. stoletje in začetek 20. stoletja. Zbiralci,
kot so bili Stanko Vraz in Emil Korytko, ki se omenjajo v Štrekljevi zbirki, so nabirali folkloristično
gradivo, med katero se je prikradla tudi kakšna
uspavanka. Pa ne samo to - na starost uspavank
oziroma pesmi, ki so se pele ob uspavanju, nas je
opozorila sama vsebina, iz katere je razvidno, da so
nekatere uspavanke prirejene iz starejših molitvic,
spet druge kažejo na to, da so ljudje opustili oziroma spremenili na primer pivske, naborniške pesmi,
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ki so kasneje prešle v otroški repertoar. Sama
metrična podoba uspavank, zazibalk ter izrazi ali
medmeti, ki se ponavljajo kot magični obrazci,
izražajo človeški prvinski pogled na univerzum in
položaj ljudi v njem. Tega ne zasledimo le pri zazibalkah, temveč tudi pri izštevankah, rajalnih igrah
itd. Tudi balade, ki so se pele kot uspavanke, imajo
stara vsebinska jedra. Na primer balada z naslovom
Nevesta pogubljena, dete zveličano omenja v prvi
kitici kozarja, ki je pasel koze, s katerim je bil mišljen sveti Izidor. Izidor, ki je veljal za pastirja vojšča
ka, je z imenom naveden v štajerski različici balade.
Tako so umestili v pesem tudi svetnike, ki naj bi ob
uspavanju dete varovali pri prehodu v stanje spanja.

Analiza uspavank
O vlogi očeta pri dojenčkih in uspavanju ni
zapisano tako rekoč nič, iz česar sklepamo, da je
bila očetova vloga pri uspavanju otroka pasivna.
Prek mita matere in materinstva se razodeva,
kakšno je bilo otroštvo v preteklosti (Puhar 1982:
25). Iz danih podatkov lažje razberemo pomen in
vsebino uspavank, hkrati pa lahko tudi ugotavljamo,
kakšne družbeno ekonomske razmere odražajo
uspavanke.
Ugotovile smo, da je bilo uspavank v tem času
malo. Eden,izmed razlogov, ki smo ga že omenjale,
je, da so si ljudje besedila in melodije izmišljevali
sproti, razlog, ki ga navaja Puharjeva, pa je prepričanje, da bi pestovanje in petje otroku pred spanjem škodovalo, saj bi ga to pomehkužilo in bi postal
razvajen (1982: 65).
Eden od razlogov za tako majhno število
zabeleženih uspavank je tudi ta, da so starši težili k
temu, da bi njihov otrok čim prej odrasel. Otroci so
pogosto pazili le nekaj let mlajše bratce in sestrice
pa tudi pestrne so bile zelo mlade; da bi pomirili
jokajoče malčke, so si melodije izmislili (Puhar
1982: 316). Zato takih uspavank ni veliko ohranjenih. Večkrat pa so bili otroci, ki so prihajali iz
slabših socialnih razmer, uspavani oziroma omamljeni kar z alkoholom, saj so se na ta način starši
najlaže odkrižali otroškega joka (Puhar 1982: 198).
Folkloristi v preteklosti niso načrtno zbirali uspavank, saj so jih imeli za preveč trivialne. Tudi to bi
bil lahko eden od razlogov za majhno število najdenih uspavank oziroma pesmi, ki so bile
zabeležene kot takšne, ki se jih poje ob uspavanju.
Iz članka o japonskih uspavankah kot magiji je
mogoče razbrati, da je prototip uspavank pogosto
magični obrazec, kjer gre za ponavljanje enega ali
nekaj izrazov, ki izražajo skrb za otroka, ponavadi
pa pevec, izvajalec uspavanke (navadno je to mati
otroka) izraža željo, da bi otrok zaspal in mu za
ubogljivost obljublja nagrado. To spominja na starodavne prošnje za vreme, naklonjeno poljedelcem.
Včasih pa se v uspavankah pojavljajo grožnje
matere, posebej v primeru, če otrok ne bi zaspal. Te
grožnje se pogosto odražajo na šaljiv način. Poleg
tega pa so bili v uspavankah kot izvajalci kazni za
neubogljivost omenjeni duhovi oziroma demoni,
ne pa matere same. Pri revnih japonskih deklicah,
ki so odhajale služit in pazit otroke k bogatejšim
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družinam, so bile grožnje o kazni za neubogljivost
otrok, ki niso hoteli zaspati, lahko mišljene resno. V
primeru, če otrok ni zaspal in če delo ni bilo opravljeno, je bila kaznovana služkinja, ne pa otrok. Zato
se je verjetno njihov srd nad otrokom odražal preko
uspavank (Ikegami 1986: 104, 105).
Otroci revežev so skozi vso zgodovino ponavadi
ostajali pri materah, otroci bogatašev pa so kmalu
po rojstvu praviloma odhajali v rejo k dojiljam. Med
otrokom in starši so se v drugi polovici 19. stoletja
začele razvijati pristnejše emocionalne vezi, saj so
se pari takrat že pogosteje poročali iz ljubezni ter za
otroke skrbeli sami (Puhar 1982: 320, 321). Iz tega
lahko sklepamo, da je v takšnih primerih prihajalo
do petja uspavank, ki so tudi v naših virih označene
kot uspavanke. Te imajo tudi bolj izbrano in otroku
primernejšo vsebino.
Take so uspavanke in krajše otročje pesmice, ki
se pojejo brez posebne melodije samo preko teksta,
s tem da se besede vzdigujejo in puščajo zopet
pasti (opomba pri OSNP). Ugotovile smo, da so te
pesmice krajše, preproste oblike in vsebine.
Pogosto v njih nastopajo pomanjševalnice in ponavljanje verzov ali posameznih besed, zato nekatere
spominjajo tudi na izštevanke. Ponavljanje besed in
besednih zvez, kot so nina nana ali aja tutaja, daje
uspavanki umirjen ritem, zlasti pa k temu prispeva
enakomerna razporeditev samoglasnikov a, i in u.
Te uspavanke so preprostejše in morda zato otroku
bližje. Primer: Nina, nana, pupa je zaspana!
(Dolenjska).
Skozi govorico teh uspavank se starši čustveno
lažje povežejo z otrokom. Alenka Puhar v delu
Prvotno besedilo življenja glede izkazovanja čustev
do otroka v preteklosti trdi, da v 19. stoletju starši
niso mogli z otrokom vzpostaviti čustvenega stika,
izpolniti njegove potrebe po ljubezni. Zmožni so si
bili izposlovati ljubezen otrok le z vcepljanjem
krščanskih naukov, s strahovanjem (Puhar 1982:
225).
Zaradi abstraktnosti krščanskega nauka so
majhne otroke pogosto poučevali z molitvicami
oziroma nabožnimi pesmimi, ki so predstavljale
konkretizacijo krščanskega nauka, v okviru katerega so morali biti vzgojeni. Lahko predvidevamo, da
so te pesmi majhnim otrokom peli predvsem pred
spanjem.
Po besedah Bogdane Herman naj bi bil otrok na
prehodu iz budnega v speče stanje v liminalnem
stanju, na prehodu iz enega v drugi svet. Pri
nabožnih pesmih vlogo mame, ki skrbi za otroka v
budnem stanju, v stanju spanja prevzamejo Bog,
Angel, Sveti duh, Jezus, Marija ali kateri od svetnikov.
Pri dokazovanju tega se lahko opremo tudi na
naše ankete, ki so pokazale, da se je anketirance še
v petdesetih in delno v šestdesetih letih velikokrat
uspavalo z molitvicami, nekateri starši pa še danes
na ta način uspavajo svoje otroke.
Zaradi zgoraj navedenih vzrokov je uspavank z
nabožno vsebino največ.
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Tutaj, ninaj, dete mlado,
da bi rado zaspančkalo!
Da te bi varval večni Bog,
Bog Oče, Sin in Sveti duh!
jest tebe bom zazibala,
Marija te bo prekrižala.
Sveti angel varuh naj varje te,
Sveta trojica vari te! /.„/
(Iz Pivke); (Štrekelj 1980: 478, 4. zvezek).
Uspavanka nagovarja otroka. Je nabožne vsebine
in se nanaša na že zgoraj omenjeno mnenje
Bogdane Herman. Mati preko uspavanke otroka
predaja v varstvo Mariji, svetemu angelu in Sveti trojici. Uspavanka je preprosta in med drugim vsebuje
tudi pomanjševalnico ter začetni besedi z izmenjevanjem samoglasnikov, kar kaže na to, da je namenjena majhnemu otroku.

Tuta} ninaj,
Tutaj, ninaj
dejte mladu!
De bi skorej velku blu.
De bi služilo Bogu,
Devici Mariji in Jožefu!
Tutaj, ninaj, nač.
Tutaj, ninaj, nač!
(Iz Loškega potoka); (Štrekelj 1980: 479, 4.
zvezek).
Uspavanka nakazuje na to, kako močna je bila
takrat želja staršev, da otroci čim prej odrastejo,
oziroma da se jim čim prej naprti vlogo odraslih.
Mladinsko literaturo 19. stoletja so pisali odrasli,
katerih cilj ni bil vživljati se v otroški svet in ga
razsvetljevati, ampak kazati otrokom, kaj odrasli svet
pričakuje od njih (Puhar 1982: 219, 223). Uspavanka
med drugim vsebuje za uspavanke zelo značilno
izmenjevanje samoglasnikov.
Veliko je pesmi, ki neposredno nagovarjajo
Jezusa ali pa so otroku pete zaradi njegove primerjave z Jezusom kot otrokom. Puharjeva glede
primerjave otroka v uspavanki z Jezusom trdi, da se
otrok po krščanskem nauku sicer rodi v izvirnem
grehu, vendar sam po sebi še ni zmožen neposredno grešiti, zato je čist in se ga lahko do neke mere
primerja z Jezusom. Obenem pa te primerjave
lahko kažejo tudi na to, da otrok v družbi nima
enakopravnega položaja kot odrasli, še ni avtonomno bitje (Puhar 1982: 134). Slednje ugotovitve smo
črpale tudi z analizo uspavank iz Štrekljeve zbirke
(Štrekelj 1980: 489, 4. zvezek).
Balade o detomorilkah
V tem poglavju smo preučevale balade o detomorilkah, ki so vzete iz prve Štrekljeve knjige
Slovenskih narodnih pesmi. Tri od zbranih balad v
Štrekljevi knjigi naj bi se pele tudi kot uspavanke:

Nevesta pogubljena, dete zveličano, potem
Nezakonska mati umori svoje dete in Žlahtna
gospa zakolje majarici sinka. V članku Luise del
Giudice je zapisano, da balade izražajo socialni
položaj žensk, žalovanje za izgubljeno brezskrbno
mladostjo in so bile pete predvsem deklicam
(Giudice 1988: 280). Zaradi dolžine in monotone
melOdije so bile pogosto pete tudi kot uspavanke.
V naslednjih obravnavanih baladah z naslovom
Nevesta pogubljena, dete zveličano ter Nezakonska
mati umori svoje dete je osrednji motiv detomorilstvo. Vzrok zanj je želja po prikritju nezakonskega
materinstva, ker velja za prestopek zoper dekliško
čast (Kumer 1963: 37).
že pri analizi uspavank smo govorili o
družbenoekonomskih razmerah in položaju otroka
znotraj družine v 19. stoletju in začetku 20. stoletja,
kar se odraža tudi v uspavankah.
Alenka Puhar v svoji knjigi piše, da o prekinitvah
nosečnosti za prejšnje stoletje ni na voljo nobenih
podatkov, različne metode odpravljanja plodu pa so
bile mogoče s pomočjo zvarkov in zelišč. O tem je,
kot je ugotavljala Puharjeva, pisal tudi Janez Trdina,
ki je ugotovil, da je bilo odpravljanje plodu dokaj
razširjeno.3 Dekleta naj bi se po medicinsko pomoč
zatekala h konjederkam, cigankam, Kočevaricam.
Splav je veljal za strašno hudodelstvo, saj so že prve
šolane babice (s konca 18. stoletja) dobile nalogo
oprezati za ljudskimi zdravilkami, ki so verjetno
opravile večino abortusov, skrivaj pa so morale nadzorovati tudi nosečnice (Puhar 1988: 219-221).
V nadaljevanju se bomo osredotočile na podrobnejšo analizo balad o detomorilkah iz Štrekljevih
Slovenskih narodnih pesmi. Opozarjamo, da ima
vsaka od balad še veliko različic. V slovenski ljudski
pesmi je motiv detomorilke uporabljen v štirih baladnih obrazcih, ki so si sorodni, in možno je, da so
se vsi peli kot uspavanke.
Tretji slovenski obrazec, ki ga natančneje ne
bomo obravnavale, je nekako izjemen; doslej poznamo le dve njegovi inačici. V obeh detomorilka
med plesom prizna svoj zločin svojemu ljubemu.
Fant, morebitni oče zavrženih otrok, obljubi dekletu
plačilo ali smrt glede na to, če bosta našla otroka
živa ali mrtva. V eni inačici ji res odseka glavo,
druga pa se konča srečno (Kumer 1963: 7).
V četrtem obrazcu, je detomorilka ravno tako
spokornica, ki išče odvezo za svoj greh (dva sinka je
vrgla v Ljubljanico) pri menihu, škofu ali papežu. Ta
ji veli, naj se vrne k Ljubljanici, kamor bosta prišla
dva mladeniča in eden ji bo z zlatim mečem
odsekal glavo (Kumer 1963: 8).
V naslednjem obrazcu je detomorilka mlado
lahkomiselno dekle, ki se za svoj zločin pokori v
ječi ali je obsojena na smrt. Dekle v bistvu ni pokvarjeno, pač pa lahkomiselno in se greha zave, ko je
že prepozno. V nekaterih inačicah celo zavrne
rešitev v obliki poroke s krvnikom, saj naj bi bila
kot krvnikova žena po ljudski veri na veke pogubljena. V eni inačici se sama prijavi gosposki in svoj
zločin obžaluje, v drugih variantah pa za njeno
usodo izvemo posredno: fant pripoveduje, da bo
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njegova ljubica - detomorilka - naslednjega dne
odpeljana na morišče. Ta baladni vzorec o detomorilki bi lahko po Vrazu imenovali "Voznica" (Kumer
1963: 7).
Sledi baladni obrazec "nevesta - detomorilka'', v
našem primeru z naslovom Nevesta pogubljena,
dete zveličano. Nezakonska mati premišljeno stori
zločin zato, da bi se lahko omožila kot deviška
nevesta. Ko se na dan poroke nenadoma pojavi
njeno zadnje dete, ki se je rešilo in ji v pričo svatov
očita detomorilstvo, se ne spokori kakor "Voznica" v
nekaterih različicah, ampak kliče nadnaravne sile za
pričo in dokaz svoje nedolžnosti, s čimer povzroči
svojo pogubo (Kumer 1963: 7).
Tip neveste - detomorilke je razširjen pretežno
po srednji Evropi (med Slovenci, deloma Hrvati,
med Nemci in deloma Lužiškimi Srbi). Pri Slovencih
prevladuje balada o nevesti - detomorilki, kakor
dokazujejo do leta 1963 znane inačice iz raznih krajev Slovenije. Vsebinska osnova je pri vseh ista: l.
pastir pase svojo čredo in najde ali sreča neznano
dete; 2. dete razodene, kdo mu je mati (pastirjeva
sestra); 3. na svatbi pastirjeve sestre dete razkrinka
nevesto - detomorilko; 4; nevestina kazen (Kumer
1963: 12). /
Najstarejši slovenski zapis balade o detomorilki z
Gorenjske se začenja z besedami: "Kozarčik kozice
pase/ v zelenem gojzdiki/ lepo žvižga, lepo poje." V
nekaterih štajerskih inačicah pastirja imenujejo sv.
Izidor (Kumer 1963: 17). Sveti Izidor na začetku
pesmi in ob koncu angelci ali Marija kažejo na to,
da so svetniki zavetniki mrtvemu otroku. Če pa se je
balado pelo kot uspavanko, pa lahko predstavljajo
tudi varuhe otroku v spanju. Angeli kot krilata bitja
ob koncu balade ponesejo dete v nebesa ali pa parafrazirano - v spanec.
V eni od inačic, ki jo najdemo tudi pri Šterklju,
se balada začenja: Stričič ujčič ovčice pasel. Ker
pomeni "stric" očetovega brata, "ujec" pa materinega, sta oba izraza hkrati v taki zvezi nesmisel.
Kumerjeva trdi, da omemba ujca kot pastirja, ki vodi
dete, spominja na sledove avunkulata4 v ljudskem
izročilu ali vsaj daje slutiti, da se za tem skriva
nekakšen odsev starodavnih družbenih razmer
(Kumer 1963: 40, 57). V slovenskem obrazcu je ujec
ob dogodkih osebno prizadet. Zasnova balade pridobi s tem dramatično napetost, ki pa najbrž ni bila
vzrok za takšno oblikovanje ( 40).
V knjigi Zmage Kumer pa nikjer ni omenjeno, da
se je pastirjem zaradi povezanosti z naravo, gozdom, ki je ljudem predstavljal tuj, nekultiviran prostor, ki ga poseljujejo dobra in zla nadnaravna bitja,
pripisovalo tudi nekatere nadnaravne sposobnosti
(na primer zdravilci). Zato se je morda mrtvo dete
razkrilo ravno ujcu (bratu otrokove matere) - pastirju, ki pa bi imel v davni preteklosti tudi vlogo
varovanja svojega nečaka (Kumer 1963:40).
Osrednja oseba, okoli katere se vrti dogajanje v
baladi Nevesta pogubljena, dete zveličano, je dete. V
nekaterih inačicah že s samim nastopom vzbudi
slutnjo, da se bo zgodilo nekaj nenavadnega, ker
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odločno nagovori pastirja. V nekaterih inačicah pa
se oglasi "štimca", torej glas otroka, ki ga izzove
pastir. In pravi, da je prav taka kot kozarič, le kršče
na in birmana ni, kot je on. Detetov nagovor je
pastirju nerazumljiv, zato se ga brani, češ da ne
more biti njegov ujec, ker ima le eno sestro in ta se
moži. Ponekod izrecno poudari nevestino devištvo,
ko pove, da ima na glavi zelen ali bel venec. Za veči
no inačic je pogovor med detetom in pastirjem s
tem končan, vendar dete pastirju sledi. V nekaterih
zapisih je vlogo deteta prevzel kar pastir, on je ·
nevestino dete (Kumer 1963: 21). Prizor na svatbi se
začne s tem, da dete pozdravi vse svate razen svoje
matere in tako izzove začudenje prisotnih ali izjemoma pozdravi najprej svojo mater, včasih pa svatje
pozdravijo dete. V nekaj· inačicah pastir zastavi
vprašanje, katera je otrokova mati, da bi se prepričal
o tej trditvi. Dete v skoraj vseh inačicah izjavi, da je
mati tista, ki ima na glavi venec, omenjeni pa so
tudi rdeči trakovi. Oboje je izrazit dekliški okras, ki
ga je dekle odložilo šele po poroki, ko so ji nadeli
pokrivalo žena (Kumer 1963: 24). Rdeči trakovi na
poroki so služili kot apotropejsko sredstvo, ki naj bi
nevesto v takem prelomnem obdobju obvarovalo
zlih duhov, urokov. Dete obišče svojo mamo v zanjo
tako pomembnem obdobju življenjskega cikla, saj
ravno te prelomnice omogočajo nevarno spajanje
obeh svetov. To nas lahko spomni tudi na uspavanke, kjer gre za prehajanje iz enega sveta v drugega.
Motiv kazni v nekaterih slovenskih variantah
izgine in se konča s svatbo (Kumer 1963: 30).
Navadno pa povzroči kazen nevesta sama, tako da
skliče nadnaravne sile za pričo svoje nedolžnosti:
naj jih pride ko listja in trave in naj ji vzamejo dušo
in telo, jo odnesejo na dno pekla ali zmeljejo v
prah. V vseh primerih se ji želja izpolni (Kumer 963:
31). Ko je tako dokazano nevestino materinstvo,
razkrije dete še njen zločin: od svojih treh otrok je
enega vrgla v morje, reko, skratka v vodo, drugega
je vrgla svinjam, tretje, rešeno dete, pa je položila v
votlo bukev, pod murvo „. (Kumer 1963: 24, 25).
Voda predstavlja najbolj običajno sredstvo, s katerim se poskusi nezakonska mati znebiti otroka
(Kumer 1963: 42).
Čeprav je z izvršeno kaznijo balada končana, še
ni povedano, kaj se je zgodilo z detetom. Ponavadi
ga Marija pelje v raj, včasih angeli. Kot nevesti se
želja izpolni tudi detetu in varianta se konča z
besedami, ki so dale Štreklju povod, da je balado
imenoval Nevesta pogubljena, dete zveličano
(Kumer 1963: 31).

Nevesta pogubljena, dete zveličano
Pobič je zgodaj zjutraj vstal
in ovčice na pašo gnal.

K njemu je prišlo dete mlado,
dete mlado ter kar nago.
Bog daj dobro jutro, ujček moji
Bog daj dobro jutro, uj(ek moji
jaz pa že nisem ujček tvoj,
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saj nimam več kot dve sestričice,
ena ravno zdaj jemlje moža,
· druga je pa še premajhina."
"Če ga jemlje, naj ga jemlje,
saj je imela že sinke tri:
enga je bla vrgla v morje,
drugega je bla v koprivije,
mene je bla vrgla v kladije. "
"Če je pa temu tako, ·
tak poženeva kmalo domu."
Pobič je ovčice

domu gnal,
dete je pa kar za njimi šlo,
dete mlado ter kar nago.
Šla sta zdaj v hišo ohcetno.
"Tu ste zdaj obe sestre moje,
ktera je tedaj mati tvoja?"

"Una je ta prava mati moja,
ki za mizo v krancelnih sedi
z rdečimi pankelci mrmoli. "
"Če je to res temu tako,
naj pride pome hudobe,
kolikor je na svetu listja, trave!"
Po njo je prišlo zdaj hudobe,
kolikor je na svetu listja, trave.

Starešina je vzel majolkico
in jo natočil štrihano:
''Nu pij zdaj dete mlado,
dete mlado ter ka'r nago!"
"To je zdaj pravi trunček moj,
prvi ino tudi poslednji;
o da bi prišlo p9 me angelcev,
kolikor je v majoliki kapelj bilo!"
Ponj je zdaj prišlo angelcev,
kolikor je v majoliki kapelj bilo:
dete se v nebesih veseli,
mati pa na dno pekla gori.
(Kranjska); (Štrekelj 1980: 238;1. zvezek).
V obeh do sedaj omenjenih baladah najdemo
precej značilnosti ljudske pesmi: okrasni pridevniki,
pomanjševalnice, ki so blizu tudi otrokom, število
tri kot magično število, baladne dialoge, narečne
izraze, arhaizme in podobno.
V knjigi Zmage Kumer ni nikjer omenjeno, da bi
se balade o materi - detomorilki pele kot uspavanke.
Nasprotno pa naj bi se balada Žlahtna gospa
zakolje majarici sinka po Štreklju pela tudi ob
uspavanju. Na svojem predavanju nam jo je kot
primer uspavanke zapela tudi interpretinja slovenskih ljudskih pesmi Bogdana Herman.
Morilka otroka, ki je nastal v izvenzakonski zvezi,
v prešuštvu med gospodarjem in majarico, je gospa,
žena gospodarja posestva. Na ta način se maščuje
za prevaro, na koncu pa jo mož ali vrže skozi okno
ali pa v vodo, odvisno od inačice.
V 19. stoletju in tudi v prvi polovici 20. stoletja je
nezakonski otrok predstavljal veliko sramoto. Sicer

je morala vaške srenje dopuščala marsikaj, le da je
to ostalo skrito. Odpuščanje mesenih grehov pa je
bilo odvisno od stanovske pripadnosti in
premožnosti grešnika. Bridke so zgodbe dekel, ki
so jih nagnali, če so jim domači sinovi in hlapci
naredili otroka (Puhar 1982: 278).
Problem nezakonskih mater osvetljuje tudi
podatek, da je bila v drugi polovici 19. stoletja
poročena le slaba tretjina Slovencev (Puhar 1982:
259).
Med dojiljami, ki so skrbele za meščanske
dojenčke, so bile predvsem nezakonske matere. Da
bi prikrile svojo sramoto, so se od otrok ločile.
ženske so otroke oddajale tudi v najdenišnice
(oziroma sirotišnice) ali pa v rejo na deželo, kjer so
ostajali na deželne stroške. Tako so se proti koncu
19. in na začetku 20. stoletja v hišah vaških dojilj in
rejnic zbirali otroci delavk, obrtnic, služkinj, dekel.
Na oddelku za Etnologijo in kulturno
antropologijo je nastala seminarska naloga z
naslovom 'Nezakonska rojstva v Katoliški cerkvi',
avtorice Teje Močnik, ki je iz opravljenih intervjujev
z nezakonskimi materami in predstavnikom
katoliške cerkve (duhovnikom) ter na podlagi literature, ki se je nanašala na to temo, prišla do zaključ
ka, v katerem poda današnji odnos družbe do nezakonskih otrok in njihovih mater. Močnikova je ugo. tovila, da se danes nezakonskih otrok ne obsoja več
javno, medtem ko so v preteklih stoletjih nezakonski otroci posledice svojega rojstva občutili v vsakdanjem življenju (Močnik 2003: 23-24). O "sramoti"
nezakonske matere govori tudi pesem nezakonske
matere.

Zakaj se nezakonska matijoče?
(Pesmi zaljubljene)
Deklič, zakaj se jočeš no jočeš ti tak zlo?
Zato se jočem jaz no jočem tak zlo:
ker je ljubi telo opijanji!
in mojo dušo vkanil;
zato se jočem jaz no jočem tak zlo!

/„/
Da morem to pri zibi biti,
da bi men 'la v krčmo iti;
da sem otroka porodila
no devištvo pa zgubila.
(Slovenske gorice); (Štrekelj 1980: 558, 2. zvezek)
Pesem smo vključile med uspavanke zaradi
neposrednih konotacij na uspavanje, saj iz dveh
verzov lahko razberemo, da mati v času petja pesmi
stoji ob otrokovi zibelki: "Da morem pri deteti stat
/„./ Da morem to pri zibi biti." Pesem govori o
trpljenju nezakonske matere, ki jo vsi obtožujejo za
njen "greh". Starši, bratje in sestre jo zavračajo, vsi
ljudje se ji posmehujejo, kar jo najbolj boli. Zaveda
se, koliko lepše in bolj preprosto bi bilo življenje
brez otroka ali z otrokom, spočetim v zakonski
zvezi. In ker jo vsi zavračajo, se ji posmehujejo,
lahko le otroku v zibelki izpove svojo žalost.
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Nezakonska mati
Kaj pa je tebe treba bil6,
dete ljubo, dete lep6!
Meni mladi deklici,
neporočeni materi? Oča so kleli, tepli me,
mati nad mano jokali se;
moji se mene sram'vali so,
tuji za mano kazali so.
On, ki je sam bil ljubi moj,
on, ki je pravi 6ča tvoj;
šel je po sveti, B6g ve kam;
tebe in mene ga je sram!

/„/
On, ki ptice pod neham živi,
naj ti da srečne, vesele dni!
Al te je treba bil6, al ne,
vedno bom srčno ljubila te.
(Prešeren 1971: 22)
Dr. France Prešeren je pesem napisal leta 1843
Ani Jelovškovi, materi svojih treh otrok, po rojstvu
njunega drugega otroka. Teoretiki literarne
zgodovine domnevajo, da naj bi ta pesem izvirala iz
Prešernovega spoznanja, da Ana ni premogla prave
materinske ljubezni do njunih nezakonskih otrok,
saj je otroke kmalu po porodu oddala v rejo. Po
drugi strani pa naj bi realizem, ki se kaže v drugi
kitici pesmi, izviral še iz pesnikovih dijaških let, ko
je hči njegovega bratranca rodila nezakonskega
otroka, kar je bilo po tedanjem pojmovanju na
Gorenjskem največja sramota za sorodstvo
(Prešeren 1971: 281).
Prešeren se je v svojem pesniškem ustvarjanju
zavestno odmikal in nezavedno približeval ljudski
pesmi (Golež Kavčič 2003: 14). Slednje lahko vidimo tudi v primerjavi ljudske pesmi, Zakaj se nezakonska mati joče, in umetne, Prešernove,
Nezakonska mati. Na tem mestu naj omenimo, da
se je Prešeren v svoji pesmi tako približal ljudski, da
so ljudje njegovo umetno pesem vzeli za svojo. Med
ljudmi je doživljala različne variante in tako postala
ponarodela (249).
Od umetne se ljudska pesem razlikuje po načinu
življenja, melodiji in načinu jezikovnega ustvarjanja.
Umetna pesem pa je v primerjavi z ljudsko, za
katero je značilna variantnost in drugačen izbor
besed, predvsem "besedna umetnina, književno
dejstvo, čeprav je lahko glasbena ali govorno interpretirana. Njena forma je nespremenljiva" (Golež
Kavčič 2003: 21-23). Bistvo ljudske pesmi pa je
petje. In takrat, ko je Prešernova dobila melodijo, se ·
je "prijela" tudi med preprostim ljudstvom.
Če primerjamo obe pesmi, najdemo razliko
predvsem v jezikovni artikulaciji, kjer pevec ljudske
pesmi na drugačen način izbira besede, zaradi
katerih celotna pesem deluje zelo realistično za razliko od Prešernove pesmi, v kateri le druga kitica
deluje realistično in kjer se Prešeren ljudski pesmi
tudi najbolj približa.
Razlika med pesmima pa je tudi v samem doje-
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manju problematike nezakonskega materinstva.
Prešeren je v svojo pesem uvrstil tudi pozitivno
čustvo, ki ga mati čuti do svojega otroka, kar se
kaže v nagovarjanju otroka, "dete ljubo, dete lepo „.
prijazno nasmejaš se „. presrčno ljubim te „. bom
srčno ljubila te." V ljudski pesmi takšnega izražanja
pozitivnih čustev ni zaznati. Tudi način izražanja, ko
v nasprotju s Prešernovo pesmijo mati odgovarja
nekomu drugemu in ne nagovarja lastnega otroka,
deluje hladno in nič ljubeče.
Zaključek

Ugotovile smo, da zapisovalci v preteklosti niso
namenjali prevelike pozornosti temu, ali se je neka
pesem, ki so ji pripisali primarni funkcijski kontekst, pela tudi ob kakšnih popolnoma drugih
priložnostih in s tem spremenila svojo funkcijo.
Dejstvo je, da je med velikim številom pesmi,
zbranih preko OSNP, zelo malo takšnih, ki se kvalificirajo kot uspavanke. Tudi zato, ker zbiralci "narodnega" gradiva v preteklosti niso namenjali večje
pozornosti uspavankam, saj so bile za predmet njihove raziskave preveč trivialne. Za vzorec smo vzele
tiste pesmi, ki so bile označene kot uspavanke, in
nekatere pripovedne pesmi. Morda smo se prenaglile in smo med pesmi, ki so se pele ob uspavanju, uvrstile preveč pripovednih pesmi. Pomagale
smo si z literaturo in izvedenimi predavanji na oddelku, kjer smo dobile namige, ki so nas usmerjali
pri uvrščanju omenjenih pripovednih pesmi med
uspavanke.s
Osredotočile smo se na družbenoekonomsko ozadje časa, v katerem so omenjene uspavanke oziroma pesmi, ki so jih peli ob uspavanju, nastajale in se spreminjale. Kot smo že
poudarile, je bilo v 19. stoletju pri nas še
vedno potrebno slediti načelom Rimokatoliške
cerkve. Ta institucija je določala vzgojo, ki je
temeljila na kaznovanju predvsem manjših
otrok, ki so veljali za neavtonomna bitja,
podaljške svojih staršev. Od otrok se je
pričakovalo, da čim hitreje odrastejo in sprejmejo oziroma ponotranjijo dolžnosti odraslega. Odrasli nekako kljub indicem o potrebi
izražanja čustev niso mogli vzpostaviti pravega ljubečega stika z otrokom. Vse to se odkriva v pesmih, ki so jih peli otrokom za uspavanje. Poleg zanemarjanja uspavank s strani
folkloristov verjetno tiči vzrok za majhno
število poznanih pesmi, ki so označene kot
uspavanke, tudi v prepričanju 19. stoletja, da
mora otrok takoj zaspati, brez crkljanja in
petja uspavank, saj bi se ga tako razvadilo in
upočasnilo njegov psihofizični razvoj.
Otroke se je lahko vedno uspavalo z izmišljeno melodijo ali tekstom. Ponavadi gre za
univerzalno tematiko, v kateri se lahko
odražajo tudi neki starodavni magični vzorci,
povezani s človekovo predstavo o univerzumu,
ki se je kasneje v veliko bolj banalni obliki
preselila v otroško sfero kot uspavanka, izštevanka, rajalna igra in podobno.
Zanimivo je, da veliko starejših uspavank
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spanja sploh ne omenja. Pogosto so v vlogo uspavank stopile molitvice, cerkvene pesmi, živalske,
naborniške pesmi ali pa napitnice. Med temi so bile
(nasploh v zahodnoevropski tradiciji) pogosto
zabeležene balade. Med njimi smo našle celo detomorilske balade, ki se jih je pelo za uspavanje, kar je
dovolj zgovoren dokaz, da vsebina pesmi za uspavanje ni bila vedno odraz ljubečega odnosa do
otrok.
Uspavanke so torej neizčrpen vir informacij o
šegah, veliko nam povedo o redovni in družbeni
ureditvi, o oblasti staršev nad otroki, razmerju med
zakoncema, brati, sestrami, položaju ženske v
moževi družini, materi samohranilki. Čeprav se
morda na prvi pogled take sploh ne zdijo.
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RAZSIRJENOST USPAVANK OZIROMA PESMI
ZA USPAVANJE NA SLOVENSKEM

Uvod
Tema uspavank, tako njihova definicija, razširjenost, vsebina kot njihovi ostali vidiki, je v
slovenskem prostoru precej slabo raziskana. Zato ni
nenavadno, da imamo težave že s samo definicijo
uspavanke 1. Ko bom govorila o uspavankah, se
bodo te nanašale na vse pesmi, s katerimi nekdo
uspava otroka.
Ozrimo se najprej v preteklost preučevanja
slovstvene folklore, kot bi jo poimenovala Marija
Stanonik, in v katero prištevam tudi uspavanke.2
Na območju današnje republike Slovenije so se z
zbiranjem t. i. ljudske duhovne kulture vse do
konca 19. stoletja ukvarjali pretežno ljubiteljsko;3
zbirali so gradivo, ki naj bi izražalo narodovega
duha, ga kazalo v njegovi najlepši luči, kar je bilo v
tesni zvezi tudi z narodnoprebudnimi idejami. Šele
konec 19. stoletja dobimo prvo znanstveno zbirko
ljudskih pe8imi, katere avtor je bil Karel Štrekelj.
Razlika od predhodnih zbirk ljudskih pesmi je bila
predvsem v tem, da estetski vidik ni bil primarni
kriterij objave - v Štrekljevi zbirki so bile zapisane
ter cenjene vse različice ljudskih pesmi. Poleg tega
je Štrekelj ob pesmih zbral tudi podatke o informatorjih, s čimer je pesmi postavil v etnološki kontekst
ter pesmi znanstveno klasificiral. Hkrati pa je
opozarjal tudi na pomen melodije, ki predstavlja
pomemben del ljudske pesmi (tekst, tekstura, kontekst) ter za tisti čas izredno široko razumel predmet folkloristike (poleg duhovne ustvarjalnosti
kmetov se je zanimal tudi za duhovno ustvarjalnost
obrtnikov). Zbirke, ki so nastale v 19. stoletju, veči
noma niso žanrsko razvrščene, temveč so vse skupaj zbrane v enem delu. Štrekelj je prvi, ki v zbirki
loči uspavanke od drugih pesmi. (Slavec Gradišnik
2000; Terseglav 1987)
Dvajseto stoletje je v etnologijo prineslo spremembo predmeta raziskovanja. Ta se je namreč prenesel s "človeških produktov" na ljudi same (Slavec
Gradišnik 2000). Vendar pa analiz, ki bi se lotevale
teme uspavank {razširjenosti, vsebine, njihovih
nosilcev in podobno), v preteklosti zaradi drugačnih raziskovalnih interesov etnologije ni.

Anketo, katere analiza rezultatov bo sledila v
nadaljevanju, smo sestavili študentje s pomočjo asistentke Katarine Juvančič pri vajah iz folkloristike.
Sestavlja jo 17 vprašanj, ki naj bi nam osvetlila
razširjenost rabe uspavank, njihovih izvajalcev in
podobno. Vzorec ankete je bil izbran poljubno. V
anketi je bilo udeleženih 305 ljudi. Od tega jih 222
predstavljajo ženske, 83 pa moški.
Odgovore smo analizirali na podlagi treh spremenljivk: starosti, spola ter izobrazbe. Po starosti
smo razdelili ljudi na štiri starostne skupine: A (0-19
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let), B (20-39 let), C ( 40-59 let) in D (nad 60 let). Po
izobrazbi na skupine z zaključeno: osnovno, srednjo, višjo/visoko šolo ali doktoratom oziroma magisterijem.
Zaradi poljubnosti vzorca ter ozke zastavljenosti
ankete4 analiza odgovorov predstavlja le eno izmed
interpretacij razširjenosti uspavank.
Pomen uspavank na Slovenskem v preteklosti in
danes
Pomen uspavank je močno povezan s položajem
otroka, z idejo otroštva na Slovenskem. Ko razpravljamo o otrocih, se je namreč potrebno zavedati, da
otrok današnjega "statusa" nima od nekdaj.
Na ozemlju današnje Slovenije je celotno 19. stoletje predstavljalo veliko večino agrarno prebivalstvo (Makarovič, G. 1988-1990). Skozi stoletje se je njihovo število postopno zmanjševalo, vendar so še ob
koncu stoletja predstavljali večinsko prebivalstvo
(Makarovič, M. 1988-1990). Ob tem se moramo zavedati, da ne gre za enotno. skupino, temveč za
družbeno, ekonomsko ter geografsko razslojeno
skupino. Tudi delitev dela med spoloma je bila
močno odvisna od finančnih zmožnosti, enako
velja za odnos do otroka ter njegov položaj v
družini. Kot piše Puharjeva, je vzgoja služila kot
"pletje", prirezovanje, krotenje (1982: 132-136),
pretepanje5 je bilo del (otroškega) vsakdana, pri
čemer matere niso nič zaostajale za očeti. Del tega
brzdanja je predstavljalo tudi povijanje otrok v
štruce. Na otroka po trditvah Puharjeve niso gledali
kot na "čudo življenja" (1982: 213), otrok je veljal za
vsiljivca - nadlego, ki mora za starše opravljati
naloge in ne obratno. Vendar pa na te trditve ne
smemo gledati skozi današnjo optiko, temveč skozi
logiko takratnih razmer, ki so jo narekovale trde
preživetvene strategije agrarnega okolja.
Matere so v primerjavi z očeti, ki so nastopali
predvsem kot kaznovalci, vse do sredine 20. stoletja
preživele več časa v družbi otrok. Njihovo delo je
bilo namreč bolj vezano na dom (kmečka opravila,
ki so se kasneje skrčila na gospodinjska opravila
znotraj doma) kot delo očeta (Žnidaršič Žagar 2000;
Ramšak 2001). Morda je tudi to poleg reproduktivne vloge eden izmed razlogov, da so otroci
spadali v domeno žena (mater, sester, tet, babic,
dekel). O slednjem pričajo številne življenjske
zgodbe, ki sta jih zbrali Marija Makarovič in
Dušanka Žižek; kjer posamezniki/posameznice
opisujejo, kako so jim babice pripovedovale
zgodbe, kako so jih mame naučile moliti, plesati in
podobno (Makarovič, M. 1996; Makarovič, M. 2000;
Žižek 2001), medtem ko očete v pripovedovanju o
svojem otroštvu omenjajo le redki.
V 19. stoletju so mehanizacija, razvoj znanosti in
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industrializacija počasi spreminjali načine dela.
Nova delovna mesta, ki so jih prinesle spremembe,
so bila odprta predvsem za moške. Enako velja za
visoko izobraževanje. Hkrati z novimi delovnimi
mesti pa je ekonomski razvoj prinesel tudi nove
ideologije, nove poglede na svet, novo znanje o
svetu (Žnidaršič Žagar 2002).
Med drugimi konstrukti, ki jih ustvari novo
obdobje, je tudi konstrukt otroštva ter konstrukt
naravnih vlog ženske kot matere in gospodinje,
zaradi katerih mora mati ostati doma, še več "materinjenje" je "preraslo domet (zgolj) naravnega
poslanstva in postalo poklic; najprimern~ši, najnaravnejši poklic vsake poročene (!) žene" (Znidaršič
Žagar 2003: 329).
Materinstvo kot naravno nalogo ženske (zaradi
biološke danosti rojevanja) prepoznava tudi Angela
Vode (1892-1983), ki hkrati predstavlja eno izmed
najpomembnejših bork za enake pravice žensk do
izobrazbe, zaposlovanja, pred zakonom in podobno. Materinstvo po njenem mnenju predstavlja
"izpolnjenje najglobljega hrepenenja, ki korenini v
človeški naravi" (Vode 1999: 63).6 Če sklepamo po
Vodetovi, so ženske po mestih7 že v 30. letih 20. stoletja ponotranjile idejo naravnosti materinjenja.
Vodetova torej hkrati govori o tem, da je materinjenje za žensko nekaj naravnega, vendar pa ne
izključuje poklicnega dela - obe funkciji je potrebno
po njenem mnenju spraviti v skladnost (1998: 157).
V 30. letih 20. stoletja je bila namreč v javnosti
razširjena ideja, da doživlja družina krizo predvsem
zato, ker jo je zapustila mati (v smislu, da se je
zaposlila). Vodetova tej tezi močno nasprotuje in
piše, da je kriza posledica splošne gospodarske
krize (1998: 168), ki s spremenjeno vlogo ženske
nima neposredne povezave.
Poleg teh idej pa so nove znanosti, kot so medicina, giµekologija, pediatrija, že od konca 19. stoletja
dalje skozi različne priročnike in članke v ženskih
revijah širile prepričanje, da prirojen materinski čut
ni dovolj za "pravilen" razvoj in vzgojo otroka
(Žnidaršič Žagar 2002: 74).B Od pravilnega razvoja
in vzgoje je namreč odvisen celoten narod. Dejstvo,
da se še danes priročniki o vzgoji otrok zelo dobro
prodajajo, je potrditev, da so ženske idejo o potrebni strokovni pomoči pri vzgoji ponotranjile (2002).
S sodelovanjem v drugi svetovni vojni ter zmago
Ljudske fronte so se ženske pravno izenačile z
moškimi, realno pa se njihov status ni pretirano
spremenil (Vodopivec 1999). V veliki meri se namreč še vedno niso vpisovale na univerze ter se
zaposlovale. Ne glede na to, ali so se novih pravic
posluževale ali ne, pa so v njihovih rokah ostajale
skrbi za dom in vzgojo otrok. Dvojne naloge žensk
je poudarjala tudi državna ideologija, ki poudarja
obnovo dežele na eni strani ter vzgojo naraščaja v
drugi (Maršal Tito govoril „. 1945: 1). Velik pomen,
ki ga je oblast pripisovala potomstvu, se je izražal
tudi v državnem ustanavljanju otroških vrtcev in
jasli, uvedbi porodniškega dopusta, domov igre in
dela in podobnim (Repe 1998).
Dvojne vloge ženske še danes nosijo na svojih
ramenih Qogan 1995: 49-50). Kljub temu menim, da

je položaj žensk v današnjem času boljši ter da
moški vedno pogosteje aktivno opravljajo vloge
očetov ter gospodinjcev.
Pomen otroka in njegove vzgoje je v tem
trenutku v slovenski družbi (teoretično) visok. To
potrjujejo številni priročniki, članki ter knjige
namenjeni negi in vzgoji otrok, trgovine z otroškimi
oblačili, igračami ter drugimi predmeti, namenjeni
negi, izobraževanju ter zabavi mlajših predstavnikov
družbe in podobno. Poleg omenjenega bi med
indikatorje visoke stopnje socialne ozaveščenosti
lahko štela tudi porodniški dopust, ki ga imata mati
in oče, obstoj vrtcev, malih šol in podobno.
Rezultati ankete pričajo, da skoraj 87 %
udeležencev uspavanke dojema kot zelo pomembne ali pomembne. Slednje je potrdilo moje domneve, ki so izhajale iz središčne pozicije otroka v
današnji družbi. Vendar pa se je za ta dva odgovora
odločil večji odstotek žensk kot moških. Edina
skupina, ki je v večjem številu (25 %) uspavanke
ovrednotila za manj pomembne, je bila skupina
moških, starih od 20 do 39 let.9 Pri ostalih skupinah
pa je bil odstotek tistih, ki so se odločili za odgovore, da so uspavanke bodisi zelo pomembne bodisi
pomembne, nad 75%.
Pri moških z naraščanjem stopnje izobrazbe
narašča odstotek tistih, ki pojmuje uspavanke kot
pomembne. Pri ženkah te spremembe niso tako
izrazite, je pa kljub temu razvidno, da je z višanjem
zaključene stopnje izobrazbe viden porast tistih,
katerim se uspavanke zdijo zelo pomembne.
O tehnikah uspavanja na Slovenskem literatura
ne govori veliko. V zbranih življenjskih zgodbah
Marije Makarovič je ponekod omenjeno,. da so pred
spanjem molili (v prvi polovici 20. stoletja), in sicer
največkrat z mamo, pestrno, teto, babico, deklo in
podobno (1996; 2000). O drugih načinih uspavanja
pa ni zapisov. Postavlja pa se tudi vprašanje, koliko
in če sploh so otroke uspavali. Kot sem že navedla,
so imeli v preteklosti otroci drugačen položaj, kot
ga imajo danes. Čeprav Puharjeva opisuje navade
19. stoletja, so se te nedvomno prenesle tudi še v
20. stoletje.
Sodobni svet je z razvojem novih tehnologij, z
razvojem nove ideje materinstva ter novim
(središčnim) položajem otroka prinesel številne
novosti v uspavalne tehnike. Te so se pomnožile in
se močno razširile - danes poznamo od različnih
kaset z uspavankami, pravljicami, do knjig za mlade
in najmlajše in podobno. Se pravi, da so uspavanke,
ki so se nekoč širile po ustnem izročilu, dobile
številne konkurente. Na kakšen način starši uspavajo, je po mojem mnenju odvisno ne le od materialnih ali kulturnih virov, ki jih imajo na razpolago,
ampak tudi od gmotnega položaja, izobrazbe, poklica uspavalca io, od tega, koliko časa imajo na razpolago za uspavanje, kako so uspavali njega, kaj meni,
da je prijetno za otroka, do vrednot okolja, v
katerem živi, in podobno.
Rezultati ankete so pokazali, da so večino
vprašanih uspavalill z branjem (42 %) in pripove-
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dovanjem pravljic in pripovedk (36 %), petjem
uspavank (23 %) ter govorjenjem molitvic (21 %).
Tem so sledili odgovori: poslušanje pravljic na
kaseti, vožnja v vozičku ter pestovanje. Kar 16,4 %
anketiranih pa se ni spominjalo, kako so jih
uspavali.
Primerjava različnih starostnih skupin razkrije,
da je bilo petje uspavank prisotno v približno isti
meri vse od leta 1915 (takrat je bil rojen najstarejši
anketiranec) do danes; na ta način naj bi uspavali
okoli četrtino otrok. Skozi leta je ostajalo v skoraj
isti meri prisotno tudi uspavanje s pripovedovanjem
pravljic - pri vseh starostnih skupinah se giblje med
33 ter 40 %. Odstotek tistih, ki so bili uspavani z
branjem pravljic in pripovedk, narašča s
približevanjem današnjemu času ter doseže vrh pri
starostni skupini B (kar 50 % anketirancev te
starostne skupine je bilo uspavanih na ta način),
nato pa se pri starostni skupini A zniža na 37 %. S
primerjavo ostalih odgovorov lahko sklepamo, da je
to uspavalno tehniko nadomestilo predvajanje
pravljic na kaseti. Slednja uspavalna tehnika je s približevanjem sedanjosti vidno naraščala, kar potrdi
moje domneve, ki sem jih navedla v uvodu. Na
podoben način je naraščal tudi odstotek tistih, ki so
jih uspavali z vožnjo v vozičku ter pestovanjem. 12
Obratno pa,po pričakovanju upada odstotek tistih,
ki so jih uspavali z govorjenjem molitvic. Na ta
način so uspavali kar 50 % predstavnikov starostne
skupine D, pri starostni skupini C znaša 24 %, pri
starostni skupini A pa le še 6 %.
Med odgovori 13 o načinih uspavanja otrok
ali vnukov anketirancev so prednjačile iste
uspavalne tehnike: petje uspavank ali pesmi za
uspavanje ( 49 %), branje (62 %) ter pripovedovanje pravljic ali pripovedk ( 45 %). Z razliko od tega, kako so bili oni uspavani, jim
sledijo: predvajanje pravljic na kaseti, radiu
(30 %), vožnja v vozičku in pestovanje (20 %)
ter branje uspavank (pod 15 %). Najmanjši
deleži pa so pripadli uspavanju z govorjenjem
molitvic ter drugim načinom uspavanja. 5 %
anketiranih staršev je navedlo, da uspavajo z
drugimi uspavalnimi tehnikami: z video kaseto, z ležanjem poleg otroka, z branjem
mladinske literature ter s "tapkanjem" po ritki.
Zanimiva je razlika med spoloma, saj potrjuje domneve, da v primerjavi z očeti uspava
večji odstotek mater, ne glede na uspavalno
tehniko. Medtem ko sta danes med materami
najbolj pogosti uspavalni tehniki branje
pravljic in pripovedk ter petje uspavank ali
pesmi za uspavanje, sta med moškimi najbolj
priljubljeni branje ter pripovedovanje pravljic
in pripovedk. Velika razlika med spoloma,
poleg razlike v petju uspavank, nastopi tudi
pri branju uspavank, saj jo moški uporabljajo
le v 5 %, ženske pa v 18 %. Zenske v primerjavi z moškimi veliko raje uspavajo s predvajanjem pravljic na kaseti; na ta način uspava
kar 30 % mater in le 13 % očetov.
Razlike so, kot je bilo predvideno, opazne
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tudi med starši različnih starostnih skupin.14 Ce si
najprej pogledamo matere, vidimo, da tiste, ki spadajo v najstarejšo starostno skupino, najbolj številčno uspavajo otroke s petjem uspavank ter
pripovedovanjem pravljic in pripovedk. Tretjina
najstarejše starostne skupine mater uspava otroke
še s številnimi drugimi uspavalnimi tehnikami:
branjem uspavank, branjem pravljic, z govorjenjem
molitvic ter vožnjo v vozičku in pestovanjem. Le
11 % te skupine pa uspava s predvajanjem pravljic
na kaseti, medtem ko tako uspava ena tretjina mater
starostnih skupin B in C. Sicer skupini B in C ne
izstopata iz splošnega vzorca. Omenim naj še, da je
iz ankete razvidno, da s staranjem mater narašča
odstotek tistih, ki uspavajo z vožnjo v vozičku, s
pestovanjem ter z branjem uspavank. Uspavanje z
govorjenjem molitvic je, kot sem že omenila, precej
pogosto med materami starostne skupine D, nato
pa se pri starostni skupini C zmanjša skoraj na 6 %,
pri starostni skupini B pa zopet naraste na 13 %.
Pri moških s stališča starostnih skupin nastopijo
v primerjavi z ženskami večje razlike; za najstarejšo
starostno skupino velja, da dve tretjini uspavata s
pripovedovanjem pravljic in pripovedk, ena tretjina
pa z govorjenjem molitvic (ob tem se moramo zavedati, da skupino predstavljajo le 3 očetje). Iz
starostne skupine C skoraj 60 % očetov uspava z
branjem pravljic in pripovedk, skoraj 40 % pa s
pripovedovanjem le-teh. Četrtina očetov te skupine
uspava svoje otroke z vožnjo v vozičku, 17 % pa s
petjem uspavank (za razliko od starostne skupine
D, ki razen pripovedovanja pravljic teh tehnik uspavanja ne izvaja). Najbolj zanimivi so očetje starostne
skupine B: kar polovica jih poje uspavanke ter
pripoveduje pravljice ter pripovedke. Tema tehnikama s 36 % očetov sledi branje pravljic in pripovedk.
Petina očetov pa uspava otroke z govorjenjem
molitvic in predvajanjem pravljic na kaseti. V
primerjavi s starostno skupino C jih več pripoveduje pravljice ter manj bere, več kot dvakrat toliko jih
poje uspavanke, manj pa jih uspava z vožnjo z vozičkom in pestovanjem.
Primerjava rezultatov med različnimi izobrazbenimi skupinami je pokazala, da z naraščanjem
zaključene stopnje izobrazbe naraščajo tudi odstotki tistih, ki otroke uspavajo s petjem uspavank,
branjem pravljic in pripovedk ter predvajanjem
pravljic na kaseti, upada pa odstotek tistih, ki
uspavajo z molitvijo. Na približno isti ravni (20 %)
pa ostaja uspavanje s pestovanjem ali vožnjo v vozičku. Najbolj pogosta uspavalna tehnika skupine z
zaključeno osnovno šolo je pripovedovanje pravljic
in pripovedk, medtem ko je za skupini z zaključeno
srednjo šolo ter visoko šolo branje pravljic in
pripovedk.15
Poleg omenjenih razlik je prisotna tudi razlika
med spoloma znotraj iste izobrazbene skupine. Pri
skupini staršev z zaključeno srednjo šolo je vidna
razlika v deležu očetov, ki izvajajo določene
uspavalne tehnike, saj je ta bistveno manjši kot
delež mater. Izjema so v tem primeru deleži očetov,
ki uspavajo z branjem in pripovedovanjem uspavank, saj se ti skoraj popolnoma ujemajo z deleži
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mater. Zanimivo je, d4 očetje te skupine v večji meri
kot mame uspavajo z govorjenjem molitvic ter z
vožnjo v vozičku in s pestovanjem.
Pri skupini staršev z zaključeno višjo/ visoko
šolo pa so deleži očetov v izvajanju uspavalnih
tehnik v skoraj vseh primerih za polovico manjši od
deležev mater; delež očetov se še najbolj približa
materinim v pripovedovanju pravljic (kjer je razlika
9 %, delež očetov pa znaša 54 %) ter govorjenju
molitvic (kjer je razlika 1 %, delež očetov pa 8 %).
Izobrazbena struktura je delno povezana tudi s
starostjo udeležencev. če si pobližje pogledamo
starostno strukturo očetov z zaključeno srednjo
šolo, vidimo, da jih kar 13 od 15 spada v starostno
skupino C. Ali na izbiro uspavalne tehnike bolj vpliva izobrazba ali starost, iz teh podatkov ni razvidno.
če primerjamo rezultate vprašanj "Kako ste bili
uspavani?" ter "Kako vi uspavate?", vidimo, da sta
petje uspavank ter branje pravljic in pripovedk kot
načina uspavanja bolj pogosti v današnjem času,
kot sta bili pred leti. Vsi anketirani z njima več(krat)
uspavajo, kot so bili uspavani sami. Manj pogosta
uspavalna tehnika pa je govorjenje molitvic.
Zanimivo je, da matere iz starostne skupine D
več uspavajo z vožnjo v vozičku ter pestovanjem v
primerjavi s tem, koliko so njih uspavali na ta način.
Pri mamah iz starostne skupine B pa je to ravno
obratno.
Predstavnice starostnih skupin C in D v primerjavi s tem, kako so uspavali njih, več uspavajo s
predvajanjem pravljic na kaseti, medtem ko pri
predstavnicah starostne skupine B odstotek ostaja
na približno isti ravni. ·
Literature o tem, kje so otroke uspavali, nisem
našla. Domnevala sem, da je kraj, kjer se uspava, v
veliki meri odvisen od stanovanjskih razmer; se
pravi od velikosti stanovanja/hiše, toplih prostorov
v stanovanjskem objektu, kar je neločljivo povezano
tudi z gmotnim položajem družine, pa tudi časa ter
geografskega prostora, v katerem je stanovanjski
objekt nastal. že kratek pregled stavbarstva 19. stoletja nam razkrije, da so stanovanjski objekti imeli
bistveno manjše število sob, kot jih imajo danes
(Keršič 1988-1990). Ob tem je treba poudariti, da so
v hiši pogosto živeli skupaj gospodar z družino ter
ostarela lastnika. Svoje sobe zato nista imela niti
mati in oče (ki sta sicer imela privilegij spanja na .
postelji), otroci pa sploh ne. Opisane razmere sodijo sicer v 19. stoletje, vendar pa lahko domnevamo,
da v prvih desetletjih 20. stoletja zaradi gospodarskih kriz ter svetovnih vojn do večjih sprememb
ni prišlo.
Kot navaja Keršičeva (1988-1990), je bila zibelka,
ki se je pojavila v 19. stoletju, del hišnega inventarja
tudi kmeta srednjega sloja, in sicer se je nahajala v
kamri, medtem ko so se postelje nahajale tako v
kamri kot v hiši.16 V nekaterih primerih so otroci
spali tudi ob materah na postelji (Puhar 1982), kar
pomeni, da so jih uspavali v postelji ali njeni bližini,
se pravi v hiši ali v kamri.
Menim, da je prišlo do večjih sprememb v
stanovanjski kulturi šele po drugi svetovni vojni z

gradnjo večjih stanovanjskih hiš, v katerih so otroci
že imeli svoje sobe. Seveda je tudi tu potrebno
upoštevanje gmotnega položaja lastnikov, saj imajo
tisti s slabšim gmotnim položajem manjša stanovanja/hiše kot tisti z boljšim.
Moje domneve o kraju uspavanja danes so
povezane z dejstvi, kje otrok spi, od njegovih želja
in preferenc, saj, kot sem že večkrat omenila, živimo
v času, ko je otrok v središču pozornosti (pod tem
vplivom pišem tudi sama). Kje se ga uspava, je
odvisno tudi od nasvetov različnih priročnikov in
od gmotnega položaja staršev.
Domnevam, da imajo danes otroci v večji meri
svoje sobe, zato jih večinoma uspavajo kar tam. Ker
prve mesece po rojstvu otroci spijo v spalnicah, v
bližini staršev, jih bodo verjetno delno uspavali tudi
v omenjenih prostorih.
Prostor uspavanja anketirancev je v največji meri
odvisen od njihove starosti, gmotnega položaja in
navad njihovih staršev v tistem obdobju.
Domnevam, da bodo starejše generacije v večji
meri uspavali v spalnici oziroma kuhinji (v smislu
"hiše"), mlajše pa več v otroški sobi.
Največje število anketiranih je bilo uspavanih v
otroški sobi (53 %) ter v spalnici (32 %), (ostali
prostori so dobili po le okoli 5 % glasov). Od ostalih
starostnih skupin se najbolj ločita skupini C in D,
saj je pri njima, v primerjavi s starostnima skupinama A in B, delež uspavanih v otroški sobi manjši
(pri skupini C znaša 30 %, pri skupini D 25 %), a
večji delež uspavanih v spalnici (pri skupini C 40 %,
pri skupini D 75 %), kar potrjuje moje hipoteze. Pri
obeh skupinah sta tudi vidno bolj pogosta kraja
uspavanja kuhinja (sploh pri skupini D) in dnevna
soba.
Analiziranje odgovorov na vprašanje, kje anketiranci uspavajo otroke, je bilo nekoliko oteženo, ker
veliko število vprašanih ni odgovorilo na vprašanje 17, poleg tega pa zaradi dvoumnosti vprašanja
nisem povsem prepričana, ali se odgovori nanašajo
na njihove otroke, vnuke ali varovance.
Največ anketirancev uspava oziroma je uspavalo
otroke v otroški sobi (39 %) ter v spalnici (20 %).
Tako moški kot ženske več uspavajo v otroški sobi,
razmerje pa se spremeni pri uspavanju v spalnici,
kjer je odstotek žensk občutno višji.
Zanimiv je vpliv starosti; predstavniki starostne
skupine D so namreč pretežno uspavali v spalnici,
le 22 % v otroški sobi, 8 % pa tudi v kuhinji.
Predstavniki starostnih skupin B in C uspavajo
pretežno v otroški sobi, del pa jih uspava v spalnici..
V primerjavi s starostno skupino D, ki ni uspavala v
dnevni sobi, v tem prostoru uspava do 10 % skupin
Bin C. Po drugi strani pa se je v primerjavi s
skupino D zmanjšal odstotek tistih, ki uspavajo v
kuhinji. Razlika med spoloma je očitna v starostni
skupini C, kjer je večji delež moških, v primerjavi z
ženskami, uspaval v spalnici kot otroški sobi. Poleg
tega je delež moških, ki uspavajo (v kateremkoli
prostoru) po pričakovanjih občutno nižji kot
odstotek žensk, medtem ko je odstotek, ki ima
otroke, manjši le za 6 % (pri moških te starostne
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skupine znaša 92 % anketiranih).
Primerjava odgovorov na to in prejšnje vprašanje
razkrije, da so bili anketiranci starejši od 60 let v isti
meri uspavani v spalnici, kot so tudi sami uspavali
tam, vendar so sami manj uspavali v kuhinji v
primerjavi s svojimi starši. Pri anketirancih, starih od
40 do 59 let, pa pride do večjih sprememb. Njihovi
starši so jih namreč v večji meri uspavali v spalnici
kot otroški sobi, oni pa so otroke nasprotno v
največji meri uspavali v otroški sobi. Pri ostalih
skupinah takšnih razlik ni opaziti.
Iz predhodnih vprašanj je razvidno, da je bilo in
je uspavanje s petjem uspavank prisotno v približno
enaki meri tako v preteklosti kot v sedanjosti.
Vendar pa je analiza odgovorov na vprašanje, ali so
vam kdaj peli uspavanke,1s pokazala, da čeprav je
bilo in je petje uspavank v preteklosti precej razširjeno, z leti počasi upada.
Kljub temu pa se, kot je pokazala anketa, te
uspavalne tehnike danes poslužuje ali se je je
posluževalo dve tretjini udeležencev ankete, vendar
je mnogo bolj priljubljena med ženskami, ki so
uspavanke pele v 75 %, kot med moškimi (le 41 %).
Poleg tega se pri ženskah odstotki tistih, ki pojejo
uspavanke, z naraščanjem starosti višajo (pri vseh
starostnih sl,rnpinah pa so nad 68 %) ter pri starostni skupini D dosežejo vrh, saj prav vse predstavnice
uspavajo ali so uspavale z uspavankami.
Pri moški populaciji pa je zanimivo, da moški,
mlajši od 40 let, v večji meri pojejo uspavanke svojim otrokom, kot jim jih ali so jim jih starejši moški.
Odstotek moških iz starostnih skupinah A in B, h
uspavajo z uspavankami, je bil večji od odstotka
moških, ki imajo otroke, v ostalih dveh skupinah pa
manjši. Sklenemo lahko, da mlajši moški (do 39 let)
več uspavajo s petjem uspavank, kot so njihovi očet
je in dedi.
Pri moških se z višanjem stopnje izobrazbe viša
tudi odstotek tistih, ki so kdaj peli uspavanke (od 60
% pri skupini z zaključeno osnovno šolo do 69 %
pri skupini z zaključeno višjo šolo), tako vsaj kaže
na prvi pogled. Vendar v primerjavi s podatki o
starševstvu, ki pravijo, da ima otroke 25 % moških z
zaključeno osnovno šolo, 35 % moških z zaključeno
srednjo šolo ter 67 % moških z zaključeno
višjo/visoko šolo, vidimo, da poje uspavanke v
skupini z zaključeno osnovno šolo isti odstotek
moških kot tisti odstotek moških (z zaključeno
osnovno šolo), ki ima otroke; pri skupini z
zaključeno srednjo šolo pa je odstotek tistih, ki
pojejo uspavanke, celo višji od tistega, ki ima
otroke. Obratna razlika pa nastopi pri moških z
zaključeno višjo šolo, kjer uspavanke poje manjši
odstotek moških od tistega, ki ima otroke.
Pri ženskah so razlike v posameznih izobrazbenih skupinah med odstotkom, ki ima otroke
ter odstotkom, ki poje uspavanke, še večje, uspava
namreč bistveno večji odstotek žensk, kot jih ima
otroke. Do največjega odstopanja pride pri skupini
žensk z zaključeno osnovno šolo.
To, da uspava tako veliko število žensk iz
starostne skupine A z zaključeno srednjo šolo, je v
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veliki meri posledica neustrezne reprezentativnosti
vzorca - zajel je namreč razred s pedagoške fakultete.
Petje uspavank je bilo (kolikor ga je bilo) v
preteklosti v večji meri v domeni žensk; mater,
babic, sester, dekel, kar potrjujejo življenjepisi, ki jih
je zbrala Marija Makarovič (1996; 2000) ter pisanje
Kumrove (1975). Do konca druge svetovne vojne,
ko so se ženske začele bolj množično zaposlovati,
so te namreč večinoma skrbele za dom, ki je v veči
ni primerov na Slovenskem še vedno predstavljal
kmečki dom. Ob delu na polju, ki je bilo primarno
opravilo, so skrbele tudi za otroke, katerih nega je,
poleg ostalih gospodinjskih opravil, sodila v "neproduktivna dela" (Rožman 2004: 146). Otroci so bili
večino časa v oskrbi matere ali pa jih je ta prepustila v varstvu starejši hčeri, dekli, starim staršem
(predvsem starim mamam). V nekaterih primerih
so si morali otroci zaradi finančne stiske precej zgodaj poiskati zaslužek izven doma (Makarovič, M.
1996; Makarovič, M. 2000; Puhar 1982; Žižek 2001).
Danes (se pravi generacije A, B, delno C) se materam, babicam, sestram (torej ženskam), pri petju
uspavank po mojem mnenju pridružujejo tudi
dedki, očetje, bratje.
V drugi polovici 20. stoletja dobijo ženske, kot
sem omenila že v uvodu, nove pravice - začnejo se
množično zaposlovati, dobijo porodniški dopust,
država gradi vrtce, organizira varstvo otrok, kar
pomeni, da otroke bolj pogosto varujejo (ter
uspavajo) varuške, vzgojiteljice. Pomembni varuhi
pa kljub temu ostanejo tudi stari starši.
Odgovori anket so potrdili domneve. Večini
anketiranih je namreč uspavanke pela mati, in sicer
kar 54 % vprašanim. Na drugo mesto se je uvrstila
babica, ki naj bi pela uspavanke skoraj četrtini anketiranih, na tretje mesto pa se uvršča oče - očetje naj
bi peli uspavanke 16 % anketiranih.
Med spoloma nastopijo manjše razlike, saj so
moške več uspavali dedki (7 %; dekleta le 4 %), dekleta pa več bratje oziroma sestre (5 %; fante le 2 %),
ostali sorodniki (tete, strici; 6 %; fante le 1 %) ter
vzgojiteljice v vrtcu (8 %; fante le 4 %).
Razvidno je, da z upadanjem starosti anketirancev upada odstotek tistih, ki so jih z uspavankami uspavale matere, ter narašča odstotek tistih, ki so
jih uspavali očetje, dedki, babice ter vzgojiteljice v
vrtcu.
Zanimivo je, da je 6 % anketiranih odgovorilo, da
jih nihče ne uspava z uspavankami. Večino predstavljajo predstavniki starostnih skupin A in D. Ti
podatki se ujemajo z odgovori na šesto vprašanje,
ko se je skoraj četrtina obeh skupin opredelila, da
jim niso peli uspavank, medtem ko sta se ostali
skupini za ta odgovor opredelili le s 14 do 16 %.
O pogostosti petja uspavank literature praktično
ni. Menim, da je pogostost odvisna od tega, kako
rad tisti, ki uspava, poje nasploh, kako je to všeč
otroku, koliko časa je imel/ima človek na voljo·za
uspavanje, kako star je otrok „. ter v povezavi s tem,
ali spi čez dan ali le čez noč in podobno. Menim, da
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matere na podeželju v prvi polovici 20. stoletja čez
dan zaradi številnih opravil otrokom niso imele
časa peti uspavanke. Situacija je qila v mestih najverjetneje (vsaj malo) drugačna. če ženska ni bila
zaposlena, je imela časa predvidoma več, vendar pa
je odvisno, koliko ga je namenila otroku. Verjetno
pa so tisti, ki so pazili na otroke, peli tudi uspavanke, kako pogosto je bilo/je, je odvisno tudi od
tega, kakšna je bila/je potreba po tem. Glede na
razvoj ideje novega materinstva bi dejala še, da se je
pozornost do otroka povečala v zadnjih 50 letih, kar
pa ne pomeni, da se je povečal čas, namenjen petju
uspavank (zaradi novih uspavalnih tehnik).
Predvidevam, da med spolom otroka niso delali razlik.
Pregled odgovorov mi je razkril, da so
odstotek anketiranih C43 %) uspavali s
petjem uspavank zvečer, 12 % so jih na ta
način uspavali pred vsakim spanjem, 9 % pa
ob posebnih priložnostih. Za posebne
priložnosti navajajo praznike ali pa trenutke,
ko so bili bolni, žalostni, ko niso mogli zaspati, ko so starši imeli čas in podobno. Pri
odgovoru, kjer so lahko navedli druge
možnosti, je največje število anketirancev
zapisalo, da se ne spomnijo, da jim ni pel
nihče ali pa druge možnosti niso navedli.
Primerjava odgovorov po starostnih
skupinah pokaže, da se z upadanjem starosti
povečuje odstotek tistih, ki so jih uspavali
pred vsakim spanjem (od O % pri skupini D na
17 % pri skupini A), zmanjšuje pa odstotek tistih, ki so jih uspavali zvečer (od 58 % pri
skupini D na 34 % pri skupini A). Dejstvo, da
so anketirance starostne skupine D uspavali v
največji meri zvečer, je morda povezano s tem,
da so starši čez dan imeli druga opravila. 19
Odstotek tistih, ki so jih uspavali ob posebnih
priložnostih, je pri vseh starostnih skupinah
približno enak (se giblje od 7 do 11 %). Med
predstavniki skupine A in D je zopet največ
takšnih, ki trdijo, da jih niso uspavali nikoli.
največji

Največjemu odstotku anketiranih (26 %) so
peli uspavanke nekajkrat na teden, 13 % anketirancev pa so jih peli vsak dan ter nekajkrat
na mesec. Petje uspavank pri večini torej ni
bila vsakodnevna praksa.
Od tega povprečja najbolj odstopata
starostni skupini A in D. Pri obeh je povečan
odstotek tistih, ki so jim uspavanke peli vsak
dan - odmik pa je očiten predvsem pri starostni skupini D, kjer so kar tretjini peli uspavanke vsak dan, kar ovrže mojo hipotezo o
manjši količini časa, namenjenega petju uspavank. Pri obeh omenjenih skupinah je
povečan tudi odstotek tistih, ki jim uspavank
niso peli. Zaključimo lahko, da gre najverjetneje za dva različna tipa staršev oziroma nači
nov uspavanja. Za prvi tip velja, da so uspavanke peli pogosto (skoraj vsak večer), za
drugega pa, da jih skoraj niso.

Kar se tiče starostnih skupin B in C, rezultati ankete kažejo, da je bilo petje uspavank manj
razširjeno, saj so jim peli ob večerih, vendar pa veči
noma ne vsak večer, temveč nekajkrat na teden ali
nekajkrat na mesec.
Med motivi za uspavanje2° z uspavankami danes
vzroka, da ima otrok ta način uspavanja
rad C41 %) ter da otrok tako hitreje zaspi (22 %), s
tem da je prvi vzrok bolj pogost pri ženskah, drugi
pa pri moških.
prednjačita

Motiv za petje uspavank torej ni vedno uspavanje. Ker je bilo še v začetku 20. stoletja petje v veliki
meri način preživljanja prostega časa (Kumer 1975;
Makarovič, M. 1996; Makarovič, M. 2000; Žižek
2001), lahko sklepamo, da so starejši anketiranci
(starostni skupini C in D) v večji meri peli uspavanke brez namena uspavanja. Na podlagi dejstva,
da ženske v večji meri kot moški pojejo uspavanke,
sem domnevala, da bo tudi višji odstotek žensk pel
uspavanke brez namena uspavanja. Po istem ključu
sklepam, da se bo z višanjem starosti ter izobrazbe
dvigoval tudi odstotek tistih, ki pojejo uspavanke
brez namena uspavanja, kar je povezano tudi s tem,
ali imajo otroke ali ne.
Anketiranci so se pri vprašanju, ali kdaj pojejo
uspavanke brez namena uspavanja, precej
enakomerno razporedili med odgovora da in ne.
Vendar pa je po pričakovanju višji odstotek žensk,
ki pojejo uspavanke brez namena uspavanja - ta
znaša 53 % -, medtem ko pri moških le 31 %.
Praviloma z naraščanjem starosti narašča tudi
odstotek tistih, ki uspava brez namena uspavanja
(kar potrjuje hipotezo). Izjemo predstav;ljajo moški
med 40. in 59. letom, saj jih le 24 % poje uspavanke
brez namena uspavanja, medtem ko jih uspavanke
(na splošno) poje 52 % (največ med moškimi). Pri
moških starostne skupine D pa ravno obratno večji delež moških se je opredelil, da poje uspavanke brez namena uspavanja, v primerjavi z
deležem tistih, ki poje uspavanke (na splošno). Za
tak rezultat pri slednjih je morda vzrok to, da je bilo
petje v preteklosti način preživljanja prostega časa.
Del razlage za višji odstotek žensk, ki pojejo
uspavanke brez namena uspavanja, je, da uspavanke v največji meri pojejo zato, ker je otroku to
všeč. Nasprotno pa moški v večji meri pojejo uspavanke zaradi uspavanja samega, kakor so se opredelili tudi pri vprašanju o namenu uspavanja.
Starost otrok,2 1 ki so jim anketiranci peli uspavanke, se je v največji meri gibala med 6 in 18 mesecev, v najmanjši pa nad 3 leti. Vendar je treba
poudariti, da nekateri pojejo otrokom od rojstva
naprej ter nehajo takrat, ko otroku petje ne ustreza
več.

Med ženskami različnih starostnih skupin
nastopi zanimiva razlika, saj večina žensk starostne
skupine A uspava otroke, stare od 1 do 3 let,
starostne skupine B od rojstva do 18 mesecev,
skupine C od 6 do 18 mesecev ter D od 6 do 12
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mesecev ter starejše od leta in pol. Menim, da je
odstotek v veliki meri odvisen od tega, koga se
uspava. Matere so svoje otroke najverjetneje
uspavale takoj od rojstva, različne varuške pa šele
kasneje.
Pri moških v nobeni od starostnih skupin ne
prevladuje uspavanje z uspavankami takoj od rojstva dalje, temveč šele kasneje, kar utegne biti
povezano z intenzivnejšo materino skrbjo za otroka
v prvih mesecih po rojstvu.
Po vsebini življenjskih zgodb (Makarovič, M.
1996; Makarovič, M. 2000; Žižek 2001) ter pisanju
Kumrove (1975) domnevam, da se je v prvi polovici
20. stoletja uspavanke v največji meri pelo bratom,
sestricam (na podeželju), babice so pele vnukom,
matere otrokom, tete nečakom in nečakinjam in
podobno, ko so bili otroci v njihovem varstvu. Med
predstavniki starostnih skupin C in D bi po temu
sodeč predvsem ženske uspavale tako otroke, kot
sestre/brate, vnuke, moški pa bi bili pri tem manj
aktivni, kar so pokazali tudi odgovori na vprašanje,
kdo je pel uspavanke anketirancem.
V drugi polovici 20. stoletja pa se je z razširitvijo
novih pravic (do izobraževanja, zaposlovanja in
podobnega) povečalo število zaposlenih žensk,
čemur so počasi sledile spremembe v organizaciji
življenja v d~užini (Černič Istenič 1995). Otroci so
bili (predvidoma) pogosto prepuščeni varstvu starih staršev, privatnem varstvu, vzgojiteljicam v vrtcu
in podobno, zato sklepam na večjo verjetnost petja
uspavank s strani njihovih "varuhov". Druga polovica 20. stoletja, predvsem zadnja desetletja (starostni
skupini B in A), pa je po mojem mnenju prinesla
tudi razširitev petja uspavank na moški spol, kar je
analiza odgovorov na nekaterih mestih že potrdila.
Omenjeno velja tudi za moške starostnih skupin C
in D - in sicer pri uspavanju vnukov s petjem uspavank.
Lastni otroci so se po pričakovanjih izkazali za
tiste, ki se jim najpogosteje poje uspavanke, saj jim
jih je pelo skoraj polovica anketiranih, 50 % anketirank ter 36 % anketirancev. 12 % anketiranih se je
opredelilo, da ne poje nikomur, po 10 % pa, da poje
ostalim sorodnikom ali otrokom znancev in prijateljev.
Pregled po starostnih skupinah ter spolu nam
razkrije raznolikost odgovorov. Predstavniki
starostne skupine A v največji meri uspavajo bratca
oziroma sestrico, ostale sorodnike ali varovanca.
Anketiranci starostne skupine B v največji meri
uspavajo svoje otroke (ženske 42 % vendar jih ima
otroke 47 %; od moških 25 %, vendar jih ima otroke
27 %), v okoli 10 % pa tudi bratca/ sestrico, druge
sorodnike, otroke znancev in prijateljev ter
varovancev. Predstavniki starostne skupine C so
peli oziroma pojejo uspavanke v največji meri svojim otrokom (ženske 83 %; otroke jih ima 98 %;
moški 60 %; otroke jih ima 92 %), ženske v 11 %
tudi vnukom, moški pa ostalim zanemarljivo malo.
Pri najstarejši starostni skupini (otroke imajo vsi)
pojejo oziroma so pele ženske v enaki meri svojim
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otrokom kot vnukom (78 %), moški pa so svojim
otrokom peli v 67 %, vnukom pa le v 33 %.
Odstotki tistih, ki so napisali, da niso peli uspavank nikomur, so najvišji pri starostni skupini B
(kjer so višji pri moških kot ženskah), tem pa sledi
starostna skupina A, oziroma njen ženski del. Tako
pri ženskah kot pri moških je razvidno, da z
nižanjem starosti mater in očetov narašča odstotek
tistih, ki pojejo uspavanke svojim otrokom.
Komu se uspavanke poje, je povezano tudi s
tem, kako pogosto se mu poje. Ker večina anketiranih, mlajših od 20 let, uspava bratca oziroma sestrico, ostale sorodnike ali varovanca, odgovori, da v
največji meri pojejo uspavanke manj kot enkrat na
mesec ali ko dobijo priložnost, niso presenetljivi. Za
razliko od njih so se anketiranci stari od 20 do· 39
let, katerih velik delež poje uspavanke lastnim
otrokom, v najvišjem odstotku odločili za odgovora,
da uspavajo večkrat na teden ter vsak dan.
Anketiranke, starejše od 40 let (v največji meri so
uspavale svoje otroke ter delno vnuke), so se v
največji meri odločale za odgovor, da uspavajo
nekajkrat na teden in kadar dobijo priložnost, kjer
se morda prvo nanaša na otroke, drugo pa na
vnuke. Anketiranci iste starostne skupine (C) so
uspavali v največji meri lastne otroke, in sicer
večkrat na teden ter nekajkrat na mesec.
Pri starostni skupini D (uspavala tako otroke kot
vnuke) so se ženske v največji meri opredelile za
odgovore, da uspavajo z uspavankami vedno, ko
dobijo priložnost (33 %), nekajkrat na teden (22 %)
ter vsak dan (22 %). Moški iste starostne skupine pa
v 67 % uspavajo z uspavankami nekajkrat na teden
ter v 33 %, ko dobijo priložnost. Odgovori zopet
ponazarjajo, da so starejši moški manj peli uspavanke v primerjavi z ženskami ter z mlajšimi moškimi.
Uspavank so se v prvi polovici 20. stoletja na
(pretežno agrarnem) slovenskem območju zaradi
manjše prisotnosti tehničnih pripomočkov ter
različnih priročnikov ljudje naučili od tistih, ki so
jim jih peli. To so bile, sodeč po analiziranih odgovorih, v največji meri matere, delno pa tudi babice,
očetje, sestre/bratje ter tete. Glede na življenjske
zgodbe, ki jih je zbrala Marija Makarovič (1996;
2000), številni informatorji govorijo o tem, da so
peli v pevskem zboru, zato sklepam, da so se predstavniki starostnih skupin C in D del repertoarja
pesmi, ki jih izvajajo, naučili tudi v takšnem kontekstu.
Danes se po mojem mnenju nadaljuje neposredno učenje od tistih, ki še pojejo uspavanke. Med
starostnima skupinama se poleg mater na pomembno mesto uvrstijo tudi očetje, dedi ter babice, poleg
njih pa tudi vzgojiteljice v vrtcu. Nadalje predvidevam, da se je precej velik odstotek anketirancev
uspavank naučil tudi z radia, televizije (kjer menim,
da bodo prednjačili predstavniki starostne skupine
A in B), saj se ta medija bolj množično pojavita šele
v 70; .in 80. letih 20. stoletja. Pri vseh starostnih ·
skupinah so bile domnevno pomemben vir učenja
tudi knjige in\revije; odstotek tistih, ki so se uspa-
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vank iz njih naučili, pa je bil po mojem mnenju
povezan z izobrazbo.
Na splošno se je največji odstotek anketirancev
spominjal, da so se uspavank naučili od svojih
mater ( 42 %), tem so sledili tisti, ki so se jih naučili
iz knjig in revij (36 %) ter iz zvočnih medijev (35 %).
S perspektive delitve spolov glede na
sredstva/vire učenja uspavank je razvidno, da so
najbolj številčni odgovori med obema spoloma
enaki, vendar pa so pri moških odstotki nižji.
Primerjava odgovorov med starostnimi skupinami ne razkriva večjih nihanj, izpostaviti je potrebno
le predviden porast učenja iz zvočnih medijev ter
od očeta, kar narašča z nižanjem starosti, ter hkrati
trend upadanja odstotkov tistih, ki so se uspavank
naučili od matere. Zanimivo je tudi nihanje
odstotkov tistih, ki so se uspavank naučili v pevski
skupini - le-ta je namreč visok pri starostni skupini
D, pri starostni skupini C upade, nato pa se vse do
starostne skupine A povečuje.
Z višanjem zaključene stopnje izobrazbe se je
zmanjševal delež tistih, ki so jih uspavank naučile
matere, ter povečeval delež tistih, ki so se uspavank
naučili iz knjig in revij, v pevski skupini ali iz
zvočnih medijev (na kar pa delno vpliva tudi
starost).

je vzrok petja povezan tudi s tem, ali pojejo uspavanke tudi brez razloga uspavanja, saj (kot kažejo
anketni odgovori) brez razloga uspavanja uspava
večje število žensk kot moških, razloge za to pa
lahko iščemo prav v namembnosti petja oziroma
želji po samem petju, ki je bila v večji meri
izpričana pri ženskah anketirankah.
Uspavanke v največji meri pojejo anketiranci
svojim otrokom, starejši jih delno pojejo tudi
vnukom, mlajši pa otrokom svojih sorodnikov, prijateljev in podobno.
V največji meri so se anketiranci naučili uspavank od svoje matere, babice, iz knjig in revij, mlajši
anketiranci pa v veliki meri tudi iz zvočnih medijev
ter od vzgojiteljic v vrtcu. Kot se je izkazalo, je vir
učenja delno povezan tudi s stopnjo zaključene izobrazbe, saj se z višanjem slednje povečuje odstotek
tistih, ki so se uspavank naučili iz posrednih virov
(knjige, revije, zvočni mediji).
Kljub nekaterim pomanjkljivostim22 ankete
odgovori kažejo na to, da so uspavanke v
slovenskem prostoru še vedno močno prisotne,
razveseljiva pa je tudi novica, da se povečuje delež
očetov, ki jih pojejo.

Zadnje vprašanje ankete je bilo zapisati najljubšo
uspavanko oziroma tisto, ki jim je najbolj ostala v
spominu. 305 anketirancev je navedlo 101 različno
uspavanko, od Aja tutaja do Žogica nogica. Najbolj
pogosto navedene so bile Nina nana (19 %), Aja
tutaja (14 %) ter Medvedek ni bolan, medvedek je
zaspan (6 %).

Černič Istenič,

Zaključek

Uspavanke so v očeh večine anketirancev
pomembne oziroma zelo pomembne. Petje uspavank kot tehnika uspavanja med anketiranci sicer ni
najbolj pogosta, saj jo prekašata branje in pripovedovanje pravljic in pripovedk, je pa bila v skoraj
enaki meri prisotna vse od leta 1915.
Medtem ko so anketirance starostne skupine C
in D bolj pogosto uspavali v spalnici kot otroški
sobi, delno pa tudi v kuhinji, so anketirance
starostne skupine A in B bolj pogosto uspavali v
otroški sobi, v manjši meri pa tudi v spalnici.
Uspavanke so vsem starostnim skupinam v
največji meri pele mame, in sicer največ zvečer ter
večkrat na teden, le najstarejša in najmlajša skupina
sta bili z uspavankami v malo večji meri uspavani
vsak večer.
Petje uspavank je navada dveh tretjin anketiranih, vendar je med njimi več žensk kot moških.
Zanimivo je, da je predvsem pri moških starostnih
skupinah A in B vidno povišan odstotek tistih; ki.
poje uspavanke, v primerjavi z odstotkom tistih, ki
ima otroke. Morda to nakazuje, da nega ter varstvo
otrok vedno bolj prehajata tudi v domeno moških.
Najpogostejša razloga za uspavanje z uspavankami sta pri ženskah in moških to, da ima otrok rad,
da se mu poje ali ker tako hitreje zaspi, pri čemer
pri ženskah prvi vzrok močno prednjači. Menim, da
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l 5 Izjemo predstavljajo očetje z zaključeno višjo/visoko šolo, kjer jih najvišji odstotek
uspava s pripovedovanjem in ne branjem pravljic in pripovedk.
16 Domnevam, da so otroke uspavali v zibki ali v njeni neposredni bližini.
17 Temu je delno prispevalo to, da jih 46 % nima otrok ter jim na vprašanje ni bilo
smotrno odgovarjati.
18 Večina anketiranih (56 %) je odgovorilo, da so jim peli uspavanke, 28 % se jih ne
spominja, 16 % pa je odgovorilo, da jim uspavank niso peli.
19 Zaposlene ženske v času pred koncem druge svetovne vojne niso imele porodniškega
dopusta (Repe 1998), torej so matere morale takoj na delo. S pojavom porodniške pa
matere ostanejo dalj časa z otrokom doma, kar pomeni več časa za intimo in tudi uspa·
vanje.
20 Vprašanja o motivih v anketi nismo dobro zastavili, saj se v njem pokriva več
dejavnikov, ki so vplivali na odgovore· koga anketiranec uspava, če sploh uspava, torej
ali ima otroka, brata, sestro, vnuke ali druge sorodnike, ki jih uspava, ob kakšni priložnosti
uspava. Poleg tega lahko odgovori variirajo pri isti osebi - da je na primer svoje otroke
uspaval iz drugega razloga kot svoje vnuke, varovance in podobno. Na odgovor vpliva
tudi zaposlitev anketiranca in podobno.
21 Pred začetkom analize odgovorov moram poudariti, da na vprašanje veliko število
anketirancev ni odgovorilo (vsaj šestina), poleg tega pa je ista oseba v mnogih primerih
izbrala več odgovorov. Do rezultatov moramo zato biti bolj zadržani.
22 Anketa namreč ni zajemala vprašanj o gmotnem položaju, stanovanjskih razmerah, o
preživljanju prostega časa, o vsebini srednjega ter visokega šolstva, zaposlitvi anketi·
rancev in podobnem. Na podlagi teh podatkov bi namreč lahko napravili bolj verodosto·
jne sklepe o vzročnosti med izobrazbo ter petjem uspavank in podobnim.
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OTROSTVO KOT IDEOLOSKI KONSTRUKT V USPAVANKAH
Mojca Slokan
Uvod
Otroci so zaradi svojega specifičnega položaja v
družbi ter zaradi določenih bioloških zakonitosti
odraščanja podvrženi procesom drugačenja. Ker se
od njih pričakuje, da bodo poslušni in da se bodo
učili od starejših (in ne obratno - da bi njih poslušali
starejši in se od njih učili; pravzaprav sta kulturno
univerzalni le dve vrsti stratifikacije - po spolu in po
starosti), lahko le deloma izrazijo svojo voljo in
svoje mišljenje. Zato tudi predstave o njih in o času
otroštva nastajajo večinoma v glavah odraslih. Pri
tem ne trdim, da otroci nimajo vpliva na to, kako jih
bomo razumeli, trdim le, da odrasli v veliki meri
soustvarjajo pojem otroštvo.
V prvem delu tega eseja bom poskušala dognati,
kako so različni odnosi do otrok vplivali na nastanek in razvoj mladinske književnostil pri nas. Kaj
torej spada med mladinsko oziroma otroško literaturo ter kdo bi jo naj bral, je stvar trenutnih
prepričanj v družbi.
Do 19. stoletja so mladino nagovarjali skupaj s
preprostimi ljudmi. Danes je literatura za otroke
razdeljena v starostne razrede (glej Zorn 1995: 7),
vendar so mnenja o tem različna. Velikokrat niso
otroci tisti, ki odločajo, kaj jim je všeč in kaj lahko
razumejo, ampak berejo tisto, kar jim potisnejo v
roke odrasli. Nekatera dela, ki so nastala v preteklosti kot literatura za odrasle, veljajo danes kot čtivo
za otroke. Tako na primer Martin Krpan, Robinzon,
Guliver, Oliver Twist, Ivanhoe, Huckelberry Finn
niso bili nikoli napisani za otroke. Aleksander Zorn
ugotavlja, da je tudi skoraj vsa ljudska literatura
prešla v otroško last (1995: 10). Mladinsko literaturo
je glede na spoznavne zmožnosti otrok mogoče le
grobo opredeliti, na to namreč - bolj kot si morda
predstavljamo - vplivajo trenutni način razumevanja
otroštva v določeni kulturi.
V sklepnem delu bom po Igorju Saksidi povzela
tipologijo mladinske književnosti. Ta tipologija je
nastala ozirajoč se na to, kako sta v otroških pesmih
razumljena otrok in otroštvo. Nato bom skozi analizo sodobnih uspavank poskušala ugotoviti, kako se
skozi njih zrcali tvorčevo razumevanje otroštva,
kateri tipi uspavank (po Saksidovi tipologiji) se
pojavljajo v sodobni mladinski poeziji ter kakšna je
tematika, ki uspavanke razlikuje od ostalih otroških
pesmi.
Otroštvo kot ideološki konstrukt
Koncept otroštva v zgodovini ni obstajal v takšni
obliki, kot ga poznamo danes. Otroci in otroštvo so
bili v različnih obdobjih različno obravnavani. Po
Aričsu bi se naj pojem otroštva izoblikoval šele s
pričetkom novega veka (povzemam po Salecl 1991:
72). Drugačno pojmovanje otroštva, kot ga poznamo danes, se v pretekli slovenski literaturi kaže

skozi dva fenomena. Prvi je odsotnost literature za
otroke in drugi dojemanje ljudstva in mladine kot
dve podobni, celo istovetni kategoriji.
Na Slovenskem se je literatura, namenjena posebej otrokom in mladini, pojavila šele v 19. stoletju.
Ivan Grafenauer (povzemam po Glazer 1991: 189)
in Marija Jamar-Legat (1976: 89) postavljata za prvo
slovensko knjigo, ki je bila napisana izrecno kot
čtivo za mladino, delo Zber lepih ukov za slovensko
mladino Urbana Jarnika, ki je izšlo leta 1814. Alenka
Glazer pa v svojem pregledu postavlja za začetnika
slovenske mladinske književnosti Antona Martina
Slomška (Glazer 1991: 187). Ze pred njim so se
pojavljali posamezni literarni teksti, ki bi jih lahko
uvrstili med dela, namenjena oziroma dostopna
mlademu bralcu: "Toda ta dela niso bila namenjena
predvsem otroku, temveč kvečjemu tudi otroku"
(Glazer 1991: 187).
Prvo knjigo namenjeno otrokom smo na
Slovenskem torej dobili šele na začetku 19. stoletja.
Dokaj pozen pojav specializirane književnosti za
mlade je povezan z novimi konotacijami, ki so jih
pripisali pojmu otroštva, pri čemer je treba poudariti, da je bilo konstruiranje modernega otroštva
sprva omejeno na meščanski družbeni sloj. O
zgodovini (težkega) otroštva pri nas v 19. stoletju je
obsežneje pisala Alenka Puhar v delu Prvotno
besedilo življenja (1982).
Moderno videnje otroštva je prineslo idejo o
otroku kot naivnem, nedolžnem, spolno nediferenciranem bitju, ki je potrebno varstva in ljubezni.
Nodelman je v knjigi o mladinski književnosti
posebno poglavje posvetil splošnim predpostavkam o otroštvu, ki so del ideologije naše
družbe (1996: 67). Funkcija te ideologije pa ni le
zagotoviti otrokom varno in lepo mladost, ampak
tudi osmišljati in usmerjati otroka (1996: 68). Iz tega
izhaja težnja otroške literature po vzgojnosti in
dajanju lepih zgledov, prav tako pa je v veliki meri
prisotna cenzura in izogibanje določenim tabu
temam (Saksida 2001/2002: 5-16), ki so bili pred
pojavom razsvetljenske literature za mladino še
kako prisotne.
Uspavanke
V uspavankah, ki sem jih analizirala, so prisotni
trije načini razumevanja in (so)ustvarjanja pojma
otroštva, kot jih je razdelil Igor Saksida (1994a: 87122). Ti trije tipi so:
- vzgojno/poučni tip,
- idealizacijski tip,
- zbliževalni/dvogovorni tip.
Poudaril je, da tipov· ni mogoče zvesti na čisto
diahronijo. Posamezni tipi so mestoma sočasni,
zaslediti jih je mogoče v različnih obdobjih.
V vzgojno/poučnem tipu temelji tvorčeva
samopodoba "na njegovi zavesti o njemu
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neenakovrednem, nekako nepopolnem naslovniku,
ki ga je treba vzgojiti/poučiti, da se bo v življenju
obvaroval nevarnosti ali opustil razvade, ki se zdijo
tvorcu v nasprotju s temeljnimi vrednostnimi merili"
(Saksida 1994a: 89). Predstavnost, vezana na
stvarnost, pogojuje poučnost tovrstnih besedil.2
Značilnost pridnega otroka, ki bi naj bil karseda
nemoteč za odrasle, je tudi to, da zaspi takrat, ko se
to od njega pričakuje. V velikem številu uspavank je
izrazito prisoten poskus vplivanja na otroka, da bi
ta čim hitreje zaspal. Ker so otroci nagnjeni k posnemanju, je prikazovanje nasilja in zla korak stran
od vzgoje, zato bi naj književnost ponujala otrokom
predvsem vzorce, vredne posnemanja. To je večkrat
doseženo na prikrit način s pozitivnim zgledom,
kot na primer v uspavanki Anje Štefan Kaj se godi,
ko se znoči (2001: 4-5):

Kaj se godi, ko se znoči?
zaprejo trudne oči,
raca med ločjem greje mladičke,
spale bi rade mlade lisičke.

Ptički

Ponujanje nagrade, grožnja ali zastrahovanje so
za starejše pesmi, saj je v sodobnejših že
prisotna ideja o otroku kot ranljivem posamezniku,
ki ga je trebq obvarovati negativnih čustev. V uspavankah se pogosto pojavi tema strahu, vendar pa se
v večini novejše otroške poezije o strahu govori na
humoren način.
značilni

Čisto po tihem,
kot zna samo škrat,
prišel je v hišo,
kjer Mihec gre spat,

da ga pocuka za nos,
napravi kup zdrah,
mu osle pokaže, malo zacvili,
da Mihca bilo bi strah „. (Kokot 2001: 17)
Branje uspavank bi naj pomagalo otrokom
premagati strah pred nočjo, temo - humor torej
temelji na "nasmejanem distanciranju od neprijetnosti" (Kmecl 1996: 177). Smeh je H. Bergson v
Eseju o smehu (1977) povezal s pojmovanjem
človeškosti, saj narava ne more biti smešna.
Smejemo se ji lahko le, če v njej prepoznamo
človeško držo. Smeh je tudi družbena gesta, je prepoznanje anomalije glede na družbeni ali naravni
red (povzemam po Saksida 2002: 55-56).
V knjigi Srečanje z domišljijo (1996) je Rodari
podal razlago mehanizmov smešnega oziroma
smešenja. Smeh je povezal s tabuji. V ljudskih
pravljicah prepoznava prvine, ki vzbujajo
"nespodoben smeh" (1996: 91) in na otroka delujejo
katarzično. Smeh mu pomaga pobegniti iz ječe tesnobnih vtisov in nevrotičnih terorizacij (1996: 92).
Humorna drža je način osvobajanja od pravil, s
smehom se otrok distancira od vlog, ki mu jih predpisujejo odrasli (1996: 94). V uspavankah, ki sem jih
pregledala, je uporaba tabu tem še vedno prava red.<
kost.
Večinoma se je humor pojavljal le v funkciji
·_;.
(·

•

..
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premagovanja neprijetnosti - strahu. Medtem ko v
ljudski prozi in poeziji pogosto naletimo na zavestno kršenje tabu tem,3 ki za otroke naj ne bi bile
primerne. Tvorci takšnih besedil so bili največkrat
otroci sami.
Velika večina uspavank, ki sem jih analizirala,
ima klišejsko strukturo. Te bi lahko uvrstili v tisto
vrsto razumevanja otroštva, ki otroštvo idealizira. Pri
idealizacijskem tipu (Saksida 1994a: 100-110) izraža
pesem tvorčevo predstavo o otroku in otroštvu ter
otroškem videnju sveta, za katerega so značilne
predstave o nekonfliknosti otroštva, otrokovi
ljubkosti in prisrčnosti, igrivosti. Otroštvo je čas
brezskrbnosti, pomladnega veselja ter lepote sveta,
ki otroka obdaja. Taka podoba je pogosto utemeljena v tvorčevem sentimentalnem spominu na lastno
otroštvo, kar pomeni, da je temeljno določilo idealizacijskega tipa distanca med tvorcem in idealiziran"
im naslovnikom.
Teme, ki se pojavljajo, in stvarnost, ki je v uspavankah opisana, temelji na ustaljenih vzorcih, ki jih
odrasli pesniki ponujajo otrokom. Na tem mestu je
potrebno poudariti, da imajo lahko ljudske uspavanke popolnoma drug značaj kot umetne. Ljudske
uspavanke večkrat opisujejo psihološke in socialne
stiske matere, imajo zastraševalni učinek ter kruto
vsebino.
V uspavankah s klišejsko vsebino se ponavljajo
iste teme in motivi. Predstavljeni so na podoben
način in imajo v različnih pesmih podobne atribute.
Noč je predstavljena z luno, zvezdami, črno barvo,
tišino. Večkrat je omenjena mehka in topla blazina,
na kateri otrok spi ali pa je opisano širše okolje, ki
obdaja otroka.4 V uspavankah so skoraj vedno
omenjene tudi sanje, ki jih prinašajo različna
pravljična bitja: Nočka, princ s kraljično, Spanček,
palček Švrk, vila Sanjavka, Sanjalček, Večerni škrat,
Sanjavec, Spanček-pan, spanček škrat. Spanje je
prikazano kot potovanje v lep in varen pravljični
svet:

Gremo v deželo velikega spanja,
tam je mir za vse ljudi,
tam ležijo objeti v sanjah
male muce in veliki psi. (Kovič 1972: 63)
Najbolj pogosto se v uspavankah pojavljajo živalski motivi. Po navedbah Boga Preglja je pri nas leta
1900 Brinar začel po zgledu tujih pisateljev
(Goethe, Wilde) pisati predvsem pravljice o živalih.
"Z živalskimi liki je spodbujal otroško iznajdljivost
in domiselnost in tako zelo uspel, zakaj otroku v
imaginativnem obdobju je žival blizu in se zanjo
zanima. Zato se ni čuditi, da je imel v naslednjih
letih dosti posnemovalcev" (Pregelj 1980: 28).
Živalske motive se torej uporablja zaradi prepričanj,
da so živali blizu otrokom: "Pesniki si prizadevajo
predvs~m oblikovno in jezikovno približati se
vzorniku: v naravi, v živalskem in rastlinskem svetu
iščejo variacije in možnosti, da bi po njihovi
analogiji izražali otrokovo čustvovanje in predstave"
(Šircelj 1978: 12).
Med uspavankami z živalsko tematiko se naj-
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pogosteje pojavlja motiv medveda. Te pesmi, ki
opisujejo medvedovo spanje, imajo klišejsko celotno strukturo (podobno strukturo imajo tudi uspavanke z motivom ptic). Pesnik opiše, kako medved
zaspi zimsko spanje, tako da potuje v sanje, ki jih
predstavlja nek drug svet, v katerem je ponavadi
opisana pomlad ali lepa narava. Da bi bil stereotip
popoln, opisujejo medveda kot sladkosneda, ki liže
med.

Brunda gunda,
brunda, gunda,
prva runda,
ližem med. (Pavček 1998: 86)
Ostale živali, ki so tudi značilne za uspavanke, so
še muce, razne nočne živali (sove, čuki, netopirji),
ptice, sloni, itd. Muce se pojavljajo kot predice, ki
spredejo sanje. Prikazane so kot puhaste, mehke in
ponavadi so bele barve.

V skrinjici tri muce so,
sladke sanje predejo. (Bitenc 2002: 4)
Nočne živali, kot so sove in čuki, so ali del
narobe sveta, ker spijo podnevi in ponoči bedijo, ali
pa so upodobljeni humorno, v smislu upora proti
pravilom:

Hu, hu, hu!
je tu,
luna sije,
zdaj je čas za vragolije!
Hu, hu, hu! (Praprotnik Zupančič 1997b: 8)

Noč

Živali, ki pa se vedno pojavljajo v humornih
zvezah, so sloni:

Ajatuutuutaja, ajatuutuutaja...
Zibelka se maja,
zlomi se ograja„.
Aaaaaajatuutuutaja! (Praprotnik Zupančič
1997a: 12)
Uporaba klišejev otroka na nek način omejuje in
ga usmerja v nekritično ponotranjanje ustaljenih
kulturnih vzorcev, ki doprinašajo k inkulturaciji
posameznika. S temi skupnimi predstavami je sicer
doseženo, da se v nekem kulturnem okolju ohranja
družbeni red (s podobnim načinom mišljenja ne
pride do nekaterih konfliktov), vendar pa se zmanjšuje stopnja strpnosti do "drugih".
Idealizirana podoba otroštva skriva v sebi še
druge pasti. Nedolžnost, naivnost in dobrota zahtevajo, da se otroke varuje pred neprimernimi temami in prizori, zato je v tem tipu literature prisotna
močna cenzura. Otroci bi naj imeli pravico karseda
dolgotrajnega netravmatičnega lebdenja v idealnem
svetu, torej "pravico do otroštva" (Saksida
2001/2002: 6), zato jim je preprečeno soočenje s
temami, ki bi ogrozile njihovo nedolžnost - nasiljem, smrtjo, spolnostjo„„
Zbliževalno/dvogovorni tip, ki je v slovenski

mladinski poeziji močneje prisoten šele v zadnjih
letih, je zelo razširjen v otroških ljudskih pesmih,
katerih temeljna oblikovna lastnost je nesmiselnost
predstav in jezikovne plasti (Saksida 1994a: 113). Pri
tem gre za necenzurirana besedila brez namena
vplivati na otroka z nekim družbeno uveljavljenim
sistemom pravil in vrednot. Ravno nasprotno - ta
besedila so večkrat uporniška in predstavljajo ravno
nasprotje tega, kar morda odrasli od otrok pričaku
jejo.
Tretji tip, kot ga opredeljuje Igor Saksida, presega razkorak med tvorcem in naslovnikom in ne
opisuje več otroškosti kot od odraslega oddaljene
idile, ampak je otroškost sestavni del pesnikove
odraslosti. Zbliževalni/dvogovorni tip pa ni zasnovan le na otroškem igrivem dojemanju sveta, ampak
zajema tudi izpovedno liriko. Posebno mesto zavzemajo besedila, katerih tematika je pogosto
povezana z otrokovo osamljenostjo, strahom ali
žalostjo in ki temeljijo na otrokovem dojemanju
sveta, toda ne kot pravljičnega, nenavadnega,
ampak kot krivičnega ali ogrožujočega (Saksida
1994a: 110-122).
Zaključek

Otroštvo ni nekaj samoumevnega in vnaprej
danega, ampak je predvsem naša ideja o tem,
kakšno naj bi otroštvo bilo oziroma celo kakšno si
želimo, da bi bilo. Vse ideje o otroštvu, ki sem jih v
pričujočem članku navedla, vsebujejo v sebi tudi
mehanizme obvladovanja in oblikovanja otroka,
Drugega. Pri vzgojnem tipu besedil je to povsem
jasno razvidno, bolj prikrito pa se pojavi pri idealizaciji otroštva, pri kateri se morda zdi, da je otroku
ponujeno čisto vse, kar bi si tudi sami želeli.
Kar je skupno vsem trem tipom, vsekiakor pa je
najbolj značilno za zadnji, zbliževalno/dvogovorni
tip, je pojmovanje otroštva kot nekega posebnega,
drugačnega in težko doumljivega obdobja, v
katerem vladajo drugačne zakonitosti mišljenja. Gre
za to, da "obstaja prvinska, odraslim očem prikrita,
skrivnostna vez med otroškim načinom doživljanja
sveta in pradavno mitološko zavestjo, za katero je
značilna vera v organsko povezanost vsega z vsem
ter v duhove, ki živijo v naravi ter oživljajo vse
stvari, ki se današnjim odraslim zdijo mrtve" (Novak
1991: 50). Besedila tretjega tipa nastajajo predvsem
na podlagi tvorčeve identifikacije z otrokom, ki
temelji na njegovih lastnih izkušnjah iz otroštva in
mitiziranjem le-teh.
Po mojem mnenju pa pri tem ne gre za nobeno
neverjetno sposobnost otroške domišljije, ki je
odrasli nimajo več. Gre le za to, da so otroci konstruirani kot Drugi in to drugost odrasli poskušamo
mitizirati, ji dati nek simbolni pomen (ki je pozitiven, saj so otroci hkrati tudi del nas). In na ta način
je soustvarjanje otroških predstav, otrokovega sveta
sploh mogoče.
Glede na tematiko v otroških pesmih bi lahko
sklepali, da so otroci pojmovani, kot da bi z eno
nogo še vedno stali v polju naravnega (za razliko
od kulturnega). Živali bi naj bile otrokom blizu, zat
se jih pri pisanju pesmi množično uporablja. E
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je z opisovanjem narave in neživega sveta. Otroci so
po tej ideologiji torej naša daljna zgodovina, naš
izvor in zato so tudi toliko bolj povezani z naravn-
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Ljubljana: Slovenska matica.
Zorn, Aleksander
1995
'Otroška literatura in mladinska književnost.' Otrok in
knjiga 22(39/40): 5-12.
1 Kar se tiče terminov, je v slovenski literarni teoriji uveljavljen izraz mladinska
književnost/lilf\ralura, le redko se uporablja pridevnik otroška, če pa se, gre za sopomenki.
2 V ta tip lahko uvrstimo tudi ideološko literaturo, nastalo neposredno po drugi svetovni
vojni {Saksida 1998: 82), ki ima z razsvetljensko še nekaj skupnega: "Zdi se, da sla si
razsvetljensko pojmovanje vzgojne funkcije literature ter povojna aktivistična mladinska literatura nekako blizu v tem, da otroškosti sploh ne priznavala kot posebnega 'stanja duha'
{tako infantilizem označuje Niko Grafenauer), pač pa le kot 'prehodni čas', ki ga je treba
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izkoristili za oblikovanje bodočega odraslega". {Saksida 1997: 9)
3 Na šaljiv način jih je omenil tudi Karel Štrekelj ob izidu otroških ljudskih pesmi:
"Marsikaj je v njih, česar bi od mladega človeka ne pričakovali in kar je zoprno moderni
laži - omiki in pruderiji, ki so ji naluralia nekaj nezaslišanega" { 1908-1923: 308).
Enakega mnenja je bil tudi Anton Brezovnik, ki je želel nadomestili Razlagove Pesmarice
{1863), saj je "zavoljo obilnih političnih in erotičnih pesnij pač ne moremo z mirnim srcem
nežni mladini v roke dati" {Brezovnik 1887: 3) ter Slomšek, ki je pesnil "največ zalo, ker je
spoznal, da so take pesmi ljudstvu potrebne in koristne, kajti z njimi je hotel iztrebiti iz ljudstva razne nespodobne ali pa nemške pesmi" {Slomšek 1924: 68).
4 To je značilno za starejšo literaturo, ki še črpa iz narave, ruralnega okolja. Po letu 1970
pa, kot ugotavlja Saksida {1998: 83), se v nekaterih uspavankah glavni junak preseli v
urbano okolje, za katerega so značilni opisi mesta in ulic, ki se pogrezajo v spanje.
5 Psihologija se, za razliko od antropologije, z dojenčki veliko ukvarja, in ima tudi razvile
potrebne metode.
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USPAVANKA - DOMISLJIJSKI PRISTAN ODRASLIH IN
NJIHOVO ORODJE ZA UVAJANJE SVOJIH POTOMCEV
...
V. SFERO DRUZBENEGA
Teja Močnik
Uvodne misli
človek je po svoji naravi zvedavo in ustvarjalno
bitje, sicer ne bi mogel ustvariti kulture v vsej njeni
pojavnosti. Toda ustvarjalni lonec lahko prične
brbotati šele, ko vanj nasujemo tudi veliko mero
domišljije in intuicije, ki pa ju laične sodbe vse prepogosto pripisujejo in povezujejo le z obdobjem
otroštva. Otroška kultura 'je niša in idealen privez za
domišljijski svet odraslih. Da bi dokazala to trditev,
sem se sprehodila po stopinjah besedil, ki jih za
seboj puščajo pesmi s sicer prvenstvenim
namenom uspavanja - uspavanke. Te imajo lahko
mnogo obrazov.
Izločila sem 18 slovenskih avtorskih besedil, ki
predstavljajo del popularne kulture od 90. let 20.
stoletja do danes. Skozi besedilno naracijo bom
skušala odstreti sodobno popularno uspavanko kot
domišljijsko kreacijo odraslih in njihovo orodje za
vzpostavljanje inkulturacijskega procesa pri najmlajših članih družbe ter obenem nakazati njen pomen
v luči psihološkega sproščanja potlačenih nagonov,
ob čemer se bom oprla predvsem na Jungove teorije o človekovem nezavednem.Yoshihiko Ikegami je
s svojim pogledom na besedila tradicionalnih
japonskih uspavank kot magičnih, raziskavi sodobne popularne uspavanke odprla še nova izhodišča v
raziskovanju iracionalne sfere človeka, za mojo
raziskavo pa je nepogrešljiva tudi ogromna bera
Muršičevih spoznanj iz različnih področij njegovega
raziskovanja.
S pričujočo raziskavo bi rada nakazala pojem
uspavanke kot sredstvo, ki je v enaki meri (čeprav v
drugačni funkciji) namenjeno tako otroku kot
odraslemu.
Uspavanka ni stvaritev z enoznačnim pomenom
in njeno besedilo lahko odraža veliko več kot zgolj
željo po uspavanju. Popularna uspavanka skozi

besedilo kaže svojo mnogo starejšo, če ne že kar
arhaično podobo, čeprav se na prvi pogled ne zdi
tako. Je logično nadaljevanje njene predhodnice t.j.
tradicionalne uspavanke z nekoliko drugačnimi
besednimi prijemi in veliko mero cenzure.
Ker že ves čas govorim o popularnih uspavankah, sem - še preden se posvetim ključnim
vprašanjem raziskave - dolžna tudi razlago tega termina oz. skovanke, ob čemer se bom na kratko
obregnila tudi na pojmovanje ljudskega in umetnega, saj uspavanka nastopa kot nekakšno sivo polje
med enim in drugim - v nikoli povsem jasnih determinatah. Poznavanje avtorja besedila je nekakšno
merilo, ki pesem postavi v območje umetnega.
Toda uspavanka, čeprav avtorska, se v marsičem
približa ljudski pesmi.
In kje so pravzaprav razločki, ki med ljudskim in
umetnim rišejo meje? Goleževa distinkcije med
njima vidi v tem, "da ljudska pesem ni zaprt organizem, podvržena je nenehnim spremembam, zato
združuje variabilnost in stabilnost v vsebini, obliki
ali melodiji, umetna pesem pa je književno dejstvo"
(Golež 2003: 23). Daleč najbolj pomembna elementa, ki označujeta ljudsko pesem kot samosvoj pojav,
sta tekstura in kontekst, ki obdajata tekst in besedilo ljudske pesmi, medtem ko pri umetni pesmi ta
dva elementa ne igrata posebne vloge. Ljudska
pesem je osnovana na sinkretičnosti, ki se pri uspavankah kaže v celotnem odnosu oziroma interakcijo med uspavajočim in uspavanim, kjer avtorstvo
pesmi ne igra nobene vloge. S svojo pojavnostjo
uspavanka definicije ljudskega in umetnega postavlja na kocko in že tako zapletena vprašanja še bolj
zaplete. Vzemimo primer Šifrerjeve Uspavanke za
Evo. Informatorka, ki je reševala anketo o uspavankah, je zapisala, da Evino ime zamenja s
sinovim, kar kaže na prvine ljudske pesmi - variant-
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nost. Ker bi bilo takšno ali drugačno žanrsko
umeščevanje uspavanke po obstoječih definicijah
ljudskega in umetnega lahko povsem kontradiktorno, sem se odločila obravnavane uspavanke
uvrstiti v kategorijo popularnih pesmi, ki se jim še
najbolj približajo, vsaj ob upoštevanju "da je
množična kultura tista, katere proizvodi so bistveno
posredovani skozi množične medije in jih je
mogoče neskončno reproducirati, medtem, ko naj
bi bila popularna kultura tista, ki v vsakem primeru
najizraziteje zaznamuje življenje večine ljudi"
(Muršič 2000: 63).
Nenazadnje je slednji kontekst nadvse pomemben, saj je večina anketiranih 1 na vprašanje Kje so
se naučili uspavank?, odgovorila, da iz zvočnih
medijev.
Zaradi večje preglednosti tekstovne analize so
opombe o izvoru analiziranih besedil navedene na
koncu članka, vse ostale pa sproti v oklepajih.
Analiza besedil
Kadar se v glasbi pogovarjamo o besedilih, se
vedno zdi, da ta nastopajo v senci zvočnega izraza,
čeprav v resnici glasba dokaj pogosto služi le kot
lažji prevodnik prenosa neke informacije oziroma
sporočila, hkrati pa to indirektno sporočilo ne predstavlja nobene obveze, ali kot pravi Merriam,
imamo pri tem možnost izbire, "saj jo lahko vzamemo kot pesmico ali pa upoštevamo tudi njen
vsebinski pomen" (2000: 151). Večina popularno
glasbenih besedil temelji na predpostavki, da "vsa
njihova poetičnost izvira iz dialektike mešanja dveh
govoric - jezikovne in glasbene" (Muršič po Beranič
1995: 346). Ker bom v nadaljevanju besedila oddvojila glasbi, se je potrebno zavedati, da v realnosti
funkcionirajo skupaj, kar omogoča približevanje
besedila poslušalcu. Čeprav besedila v glasbi pogosto niso bistvena (prim. Muršič 1995: 346), pa jih ne
gre puščati vnemar, kajti podajo nam lahko nadvse
relevantno sliko o kulturnih pojavih določene
družbe ter psiholoških procesih, ki se dogajajo v
ljudeh (Merriam 2000: 159) znotraj te družbe.
Družba je svoje pomene skrila in zakopala tudi v
besedila uspavank. Pretenciozno brskanje po
njenih skrivnostih nam odkrije prav tisti zemljevid,
po katerem lahko pridemo do odkritja uspavanke
kot pesmi v funkciji izražanja globoko skritih
občutkov posameznikov, komentiranja različnih
vidikov vsakdanjega življenja predvsem pa kot
odlično sredstvo psihičnega sproščanja (2000).
Uspavanka je pesem s širokim spektrom funkcij,
toda njena besedila nam več kot o svetu otrok povedo o svetu odraslih članov družbe. Yoshihiko
Ikegami jih je opredelila kot poseben tip tradicionalnih otroških pesmi, ki primarno niso namenjene temu, da bi jih peli otroci, temveč odrasli
otrokom (1985: 97). Ker pri njej otrok še ne more
vplivati na izvedbo, tudi pri nas uspavanka ne sodi
v otroško slovstveno folkloro (SEL 2004: 656).
Takšne opredelitve sicer za seboj puščajo senco
dvoma, toda če uspavanko vzamemo kot kreacijo
odraslih, potem nam lahko to služi za odlično
izhodiščno točko v raziskavi besedil. Ta nam bo
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razkrila presečišča ustvarjalnih vzgibov odraslega in
njen pomen oziroma vpliv na odraščajočega. ·
V besedilih popularnih uspavank lahko zasledimo mnogo skupnih elementov s tradicionalnimi,
toda ob tem je potrebno izpostaviti (že omenjeno)
družbeno cenzuro, ki je iz svojega repertoarja
namenoma izločila pesmi s pretirano krutimi in
realističnimi besedili, za katere je predpostavila, da
imajo lahko neugoden vpliv na podobo otroškega
sveta, hkrati pa to kaže na osnove popularne kulture, ki zavrača depresivne teme in gradi pretežno
na zabavi. Cenzura je popularno uspavanko narisala
v luči pesmi, ki se napaja v svetu domišljije, a ima
lahko povsem konkretno ozadje. Izoblikovala je svoj
tip idealiziranih dežel, razpetih nekje med to in
onostranstvom, v katerih živijo antropomorfna
bitja, ki otroke varno popeljejo v sen in jih varujejo
vse dokler se ponovno ne vrnejo v svet budnih.
Med temi bitji se največkrat pojavljajo živali, ki na
prvi pogled nimajo nikakršne mitološke osnove,
temveč se zdi, da so izbrane po analogiji podobnosti s človekom:

/Medvedek že smrči/ se lunica smeji/ prišel je
beli dan/ medvedek dober dan/ (Špan 1993)
ali pa

/V mačji deželi na koncu sveta/ vsak dan nam
predejo balo zlata/ (Majhen 1997)
Med pogostejšimi bitji nastopa še škrat Spanček,
ki je predstavljen kot dobrohotno bitje, otroke pa v
sen pospremijo tudi nebesna telesa - zvezde, luna
ali kar sama noč. Za vse elemente je značilna personifikacija:

/Vsaka zvezda na nebu zamiži/ teta luna Driki-

fl1!J/ se zasmeji/ pogasili smo vse luči/ da naša Eva
lahko zaspi/ (Šifrer 2002)
/Zvezde prubudijo sanje in junake iz pravljice/
vse igrače oživ(io/ zlezejo iz škatlice/
(Golavšek 2001)
Besedilna narativnost uspavanke na ta
vzpostavlja poseben tip jezika, ki bi ga
lahko primerjali z jezikom argo, "ki ga razumejo samo posvečeni člani družbe in je eden od
temeljnih razmejitvenih kamnov med matično
kulturo in podkulturami" (Muršič 1995: 349).
Specifična oblika jezika v uspavanki nastopa
kot ena izmed zgodnjih tvork otroške identitete. Nenazadnje je "svet otrok poleg sveta
žensk in moških ter starcev - eden od
bistvenih delov človeškega sveta" (1994: 28) in
ga kot takega lahko obravamo kot samostojno
celoto z njim lastnimi kulturnimi produkti.
Z učenjem in rabo jezika smo prišli do
točke, ki jo lahko opredelimo kot uvajanje
človeškega bitja v sfero družbenega.
način

...

....

USPAVANKE V MEDDISCIPLINARNIH MREZAH - STROKOVNI CLANKI
Inkulturacija, socializacija, arhetipi v uspavankah
Prvo čutilo, ki se otroku razvije še preden se
rodi, je sluh; zato je pomen glasbe za otroka
nezanemarljiv. Prav to glasbo med vsemi sredstvi
učinkovitega družbenega uvajanja postavlja na
piedestal.
"Zvok, ki ga ponotranjimo med prvimi stvaritvami kulture (in narave), lahko nastopa kot odlično
sredstvo v procesu socializacije in inkulturacije,
zato moči glasbe ne moremo zanikati, saj je idealna
za pripravo temeljev vključevanja v družbo in ustvarjanje najmočnejših izkušenj, kajti ni se ji treba
opirati na specifičnosti in partikularnosti". (Muršič
po Sheperd 2000: 323)
Besedilo popularne uspavanke, ki spada med
oblike pesmi, za katere je značilno delovanje že v
najnežnejši fazi otroštva, se je uspešno naslonilo na
moč zvoka in s tem ujelo najzgodnejši tok socializacijskega procesa, njegovo prvo fazo, kajti primarna socializacija temelji na ponotranjenju jezika
(Berger; Luckmann 1988: 128). V drugi fazi pa
besedila lahko že konkretno učinkujejo na otroka,
saj socializacijski proces poteka skozi pridobitve
jezikovnega znanja, ki izhaja iz posebnih družbenih
vlog (1988: 128):
/Ko zaspijo stare hiše/ Muri ma~io knjigo piše/ s
taco si podpira glavo/ pije močno mačjo kavo/
(Kovič 1998a)
Svet odraslih, zavit v živalske metafore, se tako
na 'mehak' način želi inkorporirati v svet otrok. Z
živalskimi pridevniki (mačja knjiga, mačja kava) se
skuša pri otroku vzpostaviti razumevanje kulture in
njenih dejstev, obenem pa skozi glasbo ponuditi
odgovore, ki jih otrokom predstavlja svet odraslih.
Živali v procesih družbenega uvajanja sploh
nastopajo kot najbolj prikladni objekti in jih v
največji meri lahko najdemo tudi v popularnih
uspavankah.
Na tem mestu lahko potegnemo paralele z ugotovitvami Ikegamijeve, ki motive iz narave (živali,
rastline) v tradicionalnih japonskih uspavankah
opredeli kot ostanke magičnih zagovorov ob ritualih, ki se navezujejo predvsem na živali in rastline.
Tudi psihoanalitične teorije pripisujejo živalim
globlji pomen od zgolj njihove analogične
povezave s človekom. "V umetnosti, pa tudi drugih
področjih, ki jih obvladuje človek, živalski motiv
ponavadi simbolizira človekovo primitivno in
nagonsko naravo" Qaffe 2003: 239).
človek je pred svojo iniciacijo veljal za žival, zato
ga je bilo potrebno kultivirati. V tem se zrcali
človekova neodtegljiva povezanost z naravo in žival
je bila sveti del taiste narave. "Toda ti simboli so v
industrijski družbi vedno bolj osiromašeni svojega
prvotnega pomena, kajti človek ni več povezan z
naravo, ker je izgubil svojo čustveno 'nezavedno
identiteto' z naravnimi pojavi" Qung 2003: 97).
Popularne uspavanke so iztrošene svojih prvobitnih
pomenov, vendar v njih še lahko sledimo nekaterim

prežitkom oz. ostankom arhetipskih podob (simbolov, sanj, mitov), ki jih lahko najdemo predvsem v
besedilih namenjenih otrokom.
Arhetipske podobe v uspavankah se odražajo
prav v pojavnosti živali ter drugih antropomorfnih
bitjih - škrati, bav bavi in podobno. Ker je uspavanka že bližina spanca, se pogosto spoji z njim, zato
arhetipe lahko iščemo tudi v iracionalnih svetovih,
ki se v besedilih kažejo v podobi vesolja in dežel
onkraj budnosti:
/Vsaka zvezda na nebu zamiži/ Evin kužek
zalaja/ se poslovi/ v kraljesto škratov sani in vil/ jo
nese sila nevidnih kril/ (Šifrer 2002)
"
Če se vrnem k besedilu in njegovi inkulturacijski funkciji, je uspavanka - če inkulturacijo
razumemo kot "načine, na katere se dojenčki in
otroci učijo, kako postati odrasli člani družbe"
(Muršič po Nanda 2003: 17) eden izmed teh nači
nov. Otrok skozi glasbo in besedila pridobiva znanje o družbi, rešitve za lažje razumevanje, funkcioniranje in prilagajanje, obenem pa uspavanka nastopa
kot zgodnji primer preprečevanja deviantnosti in
nesprejemljivega vedenja v družbi - torej ima lahko
vzgojne učinke:

/Mamina punčka se dere za tri/ noče še spati
igrat se hiti/ trmasta glavica hitro spat/ drugače
ostala boš majhna kot škrat/ Mimo priplesal je velik
bav bav/ mamino punčko pod pazduho dal/ v gozd
jo odnesel pod mah jo skril/ nihče več nikoli ne bo
je dobil/ Škratje so videli kaj se godi/ vriskali peli so
juhuhuhi/ koplje naj z nami v temi zlato/ podnevi
pa pere in kuha skrbno/ Mamina punčka se joče za
tri/ v posteljo hoče mudi se mudi/ splašena glavica
·
prosi spat/ da jutri bo večja kot največji škrat/
(Kuhar 1993)
Manipuliranje z domišljijo je ključnega pomena
v socializacijskih in inkulturacijskih procesih, toda
za izvajanje manipulativne funkcije so v prvi vrsti
zaslužni odrasli, ki skozi to iščejo učinkovite načine
vzgojnega vplivanja na svoje potomce.
Je domišljija rezervirana za otroke?
Uspavanka je pesem, ki predstavlja prehod nekakšno liminalno fazo med budnostjo in snom
oziroma povezovalni kolovoz med "svetom 'nadzorovanih' misli budnega življenja in bogastvom
podob, vzniklih v sanjah" Qung 2003: 51), zato je
tudi njena simbolna vsebina odraz realnega in sanjskega sveta.
/Zlato sonce gre za morje/ bele sanje čez obzorje/ sanje so velika skleda/ pol iz mleka pol iz meda/
(Kovič 1998b)
Kot sem že omenila, uspavanke tipološko ne
sodijo med otroške pesmi, saj so v kar največji meri
plod ustvarjalnosti odraslih ljudi. Uspavanko tako
lahko prepoznavamo kot prikrito sredstvo za
izražanje domišljijskih misli odraslih, ki so pogosto
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zatrte in potisnjene v človekov nezavedni del psihe.
Odkrito izražanje domišljije ima mnoge paralele z
odkritim izražanjem čustev. Oboje se umešča med
človekove iracionalne zaznave, ki nastopajo kot
žrtev tiste evropske paradigme, ki se kaže v
"racionalistični usmeritvi 'zahodne civilizacije',
vključno z njenim hierarhiriziranim dualizmom
modernih znanosti in njihovi epistemologiji, kjer
korenini uveljavljeno prepričanje, da duhovni
razvoj (civiliziranega) človeka in družbe temelji na
zavračanju in kontroli čustev" (Šadl 1999: 10). Za
takšen razkol med človekovo racionalno in iracionalno zaznavo bi lahko šli še dlje od evropske
zgodovine. Mnogo ritualov, posebej še tistih v zvezi
z iniciacijo, se smatra kot prehod človeka iz svoje
'animaličnosti' - faze nagonskih vzgibov v človeka:
"V teh obredih postane deček lastnik svoje 'živalske
duše', sočasno pa z obrezovanjem žrtvuje svoje 'živalsko
bitje'. S tem dvojnim procesom je sprejet v totemski klan
in vzpostavi odnos s svojo totemsko živaljo. Predvsem pa
postane moški in -v širšem pomenu - človek." Oaffe

2003: 238)
Ločitev človeka od živali pomeni tudi začetek
ločevanja racionalnega od iracionalnega. To je v

nekaterih družbah privedlo do poudarjanja
razumske zaznave v nasprotju z racionalno, ki je
vsaj v evropskem prostoru pogosto izenačena kot
nagonska oziroma tisti del človekove osebnosti, ki
se ga ne da obvladati. Zato je človek ves čas gradil
prav na obvladovanju človekove iracionalne osebnosti, saj manipulacija s človekovim iracionalnim
lahko nastopa kot učinkovito sredstvo družbenega
nadzora, čeprav to ne pomeni tudi nujno prepreče
vanja deviantosti, ki pogosto izhaja ravno iz potlačitve človekove iracionalne sfere. Toda kljub
vsemu je ostala mitološka osnova in po Jungu imajo
ravno miti vlogo, da nas "pripeljejo nazaj k arhaičn
im pripovedovalcem in njihovim sanjam, k ljudem,
ki jih je prevzela razvnetost lastne domišljije" Oung
2003: 91).
Domišljija je pogosto pripisana otroškemu svetu,
ki konceptualno še vedno bdi na prepričanju o
nekakšni živalski primarnosti in nekontroliranih
nagonih, čeprav je domišljija in z njo povezana ustvarjalnost dejansko pomembna v vseh fazah razvoja
človeka. Rodari po Denweryu navaja,
"da funkcija domišljije zaznava resničnosti in
možnosti, ki se nam v normalnih okoliščinah čutne precepcije ne pokažejo. Njen cilj je zaznavanje oddaljenega
navzočega, temnega. Ne samo zgodovina, zemljepis,
književnosti, začetki znanosti, ampak tudi geometrija in
aritmetika vsebujejo kopico dokazov, ki jih mora obdelati
le domišljija, če jih hočemo razumeti". (Rodari 1996:
129)
Če zatorej sledimo tem utemeljitvam, lahko brez
zadržkov obravnavamo uspavanke kot kulturno
krinko, pod katero ždi potlačena in zatrta ustvarjalnost odraslih, ki korenini v svetu arhetipov in sanjskih podob ter se nima možnosti izraziti v drugih
oblikah kot v tistih, ki so prvenstveno namenjene
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otrokom. Skozi uspavanke se vzpostavi odnos
ponovnega podoživljanja prikrite ali zatrte infantilnosti. Uspavanka je kanal, kamor odrasel človek
lahko brez slabe vesti, ki mu jo povzroča kulturno
okolje, skoncetrira vse svoje potlačene nagone iz
otroštva ter se spusti v neodkrit svet, ki bdi v njem.
Sprosti svoje nezavedno, zgodovino človeka, nepojasnjenih svetov in bitij, za katere v industrijskih
racionalnih družbah manjka prostora.
Končni sen
/Ko jim sanje zadišijo/ bele muce brž zaspijo/ in
za njimi tudi črne/ in še zlate in srebrne/
(Kovič 1998b)

Uspavanke so pogosto reflektirane kot pesmi, ki
so namenjene izključno otrokom in funkciji njihovega uspavanja, vendar so - kot smo videli vzgibi, iz katerih uspavanka nastane, lahko tudi drugačni. Dve izmed sekundarnih možnosti uspavanke
sem predstavila v pričujoči raziskavi. Prva se nanaša
na inkulturacijsko in socializacijsko funkcijo uspavanke, druga pa na uspavanko kot sredstvo za
izražanje domišljijskih vzpodbud odraslih, ki
koreninijo v človekovem nezavednem.
Po drugi strani se moje ugotovitve nanašajo tudi
na to, da uspavanka ni le sivo polje med ljudskim in
umetnim. Izmuzljiva je na vseh področjih
znanstvenih opredelitev in ves čas obstaja v svoji
liminalni fazi, razpeta med budnostjo in spancem,
po svojem namenu med odraslim in otrokom, med
banalnostjo vsebine in arhetipi. S svojo vsebino
pomembno vpliva na kreacijo otroškega sveta, toda
njeni kreatorji - v Jungovem jeziku nekakšni
metaforični arhaični pripovedovalci - so odrasli.
Besedila nam prav zato lahko podajo marsikateri
odgovor na psihološko podobo odraslih članov
družbe.
četudi so bile tradicionalne uspavanke pogosto
osebno izpovedne, tragične in je bila njihova
besedilna naracija usmerjena v realističen slog brez
olepšav, popularne uspavanke kljub cenzuri niso
nič manj povedne. Zavite so v metafore in se
izražajo kot eksplozivi zatrte iracionalnosti - in v
njej domišljije in čustev. Domišljijski svet odraslih
sloni na arhetipskih podobah kot stalnicah, ki se
oplajajo s sodobnimi elementi.
Končno je popularna uspavanka tudi odraz kulturnih pogojev v katerih je nastala - nenazadnje bi
lahko preko nje razkrinkali odnose, ki jih odrasli
skoznjo vzpostavljajo do svojih otrok. Množična
cenzura krutih tekstov, ki jih med popularnimi
uspavankami ni moč najti, že lahko namiguje na
možncnaziskovanje koleracij odnosov med svetom
otrok in svetom odraslih v sodobni družbi. Čeprav
ta dva svetova lahko nastopata kot samostojni in
ločeni entiteti, ves čas vplivata drug na drugega in
se s tem vzdružujeta in reproducirata. Tudi z močjo
uspavanke.
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KAKO USPAVATI OTROKA?
TEHNIKE USPAVANJA V POLJUDNI PERIODIKI

Kaja Beton
Eno od temeljnih vprašanj, na katerega sem
želela odgovoriti, je, na kakšen način je dejstvo, da
(glede na raziskave otroške in razvojne psihologije
ter sorodnih psiholoških ter pedagoških ved) glasba, še posebej materino petje, otroka ne le pomiri,
ampak tudi pomembno vpliva na njegov duševni
razvoj, predstavljeno v periodiki, specializirani za
otroke in starše. Ravno tako sem predvidevala, da je
v razpravah prisotna aplikacija znanstvenih spoznanj, ki so podkrepljena oziroma razložena na
poljuden, vsakomur razumljiv način.
S svojim raziskovalnim delom sem skušala ugotoviti, kako so staršem v poljudni literaturi predstavljene tehnike uspavanja in pomen ter raba uspavank. V raziskavo sem vključila mesečnik za starše
Otrok in družina, ki izhaja že od leta 1952, in "je
dragocena spremljevalka staršev in vseh družinskih
članov, vzgojiteljev ter pedagoških delavcev v vrtcih
in šolah. S primeri iz prakse in strokovnimi prispevki bogati izkušnje vseh tistih, ki spremljajo razvoj
otroka od spočetja do odraslosti" ('O reviji', vir:
http://www.otrokdruzina.com/o_reviji.htm; pregledano 23. 2. 2006). Vključila sem še otroška
mesečnika - Cicibani in Cicido,2 časovno pa sem se
omejila na izdaje od leta 1990 do 2003.
Osnovna tipološka značilnost vseh obravnavanih
člankov je njihova poljudnost, zaradi česar lahko
zajamejo kar najširši krog bralcev ter tako vplivajo
na vrednotenje in prakticiranje določenih dejavnosti, povezane z vzgojo otrok. Prek poljudnih revij in
knjig sem našla razprave in informacije, ki jih
matere berejo in si z njimi pomagajo pri vzgoji.
V revijah sem našla skupaj prek sedemdeset
uspavank. Članki, ki se tičejo tematike uspavank in
uspavanja, pa so bili redki, saj v vseh trinajstih letnikih v reviji Otrok in družina ni bilo niti enega
članka, ki bi govoril o uspavankah. Ker pa so bile
omenjene v različnih kontekstih, sem si podrobneje
ogledala članke z njihovo omembo in jih
analizirala. 3
Pomen glasbe
V knjigi Miselni razvoj dojenčka in malčka
(Silberg 2003) so podani rezultati raziskav, ki so bile
izvedene na področju otrokovega telesnega,
duševnega in umskega razvoja. Rezultati med
drugim kažejo, da se novorojenčki že od rojstva
odzivajo na glasbo (tudi tako, da se pomirijo), saj so
se že v maternici privadili na ritem, glasove in
gibanje. Zibanje in guganje sta predpogoj za razvijanje motoričnih sposobnosti in koordinacije
(plazenje in hoja), otrokov zgodnji kontakt z glasbo
pa vpliva na razvoj sposobnosti učenja in abstraktnega razmišljanja. S pesmijo dojenčki spoznavajo
govorne vzorce, z zgodbicami pa se dojenčka spod-
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buja k izražanju svojih čustev. Majhni otroci so
pozornejši na govorjenje v visokem, pojočem tonu,
psihološki eksperimenti pa so pokazali, da se ob
poslušanju klasične glasbe otrokom krepijo tiste
povezave v možganih, ki se aktivirajo pri matematičnem in logičnem razmišljanju. Glasba je dokazano - nujna za normalen duševni, motorični
in umski razvoj otroka in krepi navezanost med
odraslim in otrokom.
Uspavanje otroka s pomočjo glasbe
Priročniki za vzgojo otroka pomen glasbe pri
uspavanju ocenjujejo različno. Tako na primer v
priročniku Otrok od rojstva do šole (Leach 1979)
avtorica meni, da glasba kot entiteta v procesu
uspavanja ne igra nobene pomembnejše vloge in je
pomemben zgolj ritem, kar podkrepi z besedami:
"Otrok sicer glasbo rad posluša, vendar pa mu je ritmično udarjanje bobna ali enakomerno brnenje
sesalca za prah enako prijetno, kolikor je to pač
mogoče ugotoviti" (115). V priročniku Otroška duša
je ranljiva pa Ingeborg Ballhausen (1994) razlaga,
kako so nekoč bile otrokom y veliko pomoč pri
uspavanju zibke, v katerih so se otroci resnično
zibali, in "neizčrpna zakladnica uspavank in pesmic,
da je otrok lahko zadremal" (24).
Knjižica Elizabeth Pantley, Otroško spanje, brez
joka v sanje (2003), je osnovno vodilo za pomoč
staršem, da bi svojega otroka uspavali brez prisile.
Avtorica se zavzema za ustvarjanje otrokovega
občutka varnosti, prijaznega načina uspavanja in
potrpežljivosti, ki jo mora imeti starš. Avtorica meni,
da mora biti "obred pred spanjem"4 takšen, da se
otrok med njim dobro počuti, se umiri in se počuti
varnega. Takšna dejanja so kopanje, masiranje,
branje, petje, poslušanje glasbe, zibanje, sprehajanje
in dojenje. Avtorica omenja tudi "uspavalne besede"
- to so besede ali besedne zveze (lahko tudi uspavanke), ki jih otrok začne povezovati s spanjem in
mu jih prigovarjamo vedno, ko želimo, da zaspi.
Dokazano je, da se ob nežni glasbi otroci lažei
sprostijo in zaspijo. Vendar v1Saka glasba ni primerna, saj lahko s preveč živahno glasbo dosežejo starši
ravno nasprotni učinek. Najprimernejša je preprosta, ponavljajoča in predvidljiva glasba, kot so tradicionalne uspavanke, učinkoviti pa so tudi posnetki
zvokov iz narave (118-121). Čeprav je za Pentleyevo
pomembno, da se obred pred dnevnim spanjem
razlikuje od obreda pred nočnim spanjem, pa je
uspavanje s pomočjo glasbe primerno in dobrodošlo obakrat.
V trinajstih obravnavanih letnikih revije Otrok in
družina (1990-2003) sem našla vsega skupaj 24
člankov, ki se navezujejo na obravnavano temo. Na
samo uspavanje se je eksplicitno navezovalo le
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poročilo

iz vrtca, v katerem so vzgojiteljice izvedle
med starši anketo o spalnih navadah otrok in na
podlagi rezultatov uvedle nekatere spremembe pri
spanju otrok v vrtcu. Nasprotno pa sem našla veliko
člankov, ki so govorili o pravljicah in bralnih
navadah. Med najdenim gradivom je bilo precejšnje
število člankov, ki so dajali napotke za pomirjanje
jokajočega otroka.
v vseh obravnavanih člankih pa avtorji poudarjajo, da je treba najprej ugotoviti razlog za jok, od
česar je odvisno materino ukrepanje. Pri uspavanju
jokajočega otroka, sta po mnenju piscev pomembna zibanje in prigovarjanje oziroma prepevanje.
Zibanja je otrok navajen in ga najbolj umiri, saj se je
praktično vseh devet mesecev zibal v maminem trebuhu. Najučinkoviteje je, če otrok ob zibanju
posluša glasbo. Če vsa kopica razlogov in nasvetov,
ki jih je Nancy Stewart naštela v članku 'Ko vaš
otrok joče', ne pomaga, je njen nasvet sledeč:
"Preizkusili ste vse naše nasvete, ni videti, da bi bilo
kaj narobe, otrok pa se noče in noče potolažiti. Kaj
storiti? Poskusite ga pomiriti na star, preizkušen
način - z enakomernim gibanjem in s pomirjujočimi
zvoki" (1992: 35). Tudi članek 'Vzemimo dojenčka v
naročje' starše seznanja s pomenom zibanja in
pestovanja, ki otroku daje občutek varnosti in
pripomore k njegovemu skladnemu razvoju.
Raziskave so pokazale, da dojenček neha jokati v
dveh minutah, če posluša zvoke okolja, ki ga je bil
vajen znotraj maternice, umiri pa se tudi ob
poslušanju uspavanke ali bitja srca. Vendar pa avtor
poudarja, da dojenček potrebuje pestovanje le v
zelo zgodnji starosti, medtem ko je uspavanje otroka na rokah tudi pri starosti enega leta bolj potreba
matere kot otroka (1994: 34, 48).
V članku 'Razvoj življenja v maternici' beremo o
duševnem življenju otroka, ki se prične, že pred
rojstvom. Takoj po rojstvu otrok sesa počasneje in
bolj umirjeno, če poleg sebe sliši materin glas in
hitreje, če sliši neznane glasove. Takoj po rojstvu je
tudi že sposoben ločiti domače pesmice, ki mu jih
je mati prepevala med nosečnostjo, od tistih, ki jih
prvič sliši. Kljub temu, da plod dobro prepoznava le
ritem glasov in ne posameznih besed, je verjetno,
da raje posluša pogovor v domačem jeziku kot v
tujem (1999: 8-9).
Moderna razvojna psihologija uči, da se v prvem
letu življenja v otroku razvije temelj zaupanja in
notranje povezave. Za vzpostavitev te vezi je
ključnega pomena, da se otrok počuti varnega,
oziroma da je starš ob otroku, ko je ta z nečim
nezadovoljen (Da se bo ... 1996: 42).
Angleški psiholog W. Youle je naredil raziskavo
med otroki, ki so doživeli potapljanje dveh angleških ladij, in pri njih ugotovil, da so imeli v prvih tednih skoraj vsi motnje spanja, ki so pri mnogih trajale
več mesecev. Pred spanjem jih je pomirjalo
poslušanje glasbe, mnogi otroci pa so želeli spati
skupaj s starši (Kakšne so posledice ... 1997: 26-27).
V travmatičnih izkušnjah sta se torej kot izjemno
pozitivna izkazala oba elementa, ki sta pogosta in
pomembna tudi pri uspavanju dojenčkov: materina
bližina ter s tem povezan občutek varnosti ter

nežna glasba.
Pri svojem raziskovalnem delu sem našla tudi
nekaj člankov, ki so se navezovali na glasbo in njen
pomen v otrokovem življenju. Irena Kralj se je v
prispevku 'Otrok in umetnost: glasba' ukvarjala
predvsem z otrokovim glasbenim razvojem. Izhaja
iz predpostavke, da s pesmijo otroka razveseljujemo, pomirjamo in tolažimo ter mu izražamo
ljubezen. Če otroku pogosto pojemo, se bo tudi
njemu zbudila želja po petju, vendar pa ne smemo
pozabiti, da si tudi otroci, ki sami že pojejo, še
vedno želijo, da jim kdo poje. Pri izbiri vokalne
glasbe ne smemo pozabiti na dejstvo, da otroci radi
poslušajo pesmi, ki jih tudi sami znajo zapeti (1990:
12-13).
Tezo, da se vsak otrok rodi z nagnjenjem do glasbe, zagovarja tudi Ljoba]enče (po Kores Korenčan
1996: 33). Glasba v najzgodnejši dobi ne spodbuja
le otrokovega glasbenega razvoja, temveč spodbuja
njegovo ustvarjalnost, predstavlja način komuniciranja, blagodejno vpliva na vse življenjske funkcije
in je pomemben dejavnik otrokovega razvoja in
duševnega zdravja, kot piše tudi Meta Pavlin, ki se v
članku 'Spontano in brez not: glasba najmlajših'
ukvarja z glasbeno vzgojo v predšolskem obdobju
(1999: 36-37).
Za Miro Omerzel-Terlep, avtorico članka
'Transcendenca zavesti in zvoka', pa je zvok "nosilec
prodiranja v transcendentalno stvarnost, zavest in
zaznavo" (1998: 62), o čemer naj bi poročala tudi
izročila svetovnih zgodovinskih dediščin. "Z
zvokom in zvočnimi strukturami (glasbo) se
spuščamo v nas same, v živi in neživi svet, v enotno
energetsko polje, ki nas obdaja, ter oblikujemo
kakovost naše zavesti" (1998: 62). Kritizira današnjega človeka, ki je pozabil na modrost, da se največja
moč glasbe skriva v enostavnosti in odmevnosti
morda enega samega tona, ene same "energetske
frekvence". Ljudski napevi, ki so se ohranili do '
današnjih dni, pa znajo biti ravno takšne, do
podrobnosti premišljene tvorbe. Da se bo zvok
dotaknil naše duhovne biti in dvignil zavest, se
moramo po njenem poslužiti naše "kulturne zvočne
dediščine, ki nam posreduje točno tisto, kar potrebujemo v tem času in prostoru: ozaveščanje naših
pralikov" (1998: 62). Ob tem dodaja, da gre v slovenski ljudski glasbi izpred več stoletij za "nadčasovna
sporočila človekove ustvarjalnosti" (1998: 62), ter da
je zvok lahko energoterapevtik, saj se s pravim
zvokom človek uskladi s kozmosom. Na zvočnih
delavnicah, ki jih avtorica vodi, skuša udeležence
učiti razpoznavati učinek različnih frekvenc (tonov)
na nas, naše organe, zavest in um (1998: 62).
V otroški reviji Ciciban je bilo podobnih člankov
razumljivo precej manj, nekaj jih je izšlo le v prilogi
Ciciban za starše, ki je začela izhajati v letniku
1992/1993. Članek, ki je že po naslovu daleč najbolj
skupen z mojo problematiko, je bil objavljen v
Cicibanu za starše marca 1993 z naslovom 'Kako
otroke uspavamo?'. Vendar pa obetajoč naslov ni
vseboval prispevka, kjer bi govoril o uspavankah.
Kot tehnika uspavanja otrok sta predstavljeni dve
igri, Potovanje z oblaki in Pripoved o robotu, s
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pomočjo katerih se otrok sprosti in zaspi. Zaključek
teksta pa nas povrne h glasbi in prepevanju: "Pri
tem je lahko v pomoč tudi mirna, tiha glasba, še
bolje pa je, če otroku sami zapojemo uspavanko"
(Gjud 1993: 13). Poleg tega članka je bilo v
Cicibanu za starše objavljenih nekaj prispevkov o
glasbi in petju v zgodnji dobi otroštva, vendar je bil
poudarek na učenju in uvajanju petja in glasbe v
otrokovo življenje. Le Katja Virant Iršič je na poljuden način predstavila tezo strokovnjakov, da je
"petje prvi otrokov stik z glasbo. Dojenček je
očaran, ko zazna mamino pesem. Pomeni mu mir,
srečo, varnost" (1998: 50-51). V začetku ga takšna
pesem predvsem uspava, kasneje pa jo poveže z
igro in postane način komuniciranja, prinaša nova
spoznanja in slutnjo lepega (1998: 51).

"nina nana", "ajatutaja" in podobno. Poleg tega je
bila pri določanju neke pesmi kot uspavanke zame
odločilnega pomena tudi ilustracija, ki se je pojavila
ob besedilu. Ker mi je ilustracija nadomestila živi
kontekst izvajanja, sem lahko neko pesmico v otroški reviji označila za uspavanko že na prvi pogled.
V petnajstih letnikih Cicibana - od letnika
1989/90 do vključno letnika 2003/04 - sem določila
51 uspavank, v petih letnikih Cicidoja, od letnika
1998/99 do vključno letnika 2003/04 pa 15 uspavank.S V reviji Otrok in družina sem v obravnavanem obdobju našla le dve uspavanki, v prilogi
Trobentica, ki je začela izhajati aprila 2001, pa štiri
uspavanke.
V reviji Ciciban v letnikih 1989/90 in 1990/91 ni
bilo niti ene uspavanke, v naslednjem letniku pa je
bila objavljena le slovenska ljudska uspavanka
Tuta}, ninaj, dete mlado. Po letu 1991 so se uspavanke v Cicibanu pojavljale vsako leto, v povprečju
štiri v posameznem letniku. Največ uspavank je
izšlo v letnikih 1997/98 in 2000/01, obakrat kar po
deset. Na splošno so uspavanke v obeh revijah izhajale časovno zelo neenakomerno, vendar pa je
povprečje uspavank, objavljenih v posameznem
letu enako, in sicer so to tri uspavanke na leto CGraf
1).
Nekatere uspavanke so se pojavile večkrat,
včasih tudi pod drugačnim naslovom. Tematike
uspavank so bile prav tako različne, čeprav je vsem
skupno namigovanje na spanje in sanje. Med
pesmicami, katerih naslov je bil Uspavanka, je bilo
v Cicibanu pet, vendar se je ena pojavila dvakrat,
ena pa se je štiri letnike kasneje pod naslovom Noči
so črno črne ponovno pojavila. V Cicidoju je bilo
pesmic z naslovom Uspavanka pet, vendar je bila
ena prav tako objavljena dvakrat. V Trobentici pa je
izšla le ena Uspavanka.

Uspavanke v obravnavani periodiki
V Cicibanu in Cicidoju je bilo objavljenih precej
pesmic, med katerimi je kar nekaj uspavank. Če za
uspavanko določimo vsako pesem, s pomočjo
katere se uspava - bodisi s petjem, branjem ali predvajanjem - potem kaj hitro naletimo na težavo. Kot
uspavanko lahko namreč uporabimo katerokoli
pesem, saj je bolj kot vsebina za dosego želenega
učinka bistvena melodija. Tako se lahko posamezno
pesem opredeli za uspavanko samo v kontekstu
njene rabe. Iz tega izhaja tudi definicija v
Slovenskem etnološkem leksikonu, kjer je uspavanka
ali zazibalka "največkrat enokitična pesem, ki se
poje otroku, da zaspi", njeno vlogo pa so pogosto
opravljale tudi balade (Stanonik, Kumer 2004: 656).
Zato sem pri moji analizi pojmovanje uspavank
nekoliko zožila. Kot uspavanke sem označila tiste
pesmice, ki s svojo vsebino napeljujejo na uspavanje otrok ali živali, pesmice, ki v besednjaku uporabljajo besedne zveze, kot so na primer "spi, dete spi",
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Graf 1: število objavljenih uspavank po letnikih v Cicibanu in Cicidoju med obdobjem 1989/90 - 2003/04.
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Beseda uspavanka se je pogosto pojavljala tudi v
naslovih ostalih pesmi, na primer Medvedja uspavanka in Piščančkova uspavanka v Cicidoju ter
Primojdušspavanka, Sobna uspavanka, Stroga
uspavanka, Uspavanka za čuke, Uspavanka za
slone.
Nekaj uspavank ima že v naslovu besede, ki sicer
same po sebi nimajo pomena, vendar so predvsem
v ljudski glasbi povezane z uspavanjem. Te besedne
zveze imam za folkloreme, t.j. najmanjše prepoznavne enote slovstvene folklore (Stanonik 1999: 47).
Najbolj razširjeni sta "nina nana" in "ajatutaja", ki se
pogosto pojavljata ne le v ljudskih napevih, temveč
tudi v ostalih (avtorskih) uspavankah.
Tematika mnogih uspavank se navezuje na noč,
temo, zvezde ali luno. Na otroka skušajo uspavanke
učinkovati pomirjujoče in zlasti pregnati strah pred
temo in nočjo. Kot posrednik se pogosto pojavi
škrat ali večerna vila, ki otrokom prineseta sanje.
Več pesmic otroke nagovarja, naj zaspijo, saj jih v
sanjah čaka lep, čaroben svet, tja pa morejo le, če
zaspijo (takšne so na primer Večerni škrati, Prošnja,
Palček švrk; Pesmica o mojem škratu, Beli možički
in tako dalje). Med uspavanke bi lahko šteli tudi
pesmice, ki otrokom prikazujejo svet ponoči. Ob
njih otroci spoznajo, da je noč čas spanja in počitka
za vso naravo (na primer Kaj se zgodi, ko se znoči,
Spanec).
Le sedmim uspavankam je bil dodan notni zapis,
vse uspavanke pa je spremljala ilustracija, pri katerih je najpogostejši lik otrok ali žival (pri uspavankah
za živali), ki spi oziroma leži. Velikokrat se ilustracija
nanaša na nočno pokrajino ali nebo, kjer sveti luna.
Na ilustracijah se pojavljajo tudi vile, škratje in
starši, ki otroke uspavajo.
Pri pesmicah, katerih melodije ne poznamo, je
lahko ilustracija dober indikator namembnosti
pesmi. Ilustracije same po sebi vzbudijo mir in
delujejo pomirjujoče - prav tako, kot mora delovati
uspavanka na otroka. Ob pomanjkanju melodije je
otroku podana vidna podoba, ki sicer na otroka ne
vpliva tako intenzivno kot zvočna, vendar pa mu na
vizualen način prikaže svet sanj, ki naj bi bil lep in
varen.

Sklep
Kot je mogoče razbrati iz številnih v članku
naštetih avtorjev, je glasba še kako pomemben element ne samo pri uspavanju ali umirjanju otroka,
temveč v celotnem spektru njegovega razvoja. Z
enakomernimi, ritmičnimi zvoki se otrok seznani že
v materinem trebuhu, zato mu ti v najzgodnejši fazi
otroštva predstavljajo varnost, udobje in vez z
materjo. Res je možno te enakomerne zvoke nadomestiti z brnenjem ventilatorja ali nežnim udarjanjem na boben, vendar pa ni oprijemljivejših
znanstvenih dokazov, da se pri tem ustvarja intimna
vez med otrokom in staršem.
V reviji Otrok in družina so uspavanke in na
splošno tehnike uspavanja predstavljene zelo
redko. Pri pregledovanju revij sem pogrešala predvsem razprave s splošnimi napotki za starše z zelo
majhnimi otroki. članki, ki jih lahko razumem za

takšne, pa so se navezovali na skrb za dojenčkovo
zdravje in fizično dobro počutje. Dejstvo, da materino petje otroka pomirja in pozitivno vpliva na njegov duševni razvoj, sem v periodiki sicer zasledila,
vendar v redkih primerih.
Izbor člankov in uspavank v revijah za otroke in
starše je seveda podrejen uredniški politiki, ta pa je
odvisna od moralno-vzgojnih kriterijev ter, predvsem pri ilustracijah, tudi od estetskega vidika.
Vsaka uredniška politika pa, če želi biti uspešna,
mora upoštevati zahteve in želje bralcev ter se ravnati po njihovih odzivih na objave ter v svojih revijah upoštevati sočasna družbena dogajanja in
splošne moralne norme. Uredniki so tako enkrat
bolj drugič manj naklonjeni objavljanju uspavank
ter člankov o tehnikah uspavanja.
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1 Ciciban je pričel izhajati leta 1946 in je namenjen otrokom od šestega leta naprej.
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2 Cicido je mesečnik, ki je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti.
Izhajati je začel leta 1998.
3 Takšnih člankov je bilo skupaj 31.
4 Kot obred pred spanjem matere pojmujejo vse tiste aktivnosti, ki jih opravijo pred
večernim spanjem otroka. Sem sodi kopanje, hranjenje, umiritev in uspavanje dojenčka.
Za te aktivnosti si mater izbere vrstni red, ki ga dosledno upošteva vsak večer ob istem
času, kar naj bi otroku pomagalo zaspati. Termin obred v tem primeru nikakor ne označu
je javnega slovesnega dejanja v predpisani ustaljeni obliki, kot ga označuje Polona Šega
v Slovenskem etnološkem leksikonu (2004: 374), temveč označuje skupek aktivnosti, ki jih
posameznik izvaja vsakodnevno za dosego nekega cilja, v tem primeru uspavanja otroka.
Matere torej termin uporabljajo v precej širšem smislu, saj njegova oblika ni ne predpisana ne javna, se razlikuje od matere do matere ter se ohranja glede na potrebe nje in
otroka.
5 Od tega je bila ena uspavanka v Cicidoju enaka kot uspavanka v Cicibanu.
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KAKO STE PA VI USPAVALI?"

ANALIZA VIZUALNEGA GRADIVA POSNETEGA V DOMOVIH
ZA STAREJŠE OBČANE

Špela Paternoster, Aleš Lamut in Urša Valič
Uvod

v pričujoči raziskavi smo odkrivali uspavanke in
tehnike uspavanja v preteklosti kot se jih spominjajo starostniki. Osredoto~ili smo se na individualne
spomine 1 starejših ljudi (starih od 64 do 99 let), ki
so bili uspavani in so svoje izkušnje ali doživetja iz
otroštva kasneje prenašali na svoje otroke ali vnuke.
Prednost pri raziskovanju smo dajali vprašanju konteksta, ki so se ga sogovorniki najpogosteje spominjali in ga omenjali. Kontekst smo nato združevali z
besedilom o uspavankah in tehnikah uspavanja. Za
tovrstno združevanje smo se odločili zaradi specifičnih lastnosti terenskih pogovorov, v katerih smo
pridobili manj informacij o besedilih uspavank in
tehnikah uspavanja kot pa o zgodovinskočasovnem, prostorskem ter socialnem kontekstu2
uspavanja.
Raziskava je potekala v treh domovih za starejše
občane v Novi Gorici1 Mariboru in Ljubljani, tako
smo zajeli tudi prostorski vidik uspavanja in tehnike
uspavanja ter vplive iz sosednjih držav (Italije,
Avstrije in Madžarske). V domu za starejše občane v
Novi Gorici.smo prisostvovali delovni terapiji, ki je
bila vnaprej organizirana. Tema o uspavankah in
tehnikah uspavanja je bila sogovornikom
napovedana, tako da so se lahko nanjo pripravili. V
Mariboru, v domu za starejše občane Danice
Vogrinec - enota Tabor, nam je delovno osebje
priskrbelo tri sogovornike (ki se med seboj niso
poznali), s katerimi je potekal pogovor v skupini,
vendar na temo uspavank niso bili pripravljeni. V
Ljubljani, v domu Kolezije, kjer prav tako na temo
niso bili prej pripravljeni, je pogovor potekal tudi v
delovni skupini, vendar bolj individualno, saj smo
sogovornice spraševali med njihovim delom. Po
našem mnenju je bil najuspešnejši teren v Novi
Gorici, saj so bili sogovorniki sproščeni, ni jih bilo
sram govoriti pred nami in video kamero. Poleg
tega v Novi Gorici že dlje časa poteka delovna terapija na način organiziranega pogovora na
določeno temo. Delovna terapevtka, ki je prisostvovala pogovoru, nam je bila tudi v veliko pomoč pri
vodenju pogovorov, saj ljudi dobro pozna in ji zaupajo, pa tudi sama je že zbirala življenjske zgodbe
ljudi v domu.
Povsod smo, poleg snemanja z video kamero,
uporabili nestrukturirani intervju, ki je omogočal
sproščen pogovor v skupini in asociativno odgovarjanje/pogovarjanje med posamezniki.3
Sogovorniki (21Z, 3M) so bili stari od 64 (najmlajša), do 99 (najstarejši) let. Večina se jih je rodila

pred drugo svetovno vojno in je svoje otroštvo ali
pa že mladost preživela ravno v času vojne. Svoje
otroke so imeli večinoma po vojni, vnuke pa še kasneje.
Sogovorniki se svojih najzgodnejših obdobij Cod
O do 3 let) ne spominjajo, saj naj bi se otroci po psihološki razlagi začeli zavedati sebe in okolice nekje
pri 3 letih. Psihologi menijo, da je prehod iz drugega v tretje leto skrajni čas, ko začne zdrav in normalno razvit otrok razumeti in se odzivati na verbalno
komunikacijo.4
Tehnik uspavanja in uspavank se spominjajo
predvsem zato, ker so morali paziti na svoje mlajše
sestre ali brate in, kot bomo ugotovili kasneje, ker
so uspavali svoje otroke, predvsem pa vnuke.

Socialni kontekst
Kot piše Irena Rožman v knjigi Peč se je podrla:
Kultura rojstva na Slovenskem podeželju v 20. stoletju (2004: 146-148) je bil pogost pojav, da so
zaposlene in zvečer utrujene kmečke matere, ki so
delale na svojem ali tujem posestvu, puščale svoje
dojenčke svojim starejšim otrokom. Sogovornice se
spominjajo:
Jaz sem blaže enkrat taku, sem blaže bolj sem se štela, sem
mela deset let, sem tela že plesat in taku, vse me je žje mikalo ne
in je rekla mama, na nesi otroka spat. In jest sem imela zajet sem
nesla gor lepo na pojstlo, sem jo dela na pojstlo, sem se razkoračla njivi (op.p. - nerazumljivo) in ji lepo zaprla oči in cingala
lepo na postli tako da je zaspala, kadar sem vidla da ne odpre
več oči smuk jest dol. Plesat ne. In potem sem bla že dol uondi
blizi in mama: mama, Mirna, ale hitro po otroka k joče. Je blo
treba it nazaj, ti tako je blo življenje. (MŠ, 87, NG, 180305)
Pol se je pa brat rodil je bil star pou leta smo ga še kr zibal
pol pa srn, se je enkrat tko dru ni hotu zaspat srn šla pa js ob
zibeuko sedet pa srn fajn zagnala (pokaže z rokami kako je zazibala zibelko) pa sva se obedva prekucnla z zibeuko ured srečo
da je biu oče doma de je zibeuko dol uzeu. (KP, LJ, 260405)
Jaz sem pač se tega ne spominjam, jaz sem pač prvi otrok,
ženski ne, in mene so že kot malo navadili, da sem zibelko
(pokaže z roko sem ter tja), da sem jih zibala, male sestrice pa
bratece. Sem jaz pravzaprav jaz večinoma gor spravila. Sem
mami pomagala, je mama rekla: ti si moja desna roka./ .. ./ In otroki so se ne jokali za mamo, da so mama kam šli, jokali so ko sem
jaz šla, za mene so se jokali. Ker so me bili vajeni, kaj čete, taki
časi so bli. (RV, 79, MB, 300305)

Tudi fantje so morali včasih zibati.S Sogovornik v
Mariboru nam je povedal, da je sam zibal svoje
brate:
Pol smo pa že mi mogel otroka zibat ko smo bili že večji pa
tak./. ../ Ja ja sej to je šlo en za drugim, pol pa je bil že večji pa
tist je mene pa tak. (FB,81, MB, 300305)

Mnogo žensk ni imelo veliko časa za svoje
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otroke, to je bilo odvisno od zaposlitve oziroma
socialnega statusa. Ženske, ki so živele na primer na
kmečkih posestvih, so morale skrbeti za gospodinjstvo in hkrati opravljati fizična dela. Otroke so
takrat puščale taščam:
Mi smo šli delat, po po zemlji ne. K smo pustili otroke tašči
da jih je, malo, popazla nanje ne./„./ (MŠ, 87, NG, 180305)

Matere so torej svoje otroke puščale v varstvu ali
pa jih nosile s sabo na polje lahko v košu, v katerega so dali po dva otroka, ki sta v njem tudi ostala
med materinim delom na polju (RV, 79, MB,·
300305).
Ne samo kmečke, tudi ženske drugih socialnih
slojev so bile zaposlene, kot nam je povedala mlinarica:
. /„./potem ko sem se poročila sem svojim otrokom. Jih, jih
nisem dosti mogla crtlat jaz se spomnim, ko je prvo hčerko ko
sem imela, sama sem bila mož je bil v službi, in in jaz sem delala
če je sam mline sem mela sem mlela, pej je tekala za mano, ma
mama ma naredi mi punčku ma mama ma, punčku s cujn /„./
(ZT, 91, NG, 180305)

Rozika V„ ki je delala v tovarni tudi po 12 ur
dnevno, je v stanovanje sprejela podnajemnico z
namenom, da bi ta pazila na otroke, medtem ko je
bila sama v '.službi. Bivša učiteljica pa je pripovedovala, da se je kljub zaposlenosti veliko ukvarjala s
svojimi otroki:
/„./ sem jaz pa imela tri otroke, dva dva fanta sta bila ta prvo
pole je pa hčerka, no, ker sem bla zaposlena ni bilo dosti sem se
jim pa vseeno veliko veliko posvečala tako da sem jih tudi crkljala pa nosila, in imela velik vpliv nanje /„./ (MM, 83, NG,
180305)

Kot smo že omenili, se sogovorniki bolj spominjajo uspavanja svojih vnukov in nečakov, saj naj bi,
po pripovedovanju, imeli po upokojitvi več časa. In
ne samo to, neka sogovornica je povedala:
Vsaka ba_bica moremo varvat svojim hčeram in svojim,
vnukom. (MS, 87, NG, 180305)

Pravzaprav menijo, da se od njihove mladosti njihova vloga ni veliko spreminjala - hčerke ali svakinje jim še vedno prinašajo vnuke v varstvo.
Redkokdaj so sogovornice uspavale svoje vnuke ali
nečake zvečer. Predvsem so jih uspavale, ko so
imele priložnost oziroma v času popoldanskega
spanja, ko so bili otroci pri njih v varstvu.
Pripomočki in živila
Sogovorniki se spominjajo predvsem snovne
kulture tistega časa. Spominjajo se postelj iz
kožuhovlja6 in slame, spanja na seniku, spanja več
oseb na majhnih posteljah in zibk. Če pri hiši ni
bilo zibelke, je otrok pogosto spal ob vznožju
postelje staršev. Ko je dojenček malce odrastel, se je
preselil na posteljo, kjer je spalo po več otrok, pri
čemer je bil najmlajši ponavadi v sredini, da so ga
ostali greli.

/.„/pa ta starejša sestra je zmerej rada v sredi spala da smo jo
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me ta male grele, pa je zmeraj jo kregal (op.p. - oče) je reku zakaj
greš ti v sredo pusti ta malo da jo boste greli, ampak ona je kar
zmeraj po svoje naredila pa smo se mogle tiščat. (MM, 83, NG,
180305)
Meli smo zibelko in posteljico. Zato ker, tisto smo imeli tak
za guncanje ne, na posteljici pa je pri miru spal, sem dala enega
na eno stran drugega pa na drugo stran (pokaže). Pa se je en
zmoto drugega je zmoto (smeh). (RV, 79, MB, 300305)

Oprema za dojenčke je bila v času, ko so bile
sogovornice otroci, dokaj skromna. Ponavadi so
imeli doma narejene zibelke, ki so jih stesali starši,
redke so bile okrašene. V zibelki je otrok spal in v
njej so ga z zibanjem uspavali, kadar ga niso zibali
kar v rokah. Gospa Rozi K. nam je povedala, da so
boljše zibelke imeli bolj bogati, tisti, ki so bili revni,
pa jih včasih sploh niso imeli.
Tudi otroški vozički niso bili pogost del opreme,
imeli so jih le premožnejši. Gospa Vida S. iz doma v
Ljubljani se spominja, da je bil voziček, ki ga je
njena mama pripeljala iz Amerike, nekaj posebnega
in da takega ni imel nihče. Kot nam je povedala
sogovornica v Novi Gorici, so otroke med delom na
polju dajali tudi v nečke, jim postlali z odejico ter
jih položili v senco drevesa. V Mariboru nam je
Franjo B. povedal, da so otroke dajali spat tudi v
pleteno košaro.
Tudi dud, kot jih poznamo danes (iz gume in
plastike), ni bilo. V Novi Gorici so sogovornice
povedale, da so jim dajali v robec zaviti sladkor z
nekaj kumine (kimlja), koromača ali maka.
Sogovornice v Ljubljani pa se spominjajo, da so
namesto dud uporabljale robček, ki so mu na
koncu naredili vozelj in ga dali otroku v usta. Včasih
so ga pomočili tudi v sladkor ali pa saharin.
Povedale so tudi, da koromača ali maka kot sredstev
za uspavanje niso poznali oziroma jih niso imeli. V
Mariboru so za pomiritev otrok pred spanjem v
flaškice dajali tudi kamilice ali mleko. Hranili so jih
tudi z zdrobljenimi keksi ali pa ajdovo moko.
Doma narejeni cu.clji so imeli prehranjevalno in
pomirjevalno funkcijo; dojenčku so potešili sesalni
nagon, kar ga je uspavalo (Rožman 2004: 146).7
Tehnike uspavanja
Sogovorniki so raje govorili o svojem otroštvu in
o svojih vnukih, pravnukih ali nečakih, manj pa se
spoEUinjajo načina uspavanja svojih otrok.
Ce je bil otrok v posteljici; zibelki ali košari
nemiren, so ga vzeli v roke in ga pestovali. Otroci so
pri pestovanju posnemali svoje starše ali stare
~
starše.s
Pestovali so na različne načine, najpogosteje
tako, da so roke sklenili v obliko ovala. Včasih so jih
tudi nosili na hrbtu ali za vratom (cicibaci, konjička,
kalonco, kolenčka, cucarama). Rozika V. iz doma v
Mariboru se spominja, da je včasih, ko je bila še
otrok, pestovala po enega dojenčka v vsaki roki,
tako da je komolce opirala na medenico.
/„./to so se vedno ženske kregale na mojo mamo, da to ne
smem, da bom na želodcu bolana, pa je resnica bila (op.p. medtem ko reče zadnji stavek se začne presedat na stolu). Sem
na žolcu zbolela, ker sem tak držala ne (pokaže: upre komolce
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na m,edenico). Sama sem bjla švohček, drobna /„./ (RV, 79, MB,
300305)

Zelo redki sogovorniki se spominjajo, da so jih
starši ujčkali, pestovali ali uspavali. Dve sogovornici
se spominjata očeta, ki jih je uspaval oziroma je
uspaval njune sestre in brate:
Jaz bi povedala, recimo jaz sem bila četrti otrok pa sem imela
od rojstva izpahnjeno nogo in nisem mogla hodit sem bila že
skoraj tretje leto pa me je oče tako strašno rad imel da me je
zmeraj takole nosil kar po zraku pa uspaval tudi, pa mi je pel:
Bodi mi zdrava rožica zala, v tihi samoti skriva te vrt. Tvojim
vonjavam, rajskim dišavam, sončni je žarek odprt. No in mi je
tole uspaval pa nosil in me res dosti prenosi! /„./ (MM, 83, NG,
1
180305)
Ohja pejstvali ja. Zvečer, si spomnem ma ne mene eno drugo
sestro, k je bila dve leti mlajša od mene ju je del tako na tisti in ji
je hodu po kuhnji in una je zaspala mu, na hrbti. A na hrbti? In
kako jo je imel na hrbti? Ja. Je tako Jožu (op.p. - dal) noge da ni
blo kej ne, in je nosu čez. In pole k je že govorila, je rekla tata
pejmo po Krasi, k ji je pojou, Pejmo po Krasi, kruha prosemo ga
nosemo po Krasi, prosemo, in tisti je hodu po kuhnji in una je
zaspala, in pole so jo denli spat je spala. (IV, NG, 180305)

Sogovornica iz Maribora ni imela staršev in je
otroštvo preživela v internatu. Tam jih niso uspavali,
ampak so odhajali spat in se zjutraj zbujali na žvižg.
Z uspavanjem svojih otrok zvečer v bistvu sploh
niso imele težav, saj so otroci po napornem dnevu
kar sami zaspali:
IV: Aaa ni blo tistega. Ni bil tisti ritem kuje zdej.
VT: Je šel spat kadar je bil zaspan.
MŠ: Zaspan.
MJ: Ja in je bilo samoumevno da ni bilo to ob enajstih in polnoči ne, k ste se je cel dan delalo in so bli zmatrani cela družina
ne je bla zmatrana verjetno če ne otroci ne talko od dela lahko
tudi od hoje če so imeli za it na kakšen grunt in nazaj ne.
KO: Ja pa, vsi so šli takrat boj zgodaj spat, ne. Ne smo hodili
pej zgodaj spat res.
(Več sogovornic: IV, VT, 64, MŠ, 87, MJ in KO, 74, vse NG,
180305)
To pa ne usak je rad šu spat seveda zjutraj so učasih hmal bi
delat zjutri ob šestih hmal so ustajal sej je otrok zaspan k je
enkrat tka bi mejhn. (ML, LJ, 260405)
začet

Spomin na njihove otroke je bil bolj osredotočen
na vstajanje ponoči, ko se je otrok zbudil in začel
jokati. Sogovornice v Novi Gorici so povedale, da so
njihovi dojenčki zaspali, če so jim dajale prsi (cize).
IV: Ma kdo jih je uspaval cize dali.

/„./
IV:Ja (op.p. - nerazumljivo) druzga ta starga sem dojila, je
imel 14 mesecev in ta mali je imel 22 mesecev in pol sem ga
nesla k sestri ne da ga bom odnavadla pol na nedeljo sem
četrtek ga nesla domov v nedeljo sem šla obiskat in ko sem ga
primla v naročje je rekel o mama cize, bejži sem rekla k je muca
snedla, pol ni več vprašal in je bil star 22 mesecev. (IV in MJ, NG,
180305)

Skrb za otroke/dojenčke je zahtevala delitev dela
po spolu. Uspavanje in skrb za otroke je bilo predvsem v domeni žensk (mater). Kot so zatrjevale
sogovornice, so pri skrbi in uspavanju redko sodelovali moški - razen nekaterih izjem:

Ne ne moj mož pa ja bolj ku jaz je blo ponoči če je blo
kej jih je nosil on okoli/„./
Moja hčerka je bila stara mogoče ene štiri leta mal več, joka
no je že govorilo bom papalo tud palado, kruh pa marmelado,
mama papala tud lado, jaz nisem tela ustat ker sem vedla da ni
lačna in da bi moglo spat, mož prav hud ma si lena pravi ne
ustaneš da bi dala otroku jest, šel dol namazal kruh prinesel gor,
odprl luč ona ga je gledala se mu je začela v fris smejat in začela
lizat tisti kruh, no sem rekla zdaj si videl kako sem bila jaz lena,
prav (smeh). In pole je spala naprej. (ML, NG, 180305)

Po pričevanju žensk, ki smo jih intervjuvali, je
bilo sramotno, če so moški pestovali dojenčke. Da
jih ne bi poškodovali, bi morali posnemati (že
preizkušene) ženske gibe.9 A vendarle lahko reče
mo, da moški niso bili izključeni iz vzgoje oziroma
skrbi za otroka, pri čemer pravzaprav lahko govorimo o stereotipu patriarhalne evropske družine,
kjer ima moški dominantno vlogo nad "šibkejšim"
spolom. Če primerjamo vlogo moškega in ženske
pri uspavanju otrok med ameriškimi staroselci,
lahko ugotovimo, da so tudi moški pazili otroke, če
ni šlo za specifičen pomen ženske v družbi.
Charlotte ]. Frisbie v članku 'Gender and Navaja
Music: Unanswered Questions' (1989: 22~38), obravnava odnos med spoloma v sferi socialne oranizacije ter kulturnih praks Navaja ljudstva. Navaja
staroselci imajo matriarhalno in matrilokalno organizacijo. Sami o sebi pravijo, da so moški bolj grobi,
močnejši in nasilni, medtem ko so ženske nežnejše
in šibkejše. Pri obravnavi vlog moškim pripadajo
akumulacija predmetov, ritualna sfera, in statična
dimenzija realnosti. Ženskam na drugi strani pripada govor, gibanje, spremembe, rast, produkcija in
reprodukcija, oskrbovanje, procesi, kreacija in aktivna dimenzija realnosti. Avtorica v članku razglablja
o delitvi petja določenih pesmi med spoloma, vendarle pa zaključi, da so tudi moški peli otrokom in
vnukom, nasprotno pa so se tudi ženske učile
različnih iger in znanj, ki so bili v domeni moških.
Avtorica tako zaključi, da ne verjame v enospolne
kategorije repertoarja, omenjene v analizi.
Beverley Diamond Cavanagh v članku 'Music
and Gender in the Sub-Arctic Algonkian Area' (1989:
55-66) preučuje razmerje med delitvijo spola in
glasbo v severnoameriških staroselskih lO skupinah
na severovzhodnem področju Algonkian.
Uspavanke (bebe ataushu) so improviziran ženski
repertoar, ki pa ga za nepomembnega smatrajo
tako moški kot ženske. 11 V članku najdemo tudi
zanimiv citat Ojibway starešine, ki govori o svetosti
žensk, katerim je Stvarnik dal moč ustvarjanja življenja - zato pa morajo tudi skrbeti za otroke. Pri
tem pa avtorica ugotovi, da ne gre za delitev/loče
vanje med spoloma (na dominantne moške in
podrejene ženske), ampak da sta spola v komplementarnem razmerju.

Uspavanke in druga besedila
Uspavanke, ki so nastale kot trenutna
improvizacija, 12 so se tudi v trenutku izgubile, saj so
bile plod trenutnih občutij ob stiku z otrokom.13 Pri
tem ne gre zanemarjati vloge otroka pri uspavanju
oziroma izvajanju uspavank - otroci nimajo le
pasivne vloge, ampak lahko rečemo, da s svojim
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neverbalnim izražanjem aktivno sodelujejo pri
uspavanju oziroma izvajanju uspavank.14
Sogovornici (iz Nove Gorice in Maribora) sta
povedali, da sta vnukom večkrat pripovedovali
improvizirane pravljice:
Ma ne pela nisem ji dosti ma take pravce sem ji pravla, od
želve v Afriki in tku, sproti sem si zmišljavala ne. (IV, NG, 180305)
/. ../In seveda pri mamici in njeni babici se tam joka, pri meni
z mano gre kar rad spat ne babi Ani mi reče, in mu pa pravim
kar tak, pravljico ampak verjetno kar enako kot pa vsi ja (smeh).
Kaj pa mu govorite? Jaz mu, zmišljujem si o medvedku, pravi da
Viktorček rad spi, ne Viktorček mu je ime tarnali Viktorček, po
mojemu možu, tak mu pravim tisto si zmišljujem ne, tak moraš
bit če greš spat pa ko se boš zbudil bo mamica prišla jaz pa grem
domov zdaj sej veš kje stanujem pa tak on med tem zaspi.
Resnične stvari mu tak pravim iz svojega življenja./. ../ (AP, 75,
MB, 300305)

(Naj)mlajša sogovornica nam je povedala, da
svojemu nečaku včasih zrecitira kakšno pesmico,ki
se jo je naučila v šoli:
Naša muca muca mala je pa mamica postala, štiri mucke je
rodila na podstrešju jih je skrila, tu jih čuva in neguje da še
miške več ne čuje, včasih jih pripelje v sobo in zamijavka svoje
želje, mjav mjav, mama veka nima dosti mleka, če ga bo pri nas
dobila štiri mucke bo vzgojila, štiri mucke, vzredila, štiri mucke
konec miši pa bo red in mir pri hiši. (VT, 64, NG, 180305)

V Ljubljani nam je Vida S. recitirala uspava~ko,
pri čemer se ji je malce zatikalo, zato je čisto
mogoče, da besedilo ni popolnoma verodostojno,
saj na nekaterih delih nima smisla.
/„./Kje sončece moje domovje je tvoje, kam pojdeš uspavat
nocoj, čez sinje vodice na zlate stopnice tja pojdem uspavat
nocoj, kdo te uspaval bo kdo poigral, če nočeš da dolgčas ti je,
zvezdica vsaka prešteta je vsaka če nočeš da dolgčas ti je/.„/ (SV,
LJ, 260405)

Sogovornica je na svojem domu v Murglah
(Ljubljana) imela organizirano varstvo otrok, kjer jih
je varovala tudi po dvanajst. Povedala je, da otrok ni
bilo potrebno posebej uspavati, saj so po kosilu od
utrujenosti kar sami zaspali. Če se je kateri zbudil,
mu je dala čaj, da se je pomiril in zopet zaspal.
Dve sogovornici iz Nove Gorice sta bili učiteljici
oziroma vzgojiteljici in sta pripovedovali, da sta tudi
kdaj uspavali otroke oziroma jih naučili kakšne
uspavanke, ki so jo lahko otroci (predvsem deklice)
uporabljali pri igri (na primer ujčkanju svojih
punčk). Snovi ni bilo veliko, zato so črpale iz
različnih virov (na primer znane pripovedi iz ustnega slovstva, medijev) ali pa so si jih izmišljevale.
Nekatere pripovedi so v malčkih zbudile čustven
odziv. Tako je ob pripovedovanju Desetnice nekaj
otrok tudi jokalo:
Jaz sem pripovedovala pravljice in so ob pravljcah zaspali. Pa
vam povem en primer ki je bil tudi žalosten zame. Povedala sem
jim pravljico o Desetici in ko sem jim tole pravljico prpovedovala, eni so zaspali eni so začeli pa jokat. No tako pa so eni
začeli jokat drugi so pa pol sem pa sklenila da nikoli več ne bom
žalostnih pravljic, potem sem se posluževala pa tistih pravljic, ki
so bile vsako jutro, vsako jutro otrokom, pol sem pa malo po
svoje prikrojila, dodala kaj veselega še zraven in s tega vira sem
potem jaz pa pravljice gojila po svoje. (MM, 83, NG, 180305)
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Ja ene se spomnem ja, to sem prej ko je, ko so deklice, sem
rekla deklicam, da morajo kakšno pesmico zapet tudi punčkam
ne, če se igrajo ne, in potem se je ena naučila sama.(op.p. momljanje, ehmmm, hmmm - nerazumljivo) Ko zibajo otroka ne,
ko zibajo punčko zapojejo, aja tutaja, moja punčka mala, če boš
pridno spala, ti bom nekaj dala. Palčku bodem rekla, kaj bodo
pritekli, moji mali punčki, tri kolačke spekli. Aja, aja moja punč
ka mala. Rožic bom nabrala, venček jih povila, moji mali punčk;
na glavco položila. Aja, aja, moja punčka mala, če boš pridno
spala, ti bom nekaj dala. /„./
Ma kje ste se pa to naučila?
Ma to sem skup spravla sama ne.
A sama ste to?
Ja. Vse sorti so bile in poskušat, ker pri nas pri nas je bilo
malo materijala v začetku ne, ni bilo niti pisateljev niti pesmic
toliko, da bi imela materija! za celo leto oziroma za toliko let kot
sem delala. Pol sem pa sama spravila skupaj včasih. Če sem bila,
pri volji. Oziroma kadar sem rabila, tako je bilo. (KO, 74, NG,
180305)

Tudi sogovornica iz Maribora je povedala, da
svojim otrokom ni pela uspavank, ampak je s svojimi otroki poslušala pravljice po radiu:
Veste kaj mojim otrokom jaz, nisem preveč uspavanke, pač
pa smo poslušali veliko radio, recimo, babica tista pravljica,
boben in lajno, to je bilo obvezno. In recimo takrat ni bilo da bi
človek kako posnel ali pa trak ne, pravljice smo pa vedno
poslušali moja dva sinova na tleh he pa mož tudi in smo to
vedno radi poslušali te pravljice po radiu. (AP, 75, MB, 300305)

Kulturni vplivi iz tujine
Primorska je bila priključena Jugoslaviji šele leta
1945, do takrat pa je bila del Italije. Zato smo tudi
tudi domnevali, da bodo italjanski vplivi v uspavankah bolj intenzivni, vendar je samo ena sogovornica začela peti (oziroma recitirati) uspavanko v italijanskem jeziku:
Nina nana o bambolina nella cullina, dormi serena sera
matina, chiudi gli occhi ben stretti ben stretti mentre, in potem
ne vem več kako gre.15 (MŠ, 87, NG, 180305)

V Mariboru je bil med vojnama in tudi kasneje
izrazit nemški politični in družbeni vpliv, ki se je
izražal v prisilni uporabi nemškega jezika. Ani P. je
v tem obdobju odraščala v internatu, kjer je vzgoja
potekala izključno v nemškem jeziku:
/„./slovenske pesmi ne, ampak samo nemške narodne so nas
ne, tak da niso nas slovenske pesmi, recimo gor čez jezero
ali pa recimo samo takšne nemške recimo tisto Ajči bombajči pa
ta~o ne. A veste kakšno uspavanko? Ja ravno kar sem povedala
to Je ta pesmica ne so nas učili, to je uspavanka, mame pa tak, to
so nas učili ne, pa Goethejovo same nemške pesmi, nemške gore
pa, nič pa Slovenija sploh ne. Kako gre ta uspavanka, sej če
znate recitirat ni vam treba pet. J a sama nebi, je pa zelo lepa ne
ste sigurno slišali že če kdaj mate za božič prižgano televizijo ker
je to božična pa vse skupaj povezana z, (o čem pa govori
pesem?), to samo o enem malem fantku, ki bi rad me! neko
igračko pa je imel tak kot enega pinokija takega malega ne, pa je
si vedno pel Ajči bumbajči bum bum, aber ajči bumbajči bum
bum, pa tako naprej. Pol pa še eno, recimo je tudi bil fantek ki je
imel mamo bolano pa je si vedno želel konja ne, seveda mu
mama ni mogla kupit lesenega konjička. No in takrat ko je že bil
odrasel pa je mama umrla, pa so bili štirje črni konji pa on tudi
poje ne, mama takšne konje si jaz nisem želel.to je povezano s to
pesmijo ne. Ampak to je zelo lepo če jih tak v zboru dekleta
pojejo ne otroci pač. /„./ (AP, 75, MB, 300305)
učili

Rozika V„ ki je otroštvo preživela v Prekmurju, se
je večino besedil naučila od matere, ki je bila
madžarskega rodu. Besedil se ne spominja več, ve
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pa/da so to bile madžarske pesmi (tudi vojaške),
pravljice in molitve, ki jih je potem posredovala svojim otrokom.
Molitve

V molitvah se človek obrača na boga z različnimi
prošnjami in priporočili, tudi prošnjami za varovanje (SEL 2004: 335). Zato so molitve primerne tudi za
čas pred spanjem, saj naj bi po nekaterih verovanjih
človek v snu simbolno umrl (zapuščanje duše). To
je torej nevarno stanje, na katerega se je dobro
pripraviti tudi z obračanjem na boga.
Kot piše Luisa del Giudice v članku Ninna nanna nonsense? (1988), so se nekatere molitve
asimilirale v uspavanke. V italijanskih uspavankah
večkrat nastopajo svetniki (Izidor, 16 Vincent,] arvis,
Ana) ali pa Marija in Jezus kot varuha otrok oziroma
tista, ki pazita na otroke v spanju. V naši raziskavi
sicer nismo zasledili nobene uspavanke, ki bi vsebovala ime svetnika ali drugega transcedenčnega
bitja, vendar so nam sogovorniki povedali, da so v
otroštvu morali pred spanjem moliti. Največkrat so
se sklicevali na Angela varuha.17 Ena od sogovornic
je pripovedovala, kako so molili v postelji:
Mi smo bli pa v postlji. In pole smo mogli eno molilo naprej
in potem mi drugi za njim ne, pole tisto k je molilo naprej je zaspalo in je pol j vse utihlno /.„/ (MŠ, 87, NG, 180305)

Folklorne molitve se pogosto razlikujejo od
predpisanih cerkvenih molitev (SEL 2004: 335).
Nekateri otroci so molitev prikrojili po svoje:
Moj nečak je rekel, pripelji me nazaj domov amen. Aha.
Pripelji me v nebesa nazaj domov amen, ma on ni te! ostat v
nebesih nazaj domov. (VT, 64, NG, 180305)
Moj brat ne, je molu sveti angel pol namesto kako je, ne sveti
angel. Kje si ukradu me nocoj namesto kje si varval me nocoj,
kje si ukradel me nocoj mi vsi v smeh. (SH, 85, NG, 180305)

Otroke je bilo najbrž pred spanjem tudi strah, o
ena izmed sogovornic:

čemer priča

Moje hčere, ko so bile mičkine so spale s taščo ukop v sobi
ne, ma na svoji postelji, in potem so šle punce so šle prej spat
kakor tašča, in potem en zvečer začne jokat pole, mama ne grem
spat je miška je miška, ma kašna miška sem rekla bejži spat, ja je
miška je miška ne grem spat ne grem, je jokala gor, sem rekla ma
jst morem vseglih jet pogledat kaj je, in potem sem šla gor, sem
rekla kje je miška, jo vidiš tam gledi ju tam miško videš, smo
imeli na zidu je bila peč, zdol je bla ena luknja za djent (op.p. dat) kamin ne, in v tisti luknji k je nismo noter nič čistli, sem djla
eno podobo, in so bli polhi in je pršu polh po kamini dol in je
na tisti podobi gor sedov. (MŠ, 87, NG, 180305)
Včasih so jih tudi malo prestrašili (ali pred spanjem ali že čez dan), vendar zgolj če niso dali miru
oziroma če niso bili pridni:

Je bil moj sin ne in pupe so hčerke so hitro zaspale so ble
bolj ubogljive mule je bil pa (op.p. - nerazumljivo) tako da, ni za
povedat ne, in pole ga nisem zvečer poleti, ga nisem mogla mu
storit spat jaz bi rada še kej naredila ne in pole večer sem šla z
njim, ga nesem spat sem rekla zdej če ne boš tiho gorje ti bo sem
rekla, slišiš ki tam ti hudiček pravi ne, je prišla sova na oreh, smo
imeli oreh spred, in pole se je bal od tistega dneva, k pride tudi
nocoj hudičk, prav vsak večer je zaspal. /„./ a ste jih kdaj tako
malo strašili tka kot ste rekla ne od hudička in tako, da so zaspali? Maja ma sej ni blo drugači, sej ne da bi jih strašla, ma k je

slišov pole je tam ne, je reku je mislu kaj je to ne, srn rekla to je
pej hudičk k bo pršu po tebe k nečeš spat, in pole tisto si je pa
zapunu. (SH, 85, NG, 180305)
Otroci so radi ogenj drezali ne, ogenj tka k, bi radi vse vidli
so odprli vratca pa kukali noter, pa je bilo nevarno da pade
žerjavca ven ne, pa so aha glej glej ogenj, zvečer se boš pa polulal. A ja zvečer? Ponoči ne mislim. In tka da so hitro zaprli ogenj
zaprli vratca. (KO, 74, NG, 180305)

Aja tutaja
Sogovornice v vseh treh mestih so nam razkrile
več različic tipične uspavanke aja tutaja, ki so imele
podobno melodijo. Karolina P„ varovanka doma za
starejše občane Kolezija v Ljubljani, nam je
povedala tole verzijo:
Aja tutaja,
dal.

Franček

nagaja, prišel bo bav bav bav in ga bo u

vrečo

Ali pa v drugi, razširjeni verziji:
Aja tutaja, Franček nagaja, spančkati nočem vedno se joče,
prišel bo bav bav bav in ga bo v vrečo dal. (KP, LJ, 260405)

Uspavanke sicer ni zapela, ampak jo je zrecitirala, vendar je bilo kljub temu v njeni recitaciji na
podlagi poudarkov mogoče čutiti siceršnjo melodijo aja tutaja uspavank. Ta verzija je še posebej zanimiva, saj je v njej izpostavljen element grožnje.
Govori namreč o tem, kako je otrok, ki se ga uspava, poreden (noče spati), zato bo ponj prišel bav
bav ali strah in ga dal v vrečo oziroma ga vzel s
seboj. To izzveni kot nekakšno opozorilo otroku,
naj bo priden in zaspi, ker se mu bo drugače zgodilo nekaj hudega.
Slišali pa smo še druge verzije uspavanke aja
tutaja. Vse se začnejo z aja tutaja,v drugem delu pa
lahko poljubno vstavimo v tekst ime ali naziv tistega, ki nagaja, na primer: aja tutja, mama nagaja, ali
pa aja tutaja, punčka nagaja, kot je povedala ga.
Rozi K.
Različica uspavanke aja tutaja je tudi zgoraj
omenjena nemška izvedba ajči bumbajči bum bum,
aber ajči bumbajči bum bum. V Novi Gorici so
sogovornice pogosto ponavljale začetek uspavanke
nina nana (na primer nina nana punčka je zaspana), vendar besedila niso izpeljale v celoti.
Zaključek

Uspavanje in pestovanje lutk ali igrač-dojenčkov
uporabljajo v domovih za starejše občane tudi kot terapijo
za dementne ljudi. Kot nam je razložila delovna terapevtka
v Ljubljani, je demenca starostna bolezen, ko
možgani/možganske celice odmirajo od zunaj navznoter
in se pri tem briše spomin, ki se je nalagal v možgane od
noter navzven. V laičnem jeziku to bolezen imenujemo
pozabljivost Dementni ljudje se tako zelo dobro spominjajo svojega otroštva, ne vedo pa, kaj so na primer počeli
pred petimi minutami. Lahko bi bili zelo dobri informatorji, vendar so v večini primerov njihove informacije med
sabo nepovezane in preskakujejo oziroma se mešajo z
ostalimi dogodki (težko je določiti dogajanje, čas in
prostor dogajanja). V domu za starejše občane v
Novi Gorici smo posneli žensko, ki je močno
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dementna in niti ni z nikomer govorila; ko pa so ji
dali dojenčka v roke, je z njim razvila neko posebno
komunikacijo in mu začela pripovedovati različne
stvari. Očitno je, da če imaš otroka v naročju, se v
tebi zbudijo občutki. Mogoče bi bilo uspešnejše, da
bi pri naši raziskavi uporabljali tudi igračo
dojenčka, da bi vzbudili/intenzivirali nekatera ču
stva, ki bi asociativno spodbudila spomine na njihovo individualno doživljanje.
Ljudje, s katerimi smo govorili, se uspavank
spominjajo predvsem v kontekstu uspavanja svojih .
bratov in sester oziroma vnukov in nečakov. Zelo
dobro se spominjajo materialne oziroma snovne
kulture, povezane z uspavanjem Copreme: dud,
postelj, zibelk, prostorov in podobno), medtem ko
se besedil ali melodij uspavank skoraj ne spominjajo več. Uspavanja svojih otrok se redkeje spominjajo, saj se jim zaradi zaposlenosti niso utegnili dosti
posvečati (na primer delo na polju, v mlinu ali
kateri drugi službi). Čeprav redkeje, so pri uspavanju sodelovali tudi možje, vendar je bilo uspavanje
večinoma domena žensk. Te se uspavanja
največkrat spominjajo preko pozitivnih ali negativnih, vsekakor pa emocionalno intenzivnih
(duhovitih, nevšečnih in podobnih) dogodkov.
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Marija M., 83 let (MM, 83, NG, 180305)
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Sonja H., 85 let (SH, 85, NG, 180305)
Stanko K., 99 let (SK, 99, NG, 180305)
Vida T., 64 let (VT, 64, NG 180305)
Zora T., 91 let (ZT, 91, NG, 180305)
Mojca]. - delovna terapevtka (MJ, NG, 180305)
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Ani P„ 75 let (AP, 75, MB, 300305)
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Karolina P. (KP, LJ, 260405)
Marija L. (ML, LJ, 260405)
Rozi K. (RK, LJ, 260405)
Vida S. (VS, LJ, 260405)
Citati so transkripti vizualnih posnetkov, ki jih hrani dokumentacija oddelka EiKA.
1 O spominu glej Mateja Habinc, O spominu (2004: .19-22) in Borut Brumen, Med
socialnimi spomini, časi in identitetami: temelini poimi in kategoriie (2000: 21-32).
Individualni spomin je spomin posameznika; ko ga deli s skupino lahko postane socialni
spomin, ki kroji identiteto neke skupine. Teorije o spominu so pomembne tudi za način snemanja intervjujev v skupini, tako da so se sogovorniki med sabo asociativno spominjali
uspavanja.

2 Michael Pickering (1986: 80) izpostavi neločljivost teksta in konteksta in omeni dve
možni smeri raziskovanja: l. iz teksta oz. tekstov izluščimo konceptualno shematiziran kontekst ali 2. najprej preučimo zgodovinsko pričevanje in vanj analitično inkorporiramo tekst
ali tekste.„ Sam se nagiba k drugi možnosti. Tudi mi smo uporabili ta način, vsled dejstva,
ki ga omenja Pickering, da teksti ne nudijo objektivnega znanja o zgodovinski realnosti,
četudi so nujno povezani z realnostjo tukaj in zdaj.
3 Navedeni citati sogovornikov v tekstu so transkripti iz video posnetkov (hrani doku·
mentacija OEiKA).

4 Alma Gottlieb (2000: 122) sicer v tekstu takšen pogled na starostno kategorizacijo
zavrne, ker naj bi bila evropocentrična (in tudi navaja primere iz t.i. nezahodnih družb) in
podana predvsem s stališča odraslih. Otroci verbalne komunikacije ne uporabljajo na
enak način kot odrasli, vendar to še ne pomeni, da na zunanji socialni prostor ne reagirajo. Kljub temu je zanimivo vprašanje, zakaj se svojega življenja do nekje treh let ne spominjamo oziroma ga po Freudu potlačimo v podzavest. To vprašanje obravnava predvsem
razvojna psihologija.
5 O vlogi moških pri uspavanju glej daljel

Habinc, Mateja
2004
Ne le rožmarin za spomin: O spominskih predmetih in
njihovem shranjevanju. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta.
Herman, Bogdana
27.11. 2004 ·
Kaj prebudi uspavanka? Predavanje. Univerza
v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Kartomi, Margaret].
1991
'Musical Improvisations by Children at Play.' The world
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6 Posušeni listi koruze.
7 Na isti strani avtorica piše tudi o uspavanju s kumino.
8 Šlo je torej za posnemanje tistega, kar je veljalo za imenitno. Otrok, odrasli posnemata
dejanja, ki so se posrečila in za katere sta videla, da so se posrečila osebam, ki jim zaupata in ki jih spoštujeta kot avtoritete (Mauss 1996: 207).

9 Po Maussu (1996: 207·208) se telesnih tehnik, ki jih še ne obvladamo,
nemanjem.

naučimo s pos-

1O Avtorica piše Indijanci, nam se zdi ustreznejši izraz ameriški staroselci.

11 Avtorica tudi sama prizna, da se uspavankam ni posvečala, ker bi jo tovrstno zanimanje označilo kot neresno raziskovalko (1989: 59).
l2 Margaret J. Kartomi (1991: 53-65) piše o glasb'eni improvizaciji otrok med igro.

Čeprav razlikuje med improviziranim petjem otrok in improviziranim petjem odraslih, 'smo
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mnenja,-da bi med njima lahko potegnili vzporednice, saj je konec koncev oboje
improvizacija, performanca izven časa: ne V naprej premišljena, ustvarjena v določenem
trenutku ob določenem čustvenem občutju, ki je tudi v zelo kratkem času pozabljena, a se
hkrati lahko s ponavljanjem in pomnenjem ohrani. Pravzaprav tudi improvizacija vključuje
tudi ustaljene kompozicije ali strukture (kot na primer jezik, govor), tako da pravzaprav o
kakšni popolni improvizaciji ne moramo govoriti.

detomorilki - glej Zmaga Kumer (1963).
17 Sveti Angel varuh maj, bodi vedno ti z menoj,
ga me brani (VT, 64, NG, 180305)

noč in dan mi stoj ob strani vsega hude-

l 3 O tem kaj prebudi uspavanka nam je govorila tudi Bogdana Herman na predavanju z
istim naslovom, dne 27.11.2004, na Oddelku za etnologijo in kulturno antroplogijo.
14 Po ,;nenju Alme Gottlieb (2000) je ravno pogled evropskih raziskovalcev na pasivno
vlogo otrok pri (soJustvarjanju kulture, onemogočil oziroma izločil možnost raziskovanja
dojenčkov oziroma otroštva. To se danes kaže predvsem v pomanjkanju materiala v
mozaiku celostnega vedenja o človeku.
15 Dobesedni prevod: Nina nana o

•

punčka v zibelki, spi brezskrbna, zvečer zjutraj, zapri

oči trdno trdno medtem (sogovornica se ne spominja dalje).

l 6 Na Slovenskem je znana pesem Izidor

ovčice pasel, ki je novejša različica balade o

USPAVANJE OTROKA
- KOMUNICIRANJE ALI ZGOLJ
.....
SPODBUDA ZA LAZJE SPANJE?
Katja Verdelj
Uspavanje otroka implicira na zelo intimen
odnos, ki zadeva otroka in njegove starše oziroma
otrokove skrbnike. Otrok in njegovi starši pri uspavanju ustvarijo določen vzorec uspavanja. Med
njimi se splete globlja psihofizična vez, ki nudi
otroku občutek varnosti in pomirjenosti. Z vdiranjem tretje osebe (na primer raziskovalca uspavank
in uspavanja) v ta intimni stik med otrokom in
materjo otroka zmotimo in ga vznemirimo, saj se s
tem vdorom podre ustaljeni red, ki ga je otrok
vajen.
V svoji raziskavi sem se osredotočila na etnografsko beleženje načina uspavanja otroka s petjem. V
ta namen sem s kamero posnela dva otroka, ki sta
bila mlajša od dveh let in različnih spolov, med
uspavanjem. V obeh primerih sem proces uspavanja spremljala med popoldanskim počitkom. V
prvem primeru (fantek) je otroka dajala spat mati, v
drugem (punčka) pa babica. Obakrat so otroka
uspavali z uspavanko, vendar je bil način uspavanja
drugačen. Gašperja je mati uspavala v postelji in mu
medtem pela uspavanko, Katarino pa je babica
uspavala v naročju s petjem otroških pesmic.
Otroka prihajata iz različnih družin, zatorej ni
čudno, da so bile pri samem dejanju umirjanja in
uspavanja uporabljene različne metode, otroka pa
sta si različna tudi po značaju.
Gašper (skoraj 2 leti) prihaja iz sedemčlanske
družine.Je živahen in nerad zaspi. Mati mu poje
uspavanke vsak dan (popoldan in zvečer). Katarina
(1 leto) pa prihaja iz štiričlanske družine. Je mirna
in ubogljiva. Uspavanke ji poje ponavadi babica,
drugače pa jo mati uspava z dojenjem (zvečer), oče
pa jo uspava tako, da hodi z njo v naročju po
stanovanju in ji občasno kaj pripoveduje.
V svoji raziskavi bom poskušala potrditi hipotezo, da uspavanje in glasba ugodno vplivata na otroka, in da je uspavanje pravzaprav dejanje
neposredne komunikacije med materjo in otrokom.
Tisti, ki uspava, s svojo bližino otroku daje vedeti,
da je varen in da lahko mirno zaspi. Mati z uspavan-

jem (in s tem preko uspavanke) tudi komunicira z
otrokom.
Trainor je pokazal, da ima neposredno petje
matere otroku več funkcij. Ena izmed njih je usmerjanje otrokove pozornosti na najpomembnejšo
osebo v prostoru, skrbnika. Druga je namenjena
čustveni komunikaciji. Kot tretjo funkcijo neposrednega petja otroku (v angleščini infant-direct
singing) pa navaja otrokovo učenje slušnih vzorcev
kot so izrazna struktura, ritem in povezovanje
(Trainor 1996; po Trainor, Clark, Huntley, Adams
1997: 384). Glasba lahko sporoča informacije o
čustvih ali pa izzove neposredne čustvene odzive
(Sloboda 1991; po Trainor et. al. 1997: 384).
Vsekakor pa zgodnji medsebojni vplivi med
otrokovimi skrbniki in njimi samimi omogočajo
udobje in blažijo žalost (Trainor et. al. 1997: 384).
Uspavanje otroka sestavlja več elementov in
uspavanka je le eden izmed njih. Ko daje odrasla
oseba otroka spat, uporablja več tehnik uspavanja.
Te postanejo del rutine, ki se je otrok nauči. Zato je
priporočljivo, da se starši držijo ustaljenega poteka
uspavanja, tako da otrok že v najzgodnejši fazi svojega razvoja loči čas za spanje od časa za igranje ter
raziskovanje. Rutina je lahko umivanje zob, ki mu
sledi branje knjige v postelji oziroma pripovedovanje pravljice ali petje uspavanke ('Common sleep
problems in toddlers', vir:
http://www.childrenshc.org; pregledano
12.08.2005).
Slednje sem opazila pri snemanju Gašperjevega
uspavanja. Ko sta si z materjo (in ostalimi brati)
umila zobe, ga je mati previla in oblekla v pižamo.
Nato sta se ulegla v posteljo, kjer mu je mati pela
uspavanko. Pri tem ga je poleg petja še narahlo
božala po nosku (od zgoraj proti konici nosu). Na
ta način ga je nekako prisilila, da je imel oči zaprte.
če ga je ta gesta motila, ga je za kratek čas nehala
božati, nato pa je nadaljevala. Pri tem ga je s pomirjajočimi besedami mirila in mu mrmrala uspavanko
(Katja Verdelj, terenski zapis [avdio-vizualni posnetek], 04.02.2005).
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Poleg božanja se za metodo pomirjanja uporablja tudi zibanje v naročju. To sem opazila pri uspavanju Katarine. Ob petju jo je babica narahlo zibala
in z njo v naročju hodila po sobi (Katja Verdelj,
terenski zapis [avdio-vizualni posnetek],
14.02.2005).
človek je že od rojstva prejemnik številnih informacij, ki jih mora absorbirati. Čeprav kot dojenček
otrok ne razume vsega, se je prisiljen naučiti načina
sprejemanja teh informacij. Prva stvar, ki jo od njega
pričakujejo je, da se nauči jezika. Seveda pa je treba
upoštevati, da komunikacija ni samo verbalna
(pisno ali ustno komuniciranje), temveč poznamo
tudi neverbalno komunikacijo (govorica telesa,
osebni videz, prostor, vonj, ...). Otrok, ki še ne zna
govoriti, se najprej sporazumeva s starši (in ostalimi
ljudmi) z neverbalno komunikacijo - preprosto
pokaže na tisto, kar bi rad imel.
Starši{ali na splošno odrasli) se z otrokom pogovarjajo na drugačen način kot bi se z drugo odraslo
osebo. Za govorico, ki jo uporabljajo pri otroku
(infant-directed speech), so značilni višja intonacija,
pretiravanje in počasnejši tempo. Vse to nekako
odraža govorčev pozitiven učinek, ki otroka pomirja (Nakata, Trehub 2004: 456). Prav tako kot govor
pa se tudi u,spavanka, ki jo pojemo otroku, razlikuje
od pesmi, ki se zapoje ob odsotnosti otroka
(Bargiel 2004). Pri uspavanju Katarine je babica
pela otroške pesmi na čisto drugačen način, kot bi
jih pela v drugačnem kontekstu. Pela je bolj umirjeno, tiše, počasneje in z določenimi premori (Katja
Verdelj, terenski zapis [avdio-vizualni posnetek],
14.02.2005). V literaturi o otrokovem psihološkem
razvoju Bunt in Pavlicevic (2001; po Bargiel 2004)
označita obstoj glasbene kode za središče medsebojnega vplivanja med materjo in novorojenčkom.
Preko takšnega načina petja se med otrokom in
materjo razvije določena komunikacija (Bargiel
2004). Petje otroku je bolj čustveno kot petje v
odsotnosti otroka (Trainor et. al. 1997: 393).
Zgodnje spoznavanje glasbe vpliva na razvoj
govora in občutka za glasbo. Otrok lahko instinktivno prek materinega govora (infant-directed
speech) razbere glasbene konotacije v jeziku, ki se
ga uči (Trainor et. al. 1997: 385). Gašperjeva mama
tako že od samega začetka (rojstva njenih otrok)
poje pesmi svojim otrokom. Z uspavankami je
uspavala vse svoje sinove, zdaj pa to počne le še pri
najmlajšemu - Gašperju. Njeni otroci so že v zgodnjem otroštvu pokazali glasbeno nadarjenost.
Starejši trije obiskujejo glasbeno šolo, poleg tega pa
vsa družina rada poje. Ob vsaki priložnosti pojejo
in se učijo novih pesmi (Katja Verdelj, osebna
komunikacija [osebni razgovor], 04.02.2005).

S svojo kratko avdiovizualno etnografsko raziskavo sem tudi sama ugotovila, da petje v najzgodnejšem obdobju otrokove socializacije ugodno vpliva
na njegov razvoj. Smisel za glasbo, ki ga izkazujejo
Gašper in njegovi starejši bratje potrjuje Trainorjevo
tezo (1996), da se otrok preko glasbe uči določenih
slušnih vzorcev (izrazna struktura, ritem in povezo-
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vanje). Poleg tega se otrok preko materinega govora
(infant-directed speech) prej nauči govoriti, saj so
mu višji toni in melodičen ritem takega pogovora
bližji. Petje matere otroku pa vzpostavi med njima
nekakšno čustveno komunikacijo. Mati otrokovo
pozornost ob petju uspavanke preusmeri nase. Iz
obeh snemanj je bilo očitno, da sta se oba otroka
osredotočila na pesem in uspavalca, toda Gašperja
je snemanje vendarle motilo. Mati ga je na trenutke
uspela preusmeriti nazaj na pesem, vendar je zaspal
šele po mojem odhodu.
Uspavanje otroka je del rutine, ki jo starši razvijajo v komunikaciji z otrokom. Sestavljeno je iz več
tehnik uspavanja, ki se jih starši držijo vsak dan (če
je to le mogoče), tako da otrok točno ve, kdaj je čas
za spanje ('Common sleep problems in toddlers',
vir: http://www.childrenshc.org; pregledano 12. 08.
2005). Priročniki za vzgojo otrok poudarjajo, da je
dobro, če starši otroka že od rojstva učijo spalnih
navad, saj tako kasneje nimajo težav pri pripravljanju otroka za v posteljo, zmanjšajo pa se tudi težave
otrok pri spanju. Pri pogovoru s svojo materjo sem
ugotovila, da je imela nemalo težav pri mojem uspavanju, saj nikakor nisem hotela zaspati. Zato se je
ulegla poleg mene in me uspavala s pripovedovanjem. Tudi danes marsikdaj ne morem zaspati, če
sama sebi ne povem pravljice. S tem se nekako
sprostim in sama sebe uspavam.
Dojenčki oziroma otroci ~o v večini kultur
navezani na ženske (Gottleb 2000: 124). Otrok je
takoj po porodu najbolj navezan na svojo mater, saj
mu ta največkrat nudi osnove za preživetje. Vseeno
pa so poleg matere pomembni tudi drugi ljudje, ki
so vpleteni v njegovo življenje. Od vsega začetka
svojega življenja otrok raje gleda materin obraz in
posluša njen glas, kot pa obraz ali glas tujca. Matere
lahko zaradi tega s svojim otrokom vzpostavijo
nekakšno čustveno komunikacijo (Nakata, Trehub
2004: 455). Otroci pa z nami komunicirajo tudi prek
neverbalne komunikacije (govorica telesa, osebni
videz, prostor, vonj ... ). Tako je na primer lahko
otrokovo momljanje odraslemu človeku popolnoma nejasno, otrokovi materi, ki z njim preživi veči
no časa, pa razumljivo - govori ji namreč o svojih
trenutnih psihofizičnih potrebah.
Glede na to, da se med materjo in otrokom v
procesu uspavanja splete nekakšna komunikacijska
vez, sem se tudi v svoji etnografski raziskavi
prepričala, da vsakodnevna rutina oziroma spodbujanje spalnih navad otroka najbolje inciira v svet
spanca.
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STUDENTJE, KMALU BOMO ZE MORALI USPAVATI!
Mitja Gorjup
Sesanje prsi, zibanje, pomirjujoče božanje,
enakomerno tresenje, vožnja z avtomobili„. vse to
predstavlja postopke uspavanja. Poleg teh načinov
je zelo pomembna tehnika uspavanja tudi pripovedovanje uspavank.
V svoji raziskavi uspavank sem se predvsem
osredotočil na odnos študentske populacije do
uspavank. Reprezentativno skupino so predstavljali
študentje, stari od dvajset do petindvajset let. Za
opravljanje raziskave med študenti sem se odločil
zato, ker se nahajajo v prehodnem obdobju med
otroštvom oziroma mladostjo, vezano na dom, in
ustvarjanjem lastne družine ter s tem prevzemanjem starševske vloge. Tako ponavadi študentje še
nimajo otrok, ampak o tem že v večji meri razmišljajo. Poleg tega pa me je, zgolj za primerjavo, še zanimalo mnenje starejše gospe, ki je bila zaposlena v
vrtcu. Zanimal me je njen pogled na uspavanke in
uspavanje, saj ji je njena dolgoletna delovna doba
prinesla marsikatere izkušnje z otroki.
Zena začetku sem si zastavil nekaj hipotez.
Tako sem predvideval, da se večini študentov uspavank ni pelo, ampak pripovedovalo, da ima večina
študentov ohranjen pozitivni odnos do uspavank
oziroma da verjamejo v koristnost uspavank.
Uspavanke so univerzalna glasbena tvorba,
značilna za vsa časovna obdobja ter razširjena na
vseh geografskih območjih. Igrajo pomembno psihološko vlogo pri tolaženju dojenčkov in mlajših
otrok. Iz tega lahko sklepamo, da namen uspavank
ni samo pripraviti otroka do spanja, ampak da
pomagajo tvoriti vez med otrokom in med tistim, ki
uspavanko poje, to pa je ponavadi mati. Ta vez je
glasbena in fizična.
Uspavanke se po mnogih (tudi znanstvenih) kriterijih klasificirajo kot ljudska glasba. Spadajo v
domeno ustne literature, kjer je pisec pesmi neznan. V uspavankah se večkrat upodablja mitična
zgodba o otroku, druge lahko vsebujejo podobe
hrane, spet tretje pa se lahko nanašajo na živali, ki
so znane otrokom. Uporabljen je preprosti jezik in
umirjena melodija. Pri večini uspavank se vzorec
ponovi, s tem pa se ustvarja uspavalni efekt.
Besedila uspavank so ponavadi besede tolažbe kot
na primer, kako je otrok ljubljen. Uspavanka je
lahko tudi vir spodbujanja, saj otroku govori,
kakšen bo lahko, ko bo večji. ('Lullabies Around the
World', vir:
http://www.sbgmusic.com/html/teacher/reference/styles/lullabies.html; pregledano 10. l. 2005)
Odločil sem se, da med drugimi pridobivanji
podatkov izvedem tudi anketo. Za anketo sem se
odločil, ker lahko prinese veliko relevantnih
podatkov, če nas zanima točno določen problem, ki
je dokazljiv oziroma ovrgljiv na kvantitativnem
nivoju in kadar lahko računamo na zanesljivo
udeležbo informatorjev. Ker verjamem, da so štu-
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dentje že zreli, se1n pričakoval korektne odgovore.
V svojo anketo sem poleg odprtih in zaprtih
vprašanj zajel še tehniko oblikovanih izjav, vprašanja, na katera je mogoče odgovoriti z da ali ne, in
izdelavo lestvic glede na oceno, kajti te tehnike so
zanimive za informatorje, z njimi pa dobimo informacije, ki jih je mogoče primerjati. Nato sem anketo
razdelil med študente in zaradi kriterija reprezentativnosti vanjo zajel enako število moških kot žensk.
Ankete so pokazale, da se je večini študentov v
otroštvu pripovedovalo uspavanke. Iz tega tako
lahko vidimo, da so matere kot tehniko uspavanja
večkrat uporabljale pripovedovanje uspavank ali
pravljic za uspavanje. Dvomim, da se še kdo tako
živo spomni kakšnega drugega načina uspavanja,
kot pripovedovanja uspavank. Večina pozna kar
nekaj pravljic, ki so jih poslušali pred spanjem, in
sicer se najbolje spominjajo Rdeče kapice, Volka in
sedem kozličkov, Zvezdice zaspanke, Sneguljčice,
Pepelke, Ringa Raje, Žogice marogice, Mojce
Pokraculje, Kdo je sešil Vidku srajčico, Trnuljčice,
Aja tutaje, Mačka Murija: Veliko odgovorov se je
ponavljalo, kar kaže, da nekateri med njimi poznajo
skoraj vse "klasične" pravljice.
Ob pripovedovanju uspavank je večina anketirancev čutila pozitivna čustva, in sicer jih je največ
čutilo veselje, zadovoljstvo, upanje in hrepenenje.
To nam torej lahko služi kot dokaz, da uspavanke v
otroku prebudijo prijetna občutenja, kar pa ima
zelo pozitivni učinek na njegov psihološki razvoj.
To nam je še dodatno potrdila podana izjava
"Uspavanke so koristne za otrokov razvoj", ki je bila
v vprašalniku lestvično označena od 1 do 5, kjer je
1 pomenilo nestrinjanje in 5 popolno strinjanje, saj
ni bilo nikogar, ki bi se odločil za številko, manjšo
od 3. Izjava "Uspavanke so pomemben del kulturne
dediščine" pa je pokazala nevtralen odnos do tega,
saj se je večina anketirancev odločila za številko 3.
Da uspavanke sodijo v današnji čas, pa je pokazala
naslednja izjava, ki dokazuje, da študenti ne jemljejo uspavank kot nekaj zgodovinskega, ampak za
današnji čas in prostor relevanten pojav. O pozitivnosti uspavank sem se lahko prepričal iz odgovorov, ki so pokazali, da bo večina študentov uspavanke in pravljice najverjetneje pripovedovala svojim otrokom. Pripovedovanje uspavank se študentom ne zdi nepotrebno zapravljanje časa. Ko
uspavamo otroka, se mu s tem intenzivno
posvečamo, kar je zanj zelo pomembno, saj potrebuje pozornost in ljubezen.
Z anketo sem tudi želel ugotoviti, s katero barvo
anketiranci povezujejo uspavanko, saj ima vsaka
barva nekakšen pomen. Simbolični pomen barv je
v tesni zvezi s procesi v naravi. Svetloba je osnova
življenja, zato nam svetle barve dvigajo energijo in
aktivnost. Tema ima čisto nasproten pomen; tudi
temne barve nas tlačijo ter neugodno vplivajo na
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Svetloba in toplota sta pogosto
povezani, zato je razlika med toplimi in hladnimi
barvami več kot le simbolična. Rezultat anket je
pokazal, da največ študentov povezuje uspavanke z
rumeno barvo. Sonce je rumene barve, zato
rumeno simboliziramo z svetlobo, vedrino, energijo
in optimizmom. Nekaj pa jih je povezalo tudi z
modro barvo, ki pa jo povezujemo predvsem z
umirjanjem in transcendenco (Trstenjak 1978: 145).
Tako sklepam, da večini ostanejo uspavanke v
lepem spominu oziroma imajo do njih pozitivni
odnos, zato povezujejo uspavanke z rumeno barvo
in ne na primer s črno in sivo.
Večina anketirancev bi raje pripovedovala uspavanko, kot da bi jo predvajala na zgoščenki. Iz tega
sklepam, da večina še vedno prisega na tradicionalno, t. j. ustno pripovedovanje uspavank s strani
bližnjih, kot pa da bi se posluževali uspavank, ki jih
najdejo v različnih medijih. Otrok namreč veliko
raje sliši glas domače osebe kot pa glas tujca.
Uspavanke na zgoščenkah pa vedno bolj pogosto uporabljajo v bolnišnicah med medicinskimi
postopki za umiritev otrok. Tako se v bolnišnici
uspavanke uporabljajo tudi za dojenčke, ki se rodijo
prehitro. Otroci, ki se rodijo pred 34 tednom, še
nimajo razvitih sposobnosti sesanja, dihanja in
požiranja, ki so potrebni pri hranjenju. Tako je glasbenemu terapevtu]ayne Standelyu s floridske
državne univerze uspelo izdelati cucelj, ki je
povezan z uspavankami, kar omogoča dojenje
otrok s pomočjo uspavank. Tako so otrokov cucelj
povezali s kasetnikom, ki je predvajal uspavanke,
kar omogoča za 2.4 hitrejše dojenje. Tako so nekateri dojenčki zaradi predvajanja uspavank spili stekleničko mleka kar v petnajstih minutah (Hirschfield
2000).
Uspavanka pa je po mnenju anketirancev
najbližja petju in pripovedovanju, saj smo jo tako
večinoma vsi doživljali. Kot najpomembnejši del
uspavanke si študentje večinoma predstavljajo glas
pripovedovalca. Tukaj sklepam, da je zelo pomembno, za čigav glas gre, kakšna sta ton in barva glasu.
Ko sam uspavaš otroka, s katerim si močno
povezan, uspavanko praviloma poješ zelo čustveno,
potihoma in počasi, kar sproži prijetne dražljaje pri
otroku, počuti se varnega. Na začetku otrokovega
razvoja je pravzaprav vseeno, kaj mu poješ oziroma
pripoveduješ, potrebno se je le zavedati koristnosti
tega početja, saj vpliva na duševnost otroka, s tem
pa posledično na nek način tudi na osebnost
odrasle osebe.
Otrok pa kasneje začne poslušati in razločevati
tudi besede. Tako se je informatorka spomnila svojega očeta, ki je skrbel zanjo, medtem ko je bila
njena mama v bolnišnici. Oče ji je zvečer pred spanjem pel o nekem psu brez repa. To je bila neka
smešna pesmica, toda ona je bila že tako pretresena
zaradi mame, potem pa še zaradi psa „. Omenjena
uspavanja je doživljala kot mučna. To pa nas zopet
pripelje k tezi, da je vsebina uspavanke pomembna
v procesu umirjanja otroka.
Etnomuzikolog Igor Cvetko trdi, da zvok otroka
privede v posebno stanje zavesti, v prostor med

"myself' in "not-self', v katerem (s)teče in se
vzdržuje proces spontane(ga) igr~ (igranja). Torej
vidimo, da te glasba ponese v nekakšen "prostor
igre" (Cvetko 1991: 55). Ker so se uspavanke
pripovedovale in pele pred spanjem, jih je večina
študentov označila za pomirjajoče, namesto za
poučne ali zabavne.
Uspavanke se pa ne pripovedujejo ali pojejo
samo pred spanjem. Jok je otrokov način neverbalne komunikacije, zato starši, skrbniki ali
vzgoljitelji metodo petja uspavank ali pripovedovanja pravljic uporabljajo tudi zgolj v primeru umirjanja otrok. Uspavanke se pa večkrat povezujejo tudi s
pestvovanjem, kar pa po mnenju informatorke
Zvezdane lahko pripelje do razvajanja otrok. Tako
se lahko zgodi, da otrok ne bo hotel zaspati, če ga
ne bo kdo pestvoval.
študije o petju pesmi v najzgodnješi dobi otroštva so pokazale, da je poslušanje pesmi otrok zelo
prefinjeno, kajti otrok lahko določa zaznavne razlike v zvoku, daje prednosti določenim zvokom,
zapomni si določeno melodijo in na ta način lahko
razvija glasbene sposobnosti, kot jih imajo odrasli.
Tako lahko že otrok v zgodnjem otroštvu razlikuje
med medmetom "pa" in "ba", razlikuje razliko med
pesmijo v lastnem jeziku in v drugih jezikih ter razlikujejo med maminim glasom in glasom druge
osebe (Weinberger 1994).
Uspavanke torej nimajo le funkcije uspavanja kot
takega, temveč imajo širše funkcionalne razsežnosti,
ki so bile dokazane v več znanstvenih disciplinah
(na primer medicini in razvojni psihologiji), k
znanstvenim spoznanjem iz tega področja pa bi kaj
novega lahko dodali tudi antropologija in etnologija.
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USPAVANKE PRI NAS DOMA
Lea Cafuta
Uspavanke nas spominjajo na otroška leta,
spominjajo nas na tiste srečne čase, "ki se ne vrnejo
več in na katere se pogosto oziramo s smehljajem
in otožnostjo" (Goljevšček 1988: 425). Igrajo
pomembno psihološko vlogo pri dojenčkih in mlajših otrocih, saj nam lahko predstavljajo tudi začet
no fazo vzgoje, ki se kasneje odraža v odraščajočem
otroku. Uspavanke pomagajo vzpostaviti trdno vez
med otrokom in osebo, ki ga uspava. Vez je obojestranska, saj se otroci in odrasli največkrat spominjamo uspavank prav v zvezi z načinom uspavanja.
Najpogosteje starši svoje otroke zazibajo v sen, jim
prepevajo ali jih nosijo po rokah. Vendar obstaja še
veliko drugih načinov in tehnik uspavanj: pripovedovanje pravljic, sprehodi z otroškimi vozički in
podobno. Prakse uspavanja se razlikujejo od ljudstva do ljudstva, od generacije do generacije, vse
uspavanke pa imajo isti namen: nuditi otroku udobje in mu pomagati, da zaspi.1
Ob besedi uspavanka najprej pomislim na svoje
starše in svoje otroštvo. V otroštvu so me uspavali
starši in stari starši, zato sem z obojimi naredila
strukturiran intervju. Intervjuvancem sem zastavljala enaka vprašanja, saj sem na tak način lahko kasneje med seboj primerjala mnenja in spomine
različnih generacij.
Najprej sem si zastavila tematske sklope naloge,
na podlagi katerih sem strukturirala vprašanja in
kasneje primerjalno analizirala intervjuje.
Od informatorjev sem hotela izvedeti, kako so
sami uspavali otroke, spomine na njihove otroške
dni, kaj so uspavanke, na kak način so uspavali
mene, ali se sogovornikom porodijo (nostalgična)
čustva ob pripovedovanju, kaj ljudje čutimo ob
uspavanju. Ob vprašanjih, ki so se bolj ali manj
navezovala na uspavanke oziroma načine uspavanja, sem se spraševala, če morda obstaja kakšna
povezava med uspavanjem, vzgojo otrok in med
sodobnim trendom vpadanja natalitete.
Sprememba družbene, politične in ekonomske
stvarnosti, povezana s procesi globalizacije, narekuje hitrejši tempo življenja, v katerem so se spremenile družinske vrednote, vzorci vzgoje otrok,
posledično pa tudi načini in kvaliteta preživljanja
prostega časa z otroci ter metode uspavanja.
Ob prvem intervjuju, ki sem ga opravila z
Jakobom- mojim dedkom, sem imela še kar precejšnjo tremo, saj si potek aplikacije metodološkega
znanja v praksi (t.j. intervjuja) še nisem povsem
dobro predstavljala. Ko sem prebila začetno
nelagodje, so pogovori potekali mnogo bolj rutinsko in sproščeno, kar je izboljšalo kvaliteto informacij,.ki sem jih prejela od sogovornikov. Informatorji
so tako z veseljem odgovarjali na vprašanja; čeprav
so jim bila nekatera bolj in druga manj razumljiva.
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Po potrebi sem za lažje razumevanje poskrbela tudi
za dodatna pojasnila. Informatorjem sta največje
težave predstavljali vprašanji, ki sta se glasili: 'Prva
beseda, ki vas spominja na vaše otroke?' in 'Kako bi
vi mlade družine spodbudili k temu, da bi se
odločile za več otrok?'. Najbolj izčrpen odgovor na
prvo vprašanje mi je ponudila mama: (premor)
(premišljeno)" Ja ob besedi otrok se pač mi poraja
družina, ker brez otrok si ne znam predstavljati
družine„ 2 veselja, sreče, nasplošno radost, ki zapolni
živlJenje."
Se zlasti na 14. vprašanje sem dobila zanimiva
odgovora od očeta Zvonka C45 let) in mame Brigite
C42 let), ki se precej razlikujeta od odgovorov dedka
Jakoba (70 let) in babice Marije (64 let). Različno
razmišljanje med generacijama je tako več kot očit
no. Za lažje razumevanje bom navedla vse štiri
odgovore:
Jakob (stari oče): (zamišljeno) "Jato pa bi mogla
oblast nareti (narediti - op.p.). Dati lepše penzije,
staršem pa lepše, malo boljše plače, materi in očetu,
da imajo večjo plačo, da lehko to deco tudi vzgojijo
na taki način že. To je vete (veste - op.p.) zadrega
pri nas."
Marija (stara mama): "Hah kaj jaz vem, kak bi se
človek odločo, na kak način bi jih vzpodbudo.
Država bi mogla pomagat, tak kot sem rekla že ne.
Država bi mogla pomagat in takrat, saj bi ljudje meli
več otrok, ampak vidim, ker ni službe, ni financ in
se pač ne odločajo za več otrok."
Zvonko (oče): "Ja prvič poskrbet, da bodo vsi
zaposleni, da bojo službe meli, da so finančno
preskrbljeni, pa mogoče neko tako družinsko politiko vodo (vodil - op.p.) drugo, ne: bonitete, ko se
otrok rodi, tudi dodatna denarna pomoč, pa tudi
šolski sistem je s tem povezan, vse tak da„."
Brigita (mama): (premor) (začudeno) "Ja tak kot
sem že rekla mladi bi pač s strani države bi mogli
meti večjo pomoč, tako glede finančnih sredstev,
stanovanj, da bi jim bila zagotovljena varnost, kot
mladim družinam, ne."
Najbolj zanimiv del intervjuja je bilo petje uspavank, ki je bilo zastavljeno kot zadnje vprašanje. Vsi
sogovorniki se z veseljem zapeli uspavanke.
Jakobova uspavanka je bila zanimiva predvsem
zato, ker ni imela umirjenega ritma uspavanke,
ampak je bila bolj živahnega tempa.

Ko sem majhen bija, te je lušno blo.
špolčki sem po hiš potakal,
Varval mujciko.
Hojlari, hoj/aram, hoj/arija, hojlaram.
Hojlari, hoj/aram, hojlarijaram.
Oče in mama sta mi zapela popolnoma enako
uspavanko, ki sta jo prepevala samo meni, v mojih
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otroških letih. Ritem je popolnoma drugačen kot
pri Jakobovi uspavanki. Gre za zibajočo melodijo, ki
je bila' meni kot otroku zelo všeč:

Diri diri dondo,
Kaškala mondo,
kaškala tera,
tuti čuper tera.

Skoraj vsak se z uspavankami sreča vsaj enkrat v
življenju. Prav uspavanke so tiste, zaradi katerih se
ljudje spominjamo svoje preteklosti in s tem obujamo spomine: starše spomnijo na svoje otroke,
otroštvo, na načine, kako so sami uspavali otroke.
Viri in literatura

Iz odgovorov sem ugotovila, da se stara starša
bolje spominjata načinov, kako sta sama uspavala in
kako so nekoč uspavali. K temu so pripomogle verjetno tudi razmere v času njune mladosti oziroma v
prvi polovici 20. stoletja. Takrat je bilo veliko več
otrok in najstarejši otroci so mnogokrat morali prevzeti nalogo staršev, kar je pomenilo, da so včasih
tudi sami uspavali mlajše bratce in sestrice. Uspavali
pa niso samo s pesmicami in petjem, metode uspavanja so bile tudi pripovedovanje pravljic, zibanje
otroka, nošenje· otrok v naročju.
Z uspavankami sem opravila svoje prvo terensko
delo. Pri transkribiranju intervjuja s starimi starši
sem imela nekoliko več težav zaradi narečnega jezika3, v katerem govorita. Ugotovila sem, da se stara
starša spomnita več dogodkov iz njune mladosti kot
starša. Slednja se spomnita več podrobnosti iz
obdobja, ko sta uspavala svoje otroke.

,.,.

Goljevšček, Kristina
'Kaj je za pravljice vredno?' V: Zlata ptica: Sto najlepših
1988
pravljic. Niko
Grafenauer, ur. Ljubljana: Maldinska knjiga. Str. 425.

Lullabies„„
2005
'Lullabies Around the World.' Internetni vir:
<http://www.sbgmusic.com/html/teacher/reference/styles/lulabbies.html>,8. l. 2005
1 V Zahodni Evropi skoraj vsak otrok pozna Brahmsovo uspavanko.
2 Za lažje razumevanje sem pri transkripciji intervjujev podčrtovala besede, ki so bile
izrečene poudarjeno.

3 Štajersko narečje na Ptujskem polju.

•

LAHKO NOC, OTROCI!
Marija Demšar
Temo, ki jo obravnavam v članku, sem raziskovala lansko leto v okviru vaj pri metodologiji.
Zanimalo me je predvsem, kako starši uspavajo
svoje otroke ter ali je uspavanje še vedno naloga
ženske; kdaj (oziroma če sploh) otroka uspava oče
in ali se tehnike uspavanja razlikujejo glede na spol
uspavalca.
Za tehniko dela sem si izbrala polstrukturiran
intervju in pogovor opravila z dvema zakonskima
paroma. Moji informatorji imajo otroke različnih
starosti, kar verjetno tudi vpliva na tehnike uspavanja. Moji izsledki o tem ali uspavajo samo ženske ali
tudi moški seveda po dveh primerih ne morejo biti
verodostojni, lahko pa mojo nalogo vzamemo kot
kratko preliminarno raziskavo, ki bi lahko pokazala,
ali bi bilo raziskovanje v tej smeri smiselno in ali bi
prineslo zanimive rezultate.
Oporne točke, ki sem se jih držala pri pogovorih:
*Čas spanja
* Ritual uspavanja
* Uporaba uspavank pri uspavanju
* Kateri od staršev uspava večkrat, ob katerih
priložnostih uspava drugi?
* Razlika med uspavanjem pri ženskah in
moških.

* Drugi pripomočki, ki otroku pomagajo da laže
zaspi (prižgana luč, igrača„.)
Pediatrinja Barbara Gnidovec Stražišar v reviji
Moj malček v članku o uspavanju piše o pomembnosti vzpostavitve rutine pred spanjem:
"Nočni čas predstavlja za otroka čas ločitve od
staršev. /„./ Z vzpostavitvijo določene rutine pred
spanjem lahko to ločitev precej olajšamo./.../ Rutina
pred spanjem naj bo vsakodneven ritual, ki naj
obsega stalno enake aktivnosti v času, ko se malček
pripravlja k spanju, pa vse dokler se ne 'zaziblje' v
trden spanec. V različnih družbenih okoljih in kulturah so ti rituali lahko zelo različni. Malček se
lahko uspava med dojenjem na materinih prsih, v
naročju ob pitju iz stekleničke ali pa ob sesanju
dude. Lahko je navajen, da ga ob uspavanju zibljemo v vozičku, ga božamo po hrbtu, mu prigovarjamo, ali pa malček samostojno zaspi v svoji
posteljici ali v postelji skupaj s starši. Malčkova
posteljica je lahko v ločenem prostoru, lahko pa
malček sobo deli s sorojenci ali starši...". (Gnidovec
Stražišar 2002)
Iz pogovora z informatorji sem izvedela, da ta
nasvet o rutini spoštujejo vsi, pri informatorki C to
zgleda tako, da otrokal najprej nahrani, nato umije,
deklico obleče v pižamo, jo da v "žakl", 2 skupaj
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zapreta okno in zatemnita sobo. Ce je otrok lačen,
ga potem še podoji, nato ji v usta položi dudo, ji
prigovarja (da je bila pridna), skupaj zmolita
molitev Sveti angel, nato jo položi v posteljico in
odide iz sobe. Pravljic ji še ne bere, saj se ji zdi premajhna. Ta ritual je seveda malce drugačen, kadar
deklico mučijo rastoči zobje ali kadar je bolna. Ob
takih priložnostih jo umiri glasba, informatorka ji
glasbo predvaja preko predvajalnika zgoščenk3 ali ji
sama zapoje kakšno uspavanko. To so največkrat
otroške pesmi, med njimi pa se znajde tudi uspavanka, ki se jo je naučila pri urah solo petja,4 lahko
pa je ta pesem čista improvizacija ali samo mrmranje. Včasih ji prižge tudi glasbeno igračo (na primer
luno), med tehnikami uspavanja pa uporablja tudi
stekleničko, dudo in trepljanje po ritki. Kadar deklica spi, ne potrebuje ne prižgane lučke ne igrače, v
ustih pa ima dudo. Informatorka pravi, da poskuša
celoten postopek izvajati čimbolj tiho, saj skuša na
ta način narediti čim večjo razliko med dnevom in
nočjo. Uspavanje tako tudi vedno, razen ob
zdravstvenih problemih (takrat "nabiramo kilometre" po stanovanju, pravi informatorka C) poteka v
spalnici.
Njen mož, informator D, pravi, da je njegova rutina uspavanja podobna, vendar precej krajša.
Deklico na)1rani po steklenički, jo previje, obleče,
položi v posteljo, ugasne luč in odide iz spalnice;
luno - glasbeno igračo ali trepljanje po ritki (metodi
uspavanja, ki ju uporablja tudi on) uporabi samo, če
otrok res noče zaspati. Poudari pa, da otroka uspava
samo takrat, kadar je žena odsotna ali preutrujena,
drugače to opravilo raje prepusti njej.
Kadar nobeden od staršev ni prisoten, otroka
pazi babica. Po besedah informatorjev ima prav
babica ponavadi najmanj težav z uspavanjem. Otrok
v njenem varstvu zaspi hitro in spi dolgo.
Tudi v družini informatorjev A in B imajo rutino
uspavanja, ki je pri mlajših dveh otrocih (7 let in 2
leti) enaka, saj hodita zvečer skupaj spat, medtem
ko gre starejša sestra (12 let) spat sama. Kadar
staršev ni doma, skupaj z babico prevzame tudi nalogo uspavanja mlajših bratov. Rutina uspavanja
poteka po ustaljenem vzorcu, najprej je na vrsti
umivanje, nato odidejo v sobo, tam skupaj kaj preberejo (knjige, otroške revije - Ciciban), nato skupaj
zmolijo Cotroške molitvice kot so: Sveti angel, Tebe
ljubim, Stvarnik moj - starejšega dečka je neko
molitvico naučila tudi babica). Uspavank jim ne
pojejo, včasih pa starejši sam zapoje kakšno pesem,
ki se jo je naučil v šoli, nato se starši z njim ponavadi še pogovorijo o dogodkih preteklega dneva.
Informatorka potem počaka v sobi tako dolgo da
otroka zaspita, medtem ko informator tega ne
počne. Tudi on uspava otroke takrat ko žene ni ali
je zaposlena z drugimi hišnimi ali kmečkimi opravili. Povedala sta mi tudi, da otroka za lažje spanje ne
potrebujeta prižgane luči v sobi, vsi trije otroci pa
so v določenem obdobju spali z igračami - najstarejša je imela pri sebi plišastega medvedka, starejši
fantek plišasto pikapolonico, najmlajši pa še vedno
spi z "muzo" oziroma odejico.
Pri družini informatorjev A in B hodijo otroci
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spat okrog devetih zvečer, zaspijo pa navadno
okrog desetih - upoštevajo torej pomembno pravilo, da je za vzpostavljanje rutine pred spanjem
pomembna stalna ura, ko se je treba pripraviti na,
počitek.

Pri družini informatorjev C in D pa je deklica še
mlajša (1 leto), tako da jo dajejo spati tudi podnevi,
ponavadi dvakrat na dan.
Uspavanje pri obeh družinah poteka v spalnem
prostoru, za katerega Barbara Gnidovec Stražišar
trdi, da je najprimernejše okolje, v katerem naj
otrok spi, "srednje vlažen, prezračen in ne preveč
ogret prostor, pri čemer pazimo, da malček med
spanjem ni preveč pokrit" (Gnidovec Stražišar
2002).
Zaključek

"/Uspavanke/ pomagajo ustvariti vez med
otrokom in osebo, ki jih poje - ponavadi mamo"
Cvir: http://www.sbgmusic.com/html/teacher/reference/styles/lullabies.html; pregledano 10.1.2005).
Po mojem mnenju pa vsakršen način uspavanja
pomaga ustvariti to posebno vez.
Iz mojih pogovorov z informatorji je razvidno,
da je uspavanje še vedno večinoma žensko opravilo, moški se ga lotijo le takrat, kadar je ženska
odsotna. Matere si navadno za uspavanje vzamejo
več časa, z otrokom preživijo več časa, pa tudi sam
proces uspavanja traja dlje kot pri moških. Verjetno
tudi iz tega izhaja dejstvo, da ima večina otrok
navadno intimnejši odnos z materjo kot z očetom.
Zakaj uspavanje še ni postalo čisto vsakdanje
opravilo moških? Razlog bi lahko iskala tudi v tem,
da mati posebno vez z otrokom naveže, ko je ta še v
maternici. V zgodnjem otroštvu5 se otrok najlaže
potolaži in umiri pri materi, mogoče tudi zaradi
znanih zvokov, ki jih je poslušal že v maternici "stalni utrpi srca, pretakanje krvi in dihanje" (vir:
http://www.sleeplullabies.com/about.html; pregledano 10.1.2005). Seveda dejstvo, da očetje
uspavajo otroke manj kot matere še ne pomeni, da
svojih otrok nimajo radi. Mogoče je večjo distanco
do same intimnosti uspavanja moč pripisati med
ljudmi še vedno razširjenemu prepričanju, da uspavanje otrok ni moško opravilo, saj je za to intimno
opravilo značilno intenzivno izkazovanje čustev. Za
neko generalizacijo bi bila seveda potrebna veliko
bolj obširna antropološko/etnološka raziskava.
Moje ugotovitve, ki jih še enkrat povzemam so:
* moški uspavajo redkeje kot ženske, ponavadi v
primerih ko je žena odsotna ali prezaposlena6
* moški s postopkom uspavanja opravijo hitreje
kot ženske
* moški in ženske znotraj zakonske zveze
uporabljajo podobne metode uspavanja - torej ne
ločimo "ženskih" in "moških" metod uspavanja, te se
razlikujejo glede na v etnografijo zajet par.
Vir
Gnidovec Stražišar, Barbara
2002
'Spalne navade dojenčka in malčka.' Moj malček.
<http://med.over.net/mojmalcek/revija-04-02/spalnenavade.htm>, 10.1.2005.
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1 Dekli~a je bila v času intervjuja staro eno leto.
2 Nekakšna iz blaga sešita vreča z zadrgo in odprtinami za roki in glavo, vanjo pred
spanjem oblečejo otroka (do približno enega leto starosti).
3 Osojnik, Melita (2002). Pesmice za malčke. Ljubljana: Niko Records.
4 Gre za uspavanko Cirilo Pregeljo - informatorka hrani le noti zapis.
5 Prvi meseci po rojstvu.

6 Trditev velja v primeru partnerskih razmerij, enostorševske družine tu niso predmet
raziskave.

•

USPAVANKE NA TERENU
Mateja Gorjup
Poglavitni namen mojega preučevanja različnih
uspavanja je bil spoznati, kako se načini
uspavanja skozi čas spreminjajo, pri tem pa me je
zanimal tudi pojav novih oblik (uspavanje ob predvajanju zgoščenk, uspavanje v vrtcih).
Pediatrinja Barbara Stražišar Gnidovec razpravlja
o raznolikosti ritualov glede na družbene in kulturne specifike: "Malček se lahko uspava med dojenjem na materinih prsih, v naročju ob pitju iz stekleničke ali pa ob sesanju dude. Lahko je navajen, da
ga ob uspavanju zibljemo v vozičku, ga božamo po
hrbtu, mu prigovarjamo ali pa malček samostojno
zaspi v svoji posteljici ali v postelji skupaj s starši"
(Stražišar Gnidovec 2003).
Izbrana tema me je pritegnila, ker sem želela
spoznati odnos ljudi do uspavank, predvsem pa me
je zanimalo, kako pogosto in na kakšen način to
tisti, ki uspavajo, počno.
Zar:iimal me je primerjalni vidik uspavanja pred
približno petdesetimi leti z načini uspavanja danes.
Da bi lahko to čim bolje spoznala, sem si za sogovornike izbrala ljudi različnih starosti.
Menila sem, da dandanes starši namenijo veliko
več časa vzgoji otrok in posledično tudi uspavanju,
kar sem preverjala tudi empirično.
načinov

Barbara Gnidovec Stražišar staršem svetuje:
"Rutina pred spanjem naj bo vsakodneven ritual, ki
naj obsega stalno enake aktivnosti v času, ko se
malček pripravlja k spanju, pa vse dokler se ne "zaziblje" v trden spanec" (Stražišar Gnidovec 2003).
To teorijo sem želela spoznati in preizkusiti v
praksi.
S terenskim delom sem začela konec decembra
leta 2004, ko sem se, takrat še brez snemalne
naprave, odpravila na teren k moji prvi enainosemdesetletni sogovornici 1 v Svetelko pri
Dramljah. Za sogovornico sem si jo izbrala zato, ker
sem želela izvedeti čim več o načinih uspavanja
njenih šestih otrok pred dobrimi petdesetimi leti.
Izvedela sem, da informatorka ni prakticirala
kakega posebnega načina uspavanja. Tudi uspavali
so bolj poredko. Bodisi ni bilo časa bodisi je bila
preutrujena. Način uspavanja že malo starejših
otrok je potekal tako, da sta starša skupaj z njimi
molila krajše molitvice. Pred spanjem sta jih
pokrižala in poljubila.
Vendar sem se že kar pri svoji prvi terenski
izkušnji soočila z neprijetno situacijo, saj mi je
informatorka zaupala svojo travmatično izkušnjo

abortusa. Sama sem skušala situacijo rešiti s
tolažilno besedo, kar se je v tistem trenutku sicer
obneslo, hkrati pa sem razmišljala o etičnih
dilemah, ki se porajajo ob poslušanju in zapisovanju podobnih zgodb, na katere lahko naletiš ob
terenskem zbiranju etnografskih podatkov. Menim,
da se je potrebno prilagoditi trenutku in enostavno
ravnati po svoji vesti.
Najin intervju je bil neformalen, saj sem ji
najprej zastavila vprašanje, nato pa se je pogovor
sproščeno razvil.
Podobno neformalno je potekal naslednji
pogovor, ki sem ga opravila istega dne. Moja sogovornica je bila dvainosemdesetletna Alojzija S. Tudi
ona otrok ni uspavala vsak večer. Dejala je, da zato,
ker je bila mnogokrat preutrujena od vseh kmečkih
opravil, ki jih je opravila skozi dan. Ponavadi je
otrok, potem ko je bil nahranjen, zaspal kar sam od
sebe. Včasih je, potem ko se je napil materinega
mleka, zaspal kar na njenih prsih.
Ko je bil otrok starejši, mu je pripovedovala
zgodbice, vendar pa je sama ob pripovedovanju
večkrat zaspala prej kot otrok.
Spomnila se je pesmice Angelček varuh moj, in
mi jo tudi zapela:
Angelček varuh moj/ varuj me ti nocoj/ varuj
me ti nocoj/ angelček moj.
·
Čeprav ima pesem tri kitice, je otroku pela samo
prvo. Ob petju je otroka držala v naročju in ga
pestovala. Ob tem se je počutila lepo in mirno,
hkrati pa je občutila še večjo skrb za otroka.
Na podlagi dveh pogovorov sem sklepala, da
petje uspavank pred približno petdesetimi leti ni
bilo posebej razširjeno in pogosto. To bi lahko pripisali predvsem pomanjkanju časa in volje ob
napornem fizičnem delu, ki je bil del vsakdana
podeželske ženske, vendar pa tega nikakor ne
morem posploševati, saj sem intervju izvedla zgolj z
dvema informatorkama iz podeželja.
Kako pa je z uspavankami in načini uspavanja
danes, sem skušala izvedeti na podlagi nestrukturiranega intervjuja z najstnico Anjo P. (19 let). Anja
večkrat uspava petnajstmesečnega otroka svoje sestrične. Otroku poje pesmice. Uspavala ga je tudi, ko
sva opravili intervju. Zapela mu je več uspavank
(Aja tutaja, Angelček). Otrok se je kmalu umiril,
postal je zelo pozoren in je kmalu zaspal. Preden ga
je Anja uspavala, sem sama opravila poizkus opazo-

63

ODKRITJE TERENA - USPAVANKE KOT PRVI ETNOGRAFSKI ZAPIS
ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK 1. LETNIKA
vanja z udeležbo in sama skušala uspavati istega
otroka, pri čemer pa nisem bila uspešna. Otrok je
jokal, saj mojega glasu ni prepoznal kot domačega.
Naslednji intervju sem v začetku januarja 2005
izvedla z družino Lavbič, pri čemer je sodelovala
cela družina, vključno z dveletno hčerko. Mat( je
povedala, da z možem hčerki ne pojeta uspavank.
Vse, kar potrebuje, da zaspi, je steklenička čaja.
Sedaj pa ji bosta kmalu začela pripovedovati
pravljice, saj menita, da jih bo že lahko razumela.
Opazila sem, da se drugače hčerki zelo posvečata,
vendar se jima uspavanje otroka, ki tako ali tako
zaspi, ne zdi tako nujno. Pospremita jo v posteljico
in jo pobožata, včasih pa hčerka zaspi poleg njiju.
Informatorka (mama) mi je povedala, da so ji v
otroštvu starši pripovedovali različne zgodbice, peli
pa ji niso. Tudi odgovor njenega moža je bil
podoben, s to razliko, da pri njem doma niso peli,
so pa skupaj molili. Tako so po molitvi otroci
mirneje zaspali. Na koncu sem nekaj vprašanj zastavila še materi mojega informatorja, mladega
družinskega očeta. Zopet sem se znašla v neprijetnem položaju, saj mi je gospa povedala o zgodnji
smrti svoje matere in se ob tem razžalostila.
Zadnji p,rav tako polstrukturiran intervju pa sem
opravila v vrtcu Dramlje z vzgojiteljico Sonjo L.
Zanimali so me načini uspavanja v vrtcu, glede na
veliko število otrok2 in njihovo starost. Otroci po
izkušnjah vzgojiteljice spijo približno uro in pol,
zato jih je treba na počitek pripraviti. Starejšim
otrokom (nad tri leta starosti) Sonja pripoveduje
različne zgodbice. Ko pripoved konča, jim zavrti
umirjeno instrumentalno glasbo. Nekateri otroci so
tako navajeni poslušanja umirjene glasbe, da brez
nje sploh ne morejo zaspati. Med poslušanjem glasbe se vzgojiteljica sprehodi od otroka do otroka in
ga poboža.
Manjšim otrokom, ki pravljic še ne bi mogli dojemati in razumeti, pa Sonja vedno poje, največkrat
pesmi o mami, ki jih imajo otroci najraje. Sicer pa
pravi, da je skoraj vsaka pesem primerna za uspavanko. Pomembno je, da je mirno in počasi zapeta.
Zapela mi je tri pesmice (Tiho je nočka prišla, Moja
draga mamica, Polžek). Je mnenja, da se z uspavanjem vzpostavlja neka posebna prijateljska vez z
otrokom, zato se ji zdi petje zelo pomembno. Tudi
njo so v otroštvu uspavali. Oče ji je pripovedoval
zgodbice, mati pa ji je pela.
Skozi pogovore z mojimi informatorji sem ugotovila, da so se včasih precej manj posvečali uspavanju otrok, verjetno zaradi obilice dela, gotovo pa
tudi zaradi večjega števila otrok.
Hkrati pa osnovni namen petja uspavank potrjuje v začetku zastavljeno predpostavko, da z njihovo
pomočjo umirimo otroka in ga tudi psihično
pripravimo na spanje.
Kot trdi Hugh Blumenfeld, so uspavanke zelo
pomemben člen pri vzgoji otrok, saj se otroci že od
svojega rojstva odzivajo na glasbo in si z njeno
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pomočjo gradijo svet. Ne zdijo se mu primerne
zgolj za uspavanje otroka, temveč naj bi se uporabljale tudi kot komunikacijsko sredstvo - pri previjanju otroka ali pa pri hranjenju (po Blumenfeld 2002),
česar pa pri lastnem terenskem opazovanju nisem
uspela zaslediti. Tisti moji informatorji, ki pojejo
uspavanke, počno to samo pred spanjem.
Folkloristki Kumerjeva in Stanonikova v geslu
uspavanka Slovenskega etnološkega slovarja zapišeta, da je uspavanka kot "največkrat enokitična
pesem, ki se poje otroku, da zaspi. Pri njej otrok še
ne more vplivati na izvedbo, le pasivno se (lahko)
podredi njeni melodiji ali ritmu in barvi glasu, zato
ne sodi v otroško slovstveno folkloro. Vlogo uspavank so pogosto opravljale tudi balade" (SEL 2004:
656). Do podobnih spoznanj sem prišla tudi sama,
saj menim, da se otrok res pasivno podredi uspavanki in načinu, kako je zapeta. To sem najbolje
spoznala na terenu, ko sem bila prisotna pri uspavanju petnajstmesečnega otroka, ki se je kmalu
umiril in postal pozoren na petje. Opazila sem tudi,
da se je otrok res umiril šele ob njemu znanem
glasu.

Z izvedenim terenskim delom sem pridobila
prve bogate izkušnje dela na terenu, izvajanja intervjujev, snemanja gradiva, pisanja terenskih zapiskov,
opazovanja ter ostalih metod praktičnega
etnološkega in antropološkega raziskovanja.
Ugotovila sem, da so se načini uspavanja spremenili predvsem s pojavom organiziranega
varovanja otrok (vrtci), veliko uspavank pa se je tudi
že pozabilo.
Nekoč se vzgoji in tako posledično tudi uspavanju niso tako posvečali. Bodisi niso imeli časa bodisi
so bili preutrujeni ali pa se jim to ni zdelo pomembno.
Na podlagi intervjuvanja mojih sogovornikov
sem prišla tudi do zanimivega spoznanja, da je pri
starših, ki jih v otroštvu niso uspavali, večja verjetnost, da tudi oni ne bodo uspavali svojih otrok, kot
pa pri tistih, ki so jih uspavali. Vsekakor pa je bila
raziskava izvedena na premajhnem vzorcu, da bi ga
lahko posplošila na širšo populacijo.
Ob poslušanju različnih uspavank sem ugotovila,
da je zanje značilno enolično, ponavljajoče se petje,
oziroma zibajoč ritem, ki ga spremljajo tihi, umirjeni napevi. Otlrok čuti melodijo, ritem govora, skozi
pesem pa zazna tudi nežnost in ljubezen tistega, ki
ga uspava.
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TUDI USPAVANJE JE LAHKO NAPORNO
Sonja Hercog
V okviru vaj iz metodologije smo morali študentje prvega letnika opraviti kratko raziskovalno delo
na terenu. Zbrati smo morali čim več informacij o
uspavankah, tako iz terena kot tudi iz strokovne literature. Sama sem si želela čim več izvedeti o petju
uspavank v preteklosti in dognati, ali so se načini
uspavanja v preteklosti razlikovali od današnjih.
Laično sem razmišljala, da obstaja razlika med uspavanjem danes in v preteklosti ter predvidevala, da
so verjetno imeli v preteklosti več časa za ukvarjanje
z otrokom. Odločila sem se, da v moji vasi in okolici
starejšo generacijo žensk malce povprašam, kakšne
izkušnje imajo s tem. Izbrala sem polstrukturirani
intervju oziroma pogovor, ki sem ga opravila s
tremi informatorkami. S svojo staro mamo Katarino,
ki je bila tudi moja prva informatorka, sem se
odpravila v sosednjo vas Olešče k njeni prijateljici
Marti. Gospa Marta je stara 72 let in je upokojena
kuharica. Zanimalo me je marsikaj, zato sta mi obe
zelo izčrpno pripovedovali o raznih dogodkih in
pripetljajih v zvezi z uspavanjem, odraščanjem in
vzgojo.
Že ob prihodu naju je navdušeno pričakala in
ker je vedela, kaj me zanima, mi je že kar na
začetku zapela uspavanko Pika poka za goro:

Pika poka za goro,
tisto dekle moje bo,
črno gleda, drobno gre,
tista bo zame.
Gospa Marta se je izmed treh otrok rodila
najstarejša. Njena mati je bila takrat stara osemnajst
let. Bili so težki časi, in če je hotela preživeti sebe
ter otroka je morala hoditi pomagati na kmetijo v
vas Mudrče. Na tej domačiji je bilo zelo veliko otrok,
zato so otroci ali pomagali pri delu ali skrbeli in
pazili drug na drugega. Pri tej kmetiji so imeli tudi
pestrno in Marta se spominja, da sta v lesenih
·zibelkah ležala kar dva dojenčka, ker ni bilo veliko
razkošja. Pestrne so bile ponavadi starejše gospe,
stare nad 60 let, ki so iz različnih (navadno ekonomskih) razlogov odšle od domače hiše na druge
kmetije, kjer so skrbele in pazile na otroke, saj so

bili starši preveč zaposleni z delom na kmetiji.
Staršem so bile pestrne v veliko korist.
Ponavadi so morali starejši otroci paziti na mlajše, česar so se tudi kmalu naveličali, zato so se
poskušali čimbolj znajti in si olajšati delo. Gospa
Marta se ob misli na anekdoto razživi in mi začne
pripovedovati, da so otroci nekoč kar čez okno od
zunanjega v notranji prostor napeljali vrv do
zibelke in od zunaj zibali otroka, kadarkoli se je kdo
spomnil. Nihče ni šel pogledat v hišo, če otrok spi,
zato se je zgodilo, da se je lesena zibelka prevrnila z
otrokom vred, kar bi se lahko končalo tudi bolj tragično. še dobro, da je mama prišla pravočasno
domov, zato se je vse dobro končalo.
Prav tako so se kaj iznajdljivega spomnili: "Če
otrok ni hotel zaspati, je pa cuker [bonbon, op. p.]
dal noter v krpo, pa mu natlačil v usta, se ni mogel
ne dreti ne nič, kar požirati je mogel tiste sline
[smeh, op. p.}." Ob tem dogodku se Katarina spomni na pripetljaj, ki se je zgodil njenemu sinu
Marjanu. Neko popoldne sta Katarina in mož odšla
na poroko ali koline, ne spomni se točno, sina
Marjana je pustila pri njegovem stricu. Stric mu je
dal piti žganje, tako da je Marjan takoj zaspal in spal
cel večer ter še cel naslednji dan. Stric si je na ta
način olajšal delo, da ni imel veliko skrbi z otrokom.
Seveda se ob tem obe nasmejita in poudarita, da bi
se tudi ta pripetljaj lahko končal drugače.
V preteklosti je bilo po mnenju sogovornic
veliko manj časa za otroke kot danes. Če ni šlo drugače, so matere otroka odnesle s sabo v košu, na
njivo in ga tam malce zibale, da je zaspal, nato pa so
nadaljevale z delom. Med delom so večkrat preverile, če je z otrokom vse v redu. Nekatere matere so
otroka pl}stile samega na tleh v hiši, na odeji in z
igračami, tako kot moja stara mama Katarina.
Gospa Marta je zelo zanimiva ženska, vse mi je
razložila in demonstrirala, kar je še dodatno popestrilo najin pogovor. Ko jo vprašam, če je
ona kdaj uspavala, odvrne, da je več prepevala .
vnukom kot svojim lastnim otrokom, saj so kot
starši imeli manj časa za pestovanje in petje
otrokom. Ponavadi so poleg pestrn za otroke skrbele tudi babice, ki so imele več časa za petje
natančno
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vnukom. Gospa Marta je otrokom pripovedovala
tudi zelo veliko pravljic. Rada je brala knjige, pri
čemer si je zgodbe včasih tudi izmišljevala, ali pa je
iz treh zgodb ustvarila eno zgodbo.
Marta je rodila hčerko Marino in sina Francija.
Ko se je Marta nekoč poškodovala in je morala
uporabljati bergle, je hkrati pazila na Marininega
sina in svojega vnučka Petra. Pomagala si je tako, da
si je navezala ruto čez ramo in ga nosila na prsih.
Nabritemu Petru pa je bilo to zelo všeč, saj se je
ruta zibala pri vsakem njenem koraku, zato jo je
venomer nagovarjal: "Babi, še, pa še lalala." [naj
ziblje in še zraven zapoje, op. p.]. Seveda pri tem ni
mogla sedeti. Vnuček je pač hotel, da babica hodi
in zraven prepeva, kar sogovornica izpostavi kot
zelo zahteven način umirjanja otroka.
Po mnenju sogovornic so otroke zibali in jim
peli do približno treh let. Starostna meja ni bila strogo določena, odvisna je bila od tega, česa je bil
otrok navajen. Katarina in Marta izpostavita nošenje
otroka kot učinkovit način umirjanja in uspavanja.
Da je otrok zaspal, ga je bilo potrebno dolge ure
nositi iz ene sobe v drugo, pri čemer so neštetokrat
zapele Aja tutaja. Ker niso imele časa ali volje, so
otroka poskušale čimprej uspavati in se čisto potiho
izmuznile iz sobe, da se ne bi zbudil. Ponavadi so
ga uspavale po končanem delu tudi na tak način, da
so se ulegle zraven otroka. Ob tem petje ni bilo
potrebno, saj je otrok čutil toploto maminega telesa.
Glede na svojo starost imata tako Marta kot
Katarina zelo dober spomin. Vem, da radi pojeta in
da tudi zelo lepo pojeta, zato ju vprašam, od kod sta
se sploh naučili toliko pesmi. Marto je največ pesmi
naučil njen stari oče. Z veseljem razlaga, kako jo je
njen stari oče zelo velikokrat posadil na kolena in ji
pel pesmi. Naučil jo je različnih pesmi, od otroških
do "zdravičk" oziroma napitnic. Pri petju otroku
niso izbirali tematike pesmi. Zapeli so pesmi, ki so
jim v tistem trenutku prišle na pamet. če je bil
kakšen praznik, kot na primer božič, so seveda peli
božične pesmi, na splošno pa ni bilo pomembno.
Marta še vedno zelo rada poje in nima svoje
najljubše pesmi. Prosila sem jo, če mi jih lahko kaj
zapoje, kar je z veseljem storila, saj ji petje veliko
pomeni. Zapela mi je Sveti]ožek, Dekle je po vodo
šlo, Sijaj, sijaj sončece,junca Štrbuncal. Prosila sem
tudi staro mamo, vendar je rajši pela bolj na tiho in
pustila Marto, da je sama. Zase pravi, da nima
posluha, ampak kot pravi Marta Kristan v reviji za
moderne mame Supermami "pojte mu, tudi če mislite, da ste brez posluha in velikih glasovnih
zmožnosti. Živo petje naj ima prednost pred posnetki, celo govor lahko prilagodite tako, da je čim
bolj ritmičen (otroci obožujejo pesmice)" (Kristan
2004/2005: 39).
Ponavadi so starši peli kar v kuhinjah, da so se
lahko poleg ukvarjanja z otroci posvetili še gospodinjskim delom. Za današnji čas obe ugotavljata, da
je vzgoja otroka odvisna od staršev: "Kakor jih vzgojiš, tako imaš". Menita, da današnja prezaposlenost
staršev vodi k temu, da se otroke vzgajajo izven
družinskega kroga - na primer v vrtcih, česar ne
podpirata. Pri tem pa je pomembno vedeti, da bi
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bilo na podlagi dveh intervjujev nemogoče posploševati ali postavljati neke teze.
Naslednje dopoldne sem se s staro mamo
odpravila še k drugi sosedi na Reko, Katarinini vrstnici in prijateljici Julijani, rojeni leta 1927. Vedela
sem, da je bila Julijana (domači jo kličejo Julka)
doma iz zelo velike kmetije, zato me je zanimalo,
kako je bilo z vzgojo otrok in uspavanjem pri njih
doma. Tudi ona je zatrjevala, da je odraščala v
težkih časih, v pomanjkanju oblek, hrane in denarja. časa za razvajanje ni bilo, ponekod zaradi dela in
pomanjkanja časa niti niso veliko peli. Včasih so
matere otroka pustile v hiši in odšle na delo, ker ni
šlo drugače. Njen mož je potrdil izjavo, da je otrok
ali zaspal ali pa jokal, dokler se ni utrudil.
Julka trdi, da je lep glas podedovala, saj je njena
mati zelo rada pela in jim je tudi velikokrat prepevala. Spomnila se je nekaj pesmi, ki jih je pela njena
mama, ko jo je zibala. To so bile preproste pesmi o
živalih, kot na primer Polžek nese v mlinček2,
Pastirček pase ovce tri,3 Kralj Matjaž.4 Iz otroških let
se Julka spomni na mater, ko je pazila sina Petra.
Seveda je vsak otrok želel, da bi se nekdo ukvarjal z
njim, se pogovarjal, vendar se otroku v večji meri ni
posvečal nihče. Julkina mama si je izmišljevala
melodijo in nato zapela Petru: "Tralala, tralala,
drija, drifa, lajla lom, lom„." Utihnila je in upala, da
je zaspal, pa se je Peter že oglasil: "Mama, tuki bod,
še lom!'
Julka se spomni, da je tudi sama pazila na mlajšega brata Petra. Velikokrat se je jezila nad njim, a
je morala kljub vsemu biti potrpežljiva. Sama je
rodila je tri otroke, a zase trdi, da se je več ukvarjala
z vnuki kot pa z lastnimi otroki.
Glede na vse pesmi, ki sta mi jih sogovornici
zapeli, sem ugotovila, da so se pele bolj nežne in
umirjene pesmi, kar potrjuje tudi citat Scotta
Forresmana: "Uspavanke so pogostokrat počasne,
ritem je ponavadi gugajoč, pozibavajoč" (Forresman
2005).
Po vsem ugotovljenem bi lahko povzela, da se
ženske starejše generacije zaradi pomanjkanja časa
niso v veliki meri posvečale uspavanju svojih otrok.
Izvedena intervjuja nista v celoti potrdila mojega
predvidevanja glede količine časa, ki so jih starši
namenjali svojim otrokom, sem pa izvedela veliko o
tem, kakšne pesmi so se v preteklosti pele in kako
so se prenašale iz roda v rod. Po izjavah informatork bi lahko moje začetno predvidevanje, da so
imeli v preteklosti verjetno več časa za ukvarjanje z
otrokom, ovrgla. Sogovornici sta mi zatrjevali, da so
morali ljudje nekoč trdo delati za preživetje in
veliko časa za otroke ni bilo, kljub temu pa se je
veliko pelo. Moja teza bi lahko delno potrdila razlike med petjem uspavank v preteklosti in.sedanjosti. V preteklosti so starši in sorodniki kljub
pomanjkanju časa našli trenutke za petje in uspavanje otrok, na podlagi česar so z njimi ohranjali
pristen stik, danes pa je vzgoja otrok bolj razpršena.
Otroci se poleg družinskega kroga socializirajo tudi
v vrtcih, kar pomeni, da niso več navezani zgolj na
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svojo mater.
.
Obstaja pa tudi drug pogled na razliko med
preteklostjo in sedanjostjo. Glede sedanjosti bi
lahko po diskusijah s sogovornicami sklepala tudi
drugače. Uspavanke se še pojejo in z otroci se starši
povečini intenzivno ukvarjajo, s čemer se poveča
doba socialne, psihološke in ekonomske odvisnosti
od staršev. Seveda pa na podlagi moje raziskave ne
moremo priti do nekih relevantnih spoznanj. Za lete bi morali opraviti raziskavo v širšem obsegu.
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Seznam sogovornikov
Katarina Hercog, rojena leta 1927, stanujoča v Tevčah
Marta Vrečar, rojena leta 1932, stanujoča v Oleščah
Julka Polanec, rojena leta 1927, stanujoča na Reki

1 Junca štr bunca/za dva debela junca/en' ga smo prodali/en' ga pa zaklali.
2 Polžek nese v mlinček/mlel bo petelinček/polžek nese iz mlinčka/hvali petelinčka.
//Mati kruhek peče/polžku nič ne reče/mati kruhek je/polžek ga ne sme.
3 Pastirček pase ovce tri/na travniku zaspi/pa drobna ptička žvrgoli/in ga takoj zbudi.

4 Kralj Matjaž, junak slovenski/tam v gori Peci spi/dolgo, sivo brado ima/skoraj cele
metre tri.
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ŠEGAVE USPAVANKE
Metod

Emeršič

Kaj lahko rečemo o uspavankah? Že beseda
sama nam pove, da so uspavanke namenjene uspavanju. Poleg drugih načinov uspavanja - s pripovedovanjem ali branjem pravljic, z molitvijo, danes
tudi s pomočjo zgoščenk- so (bile) uspavanke od
vseh teh najbolj razširjene. Navsezadnje je glavni
namen uspavank uspavati, pravljice in molitev pa
imajo tudi druge cilje.
V svoji raziskavi so me zanimale predvsem vloga
uspavank v ljudski pesmi, zato sem si za svoje
sogovornice izbral skupino šestih ljudskih pevk iz
vasi Zgornja Hajdina pri Ptuju. Najprej sem hotel
posneti uspavanke, ki bi jih sogovornice poznale,
pa sta samo dve poznali po eno od uspavank, ki bi
jih lahko uvrstili med klasične ljudske uspavanke.
Verjetno je eden od razlogov, da nimamo ohranjenih veliko ljudskih uspavank, tudi ta, da so se
vedno znova spreminjale, nastajale so nove in stare
izginjale, pri čemer so uspavanke nadomeščale tudi
druge zvrsti. Vlogo uspavank so tako pogosto
opravljale tudi balade (SEL 2004: 656).
Podobna je tudi pesem, ki jo je zapela sogovornica ga. Karolina K.:

Mati ziblje, lepo poje,
dete milo se smehlja.
Saj ne ve za tuge svoje,
ne za žalosti sveta.
Saj ne ve za tuge svoje,
ne za žalosti sveta.
Mati umrje, zlata mama,
milo joče deklica.

Po širokem, širnem polju
se ozira Milica.
Po širokem, širnem svetu
se ozira Milica.
Pri uspavankah (tudi pri ostalih pesmih, ki so
namenjene uspavanju) se mi zdi pomemben predvsem počasen in umirjen ritem, ne preveč zahtevna
melodija in tudi enostavnejše besedilo, ponavadi
enokitično (SEL 2004: 656).
Druga uspavanka oziroma pesem za uspavanje
pa je bolj igriva, razposajena in bi po vsebini lahko
spadala v kategorijo vojaških in naborniških pesmi.
Zapela mi jo je ga. Marta S.:

Moj Tinček, moj Tonček
je mogo (moral - op. p.) bit' so/dat (vojak - op. p.)
Moj Tonček moj Tinček
je mogo bit' so/dat.
Cel dan je mogo streljat,
ponoči pa na vahti (straži - op. p.) stat.
Moj Tinček, moj Tonček
ponoči na vahti stat.
V raziskavi pa me je zanimalo tudi, kako so v
mladosti te pevke uspavali in kako so pevke
uspavale svoje otroke in tudi vnuke. Iz ankete je
bilo razvidno, da so večino sogovornic v mladosti
največkrat uspavali z molitvijo, manj s petjem uspavank, najmanj pa s pripovedovanjem pravljic. Vse
sogovornice so tudi uspavale svoje otroke in vnuke.
Spet jih je največ uspavalo z molitvijo, nekaj mahj s
petjem uspavank, najmanj pa s pripovedovanjem
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Preden sem se lotil terenske raziskave sem domneval, da so včasih otroke (v tem primeru sogovornice) uspavali bolj pogosto, kot so kasneje same
uspavale svoje otroke ali vnuke, vendar pa se je
izkazalo drugače. Skoraj enako pogosto in na
podoben, če ne celo enak način, kot so uspavali
pevke, so tudi same uspavale svoje otroke in kasneje tudi vnuke. Zanimivo pa je, da sta se kljub takemu "premočrtnemu" prenašanju v njihovem
spominu ohranili le dve uspavanki iz preteklosti.

pravljic. Po tem sklepam, da se vzorci uspavanja
(starši - otroci) ohranjajo tudi v medgeneracijskem
prenosu, vendar pa bi bil to glede na nereprezentativnost ankete lahko povsem naključen vzorec.
Svoje vnuke so vse sogovornice uspavale enako kot
svoje otroke in na podlagi tega sklepam, da se je
uspavanje enako frekventno uporabljalo v otroštvu
sogovornic kot v otroštvu njihovih otrok in vnukov.
Tako se je s prenašanjem na otroke ohranilo tudi
nekaj uspavank (tudi zgornji dve). Seveda pa so se
uspavanke ohranile predvsem tako, da so jih
zapisali. Za primer sem vzel slovensko uspavanko:

Viri in literatura

Tutdj nindj, dete mlado,
da bi rad6 zaspančka/o!

Stanonik, Marija in Zmaga Kumer
2004
'Uspavanka.' V: Slovenski etnološki leksikon. Angelos
Baš, ur. Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 656.

Da bi te varval večni Bog,
Bog oče, sin in sveti Duhi

Štrekelj, Karl, ur.
1908-1923
Slovenske narodne pesmi: 4. zvezek. Ljubljana:
Cankarjeva založba.

jest tebe bom zazibala,
Marija te bo prekrižala.
Svet angel varh naj varje te,
Sveta Trojica vari te!
(Štrekelj 1908-1923: 478)

•
y

USPAVANKA - KAM RAZPLETAS SVOJE NITI?
Melita Feltrin
V slovarju slovenskega knjižnega jezika najdemo
opis pojma uspavanka:
uspavanka -e ž (a) preprosta
pesem v enakomernem ritmu za
uspavanje, zlasti otrok: mati poje otroku
uspavanko; ropot koles ga uspava kot
uspavanka; pren„ pesn. ciprese so mu
šepetale uspavanko (Slovar slovenskega
knjižnega jezika, digitalni medij).
sledeč

Sama nisem mnenja, da je uspavanka zgolj sredstvo za uspavanje, ampak da uspavanje otroka
izraža neko tesno medsebojno povezanost med
otrokom in človekom, ki otroka uspava. Poudarjam,
da gre za interakcijo dveh ljudi, kar je ključnega
pomena za otrokov razvoj. Otrok ima prijeten
občutek, če mu nekdo pred spanjem poje, bere ter
mu s tem posveča svojo pozornost. Ravno umiritev
pred spanjem se mi zdi bistvena tako pri otrocih kot
tudi pri odraslih.
Še zdaleč pa uspavanke niso samo pojem
otroškega sveta. Če pogledamo le malo širše, najdemo na skoraj vsakem umetniškem področju koga, ki
svoje inspiracije črpa iz bogate zakladnice uspavank.
Uspavanka na tak ali drugačen način razpreda
svoje niti skozi vsa človekova obdobja. Najprej se
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srečaš z njo kot otrok, mogoče se spomniš nanjo
spet šele takrat, ko si sam v vlogi starša in poješ
uspavanko svojemu otroku, lahko pa jo vzameš kot
izziv za svoje delo in ustvarjanje. Ali pa predvajaš ·
uspavanko vinu, da bo bolje dozorelo, kot to počne
dvainpetdesetletni vinar, iz južne Tirolske, Alois
Lageder (Delo, 3. l. 2003: 16).

Najstarejša poznana in zabeležena uspavanka na
svetu je uspavanka ljudstva Vedda. Vedda so
domorodci Šri Lanke, sami sebe pa imenujejo
Wanniyala-Laetto, kar v prevodu pomeni prebivalec
gozda.1 V sanskrtu beseda Vyadha pomeni lovci z
loki in puščicami. Prebivalci Sinhalese so se na
območje Šri Lanke preselili iz severne Indije v 5.st.
p.n.š„ iz tega obdobja pa je tudi omenjena uspavanka.
Grajena je tridelno in zaživi v vsej svoji podobi
ob petju Vedda žensk, ko uspavajo svoje otroke.
Uspavanko se poje v treh delih, deli pa se razlikujejo po tonih in ritmih. Prvi del vsebuje visoke tone in
zvoke ter otroka nagovarjajo k spanju. V srednjem
delu se uspavanka umiri in ti zvoki obdajo otroka z
mirom. Zadnji del je zelo estetski in prijeten ter
otroku omogoča, da nadaljuje miren spanec.
('Kings & Rulers of Sri Lanka.', vir:
http://www.rootsweb.com;- ikawgw/slm-kings.htm;
pregledano 5. l. 2005; 'Vedda lullaby oldest known
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lullaby in the world.', vir:
http://www.dailynews.lk/2003/10/20/new28.html;
pregledano 5.1.2005; 'Who are Sri Lanka's
Indigenous Wanniya - Laeto?' vir:
http://vedda.org/1-who.htm; pregledano 5. l. 2005)
Na slovenskem so folkloristi zabeležili zelo malo
ljudskih uspavank - zazibalk. Kakor hitro so nastajale, tako hitro so tudi izginjale. Matere so sproti sestavljale preproste napeve, večinoma enoglasne in
jih prepevale svojim otrokom. (Štrekelj 1908 - 1923:
309)
Mojo pozornost je vzbudila uspavanka, ki sem jo
našla v zbirki "Sto slovenskih ljudskih pesmi" Jasne
Vidakovič - Nunaj, nunaj, sinek moj, in je bila
zabeležena v vasi Kobilje v Prekmurju, ki leži ob
meH z Madžarsko. Zanimiva je predvsem zato, ker
se je med ljudmi ohranila kljub številnemu izseljevanju. Potomci lesarjev, tesarjev, kmetov, gozdnih
delavcev, ki so služili kruh na Hrvaškem,
Madžarskem, Vojvodini, Ameriki, še vedno ohranjajo nekatere šege svojih prednikov, med katerimi se
najdejo tudi ljudske pesmi - tako kot pričujoča uspavanka, ki po mnenju strokovnjakov ni razširjena po
drugih predelih Slovenije. (Vidakovič 2004: 189)

Nunaj, nunaj, sinek moj
Nunaj, nunaj, sinek moj,
kok je pravu oča tvoj.
Zibelka je gotova
z lipovoga dreva.
Samo si pridi
sem po njo,
da de ti joj treba. (Vidakovič 2004: 188)
Slovenska pop/rock skupina Tabu, ki je bila
ustanovljena leta 1998, je leta 2002 izdala svojo
ploščo z naslovom Male nore ideje, na kateri najdemo pesem z naslovom Uspavanka. To me je vzpodbudilo, da sem člane skupine povprašala po tej
pesmi.
Vprašanja so se navezovala predvsem na pisca
besedila, kajti pri tovrstni glasbi ne smemo zanemarjati pomena besedila, še posebej, če nosi
pomenljiv naslov Uspavanka. V zvezi s samo pesmijo me je zanimalo, čemu takšen naslov, kaj je pisca
vodilo k temu, da je izbral takšen naslov in vsebino,
kako kot glasbeniki občutijo povezanost med mladostjo in uspavankami ter kako na koncertih občin
stvo reagira na to pesem. Marjan, ki je pisec besedila, trdi, da ob tej pesmi zavlada popolna predanost
in celo solze. Ravno z 'Uspavanko' skupina Tabu na
koncertih umiri publiko. Pisec besedila sicer ima
otroka, vendar pa je besedilo pesmi pravzaprav
ljubezenske vsebine. Na vprašanje, če se pri igranju
pesmi spominja preteklosti, odgovori , da besedilo
slej ko prej postane rutina in o njem enostavno ne
. razmišljaš več. Pisec besedila meni, de se otrokom
premalo poje in da so otroške pesmi pomembne za
otrokov razvoj, za kasnejšo čustveno stabilnost in
predvsem glasbeno kreativnost.
Ob tem se sprašujem, kaj je tisto, kar sproži pri

igranju te pesmi takšno predanost, o kateri govori
član zasedbe Tabu. Je to mogoče samo misel, da je
mladost odšla, morda občutek, da moramo sami
odgovarjati zase, da nismo več v varnem objemu
staršev? Vsekakor glede omenjenega odziva na to
pesem menim, da lahko govorimo o vezi med
odraslostjo in brezskrbnim otroštvom, ki nas na nek
način determinira, saj nismo več otroci, za odrasle
pa se po družbeno-ekonomskih indikatorjih tudi še
ne kvalificiramo. Marsikdo si v mislih še vedno
prepeva otroške pesmi, nekateri pa to počnemo
tudi naglas.
V Cankarjevem domu v Ljubljani se na vsaki dve
leti odvija bienale ilustracij, leta 2005 je bil to že
šesti. Z ogledom bienala sem se lahko prepričala,
kako se umetniki izražajo v otroškem svetu - ali se
izražajo z barvo, sliko, risbo? Svojo pozornost sem
usmerila v delo slovenske ilustratorke Jelke Godec
Schmidt, ki je bila letošnja nagrajenka bienala.
Nagrado Hinka Smrekarja je prejela za ilustracije, ki
jih je naslikala za zbirko svetovnih uspavank Muca
plete nitke zlate, ki jo je zbrala in uredila Albinca
Pesek.
Ilustratorka poudarja, da je zelo pomembno
vsestransko seznanjanje otroka z umetnostjo in
hkrati meni, da ni nujno, da se otrok v svoji nadaljnji karieri zgleduje po starših.
Preden se loti ilustriranja, pesem večkrat prebere
in si o njej najprej v mislih naslika podobo in šele
nato na papirju.
Tudi Jelka Godec Schmidt se strinja, da uspavanke pozitivno vplivajo na otrokov razvoj, poudarja pa, da je poleg petja ravno tako pomembno branje, igranje lutkovnih iger, slikanje - to vse so načini,
kako vplivati na otrokovo ustvarjalnost.
Med Slovenci uspavanje s petjem ni vsesplošno
razširjeno, a večina ve, da tovrstno dejanje pozitivno vpliva na otrokov razvoj. To tezo sem želela
preveriti z anketo, ki je bila opravljena leta 2005.
Anketo sem izvajala med različno starostno in
izobrazbeno strukturo prebivalstva, kar sta bili tudi
glavni spremenljivki. Zanimalo me je predvsem to,
kdo več uspava - ali so to moški ali ženske, na
kakšne načine se otroke uspava, ali informatorji
poznajo slovenske izvajalce otroških pesmi. Na ta
način sem skušala ugotoviti, ali informatorji menijo,
da glasba vpliva na otrokov razvoj.
V anketi je sodelovalo 36 anketirancev - od tega
18 moških in 18 žensk.
Povprečna starost pri obeh spolih je od 25-40 let.
Zame najzanimivejši podatek, do katerega sem
prišla s pomočjo ankete, je bil ta, da ima med
naključno izbranimi ljudmi otroke manj kot polovica (41,6 %). Zato je presenetljiv tudi podatek, da se
jih večina (94,4%) strinja, da petje ugodno vpliva na
otrokov razvoj, petja pri uspavanju pa se poslužuje
le 5 (27,7 %) ženk in 2 (11,1%) moška. Ugotovila
sem tudi, da tisti, ki so bili v otroštvu uspavani, tudi
nadalje uspavajo svoje otroke. Za večino informatorjev je najbolj znana izvajalka otroških pesmi
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Romana Kranjčan, poleg tega se jih večina strinja,
da so izvajalci dovolj kvalitetni. Preseneča me
podatek, da se med asociacijami na besedo uspavanka največkrat pojavi besedna zveza: nina - nana
(25 %). S temi besedami dejansko tako rekoč že
uspavamo otroka in je zato že neke vrste uspavanka
sama po sebi. Zanimiv podatek je tudi, da moška
(11,1 %), ki sta starejša od 50 let, menita, da se
otrokom dovolj poje, pri čemer noben izmed njiju
ni bil uspavan, niti sam ni nikoli uspaval.
Domači in tuji glasbeniki, plesalci in drugi umetniki tudi vključujejo uspavanke v svoje kulturnoumetniško delovanje.
Brina Vogelnik je slovenska glasbenica, ki se je
svojega umetniškega ustvarjanja lotila malo drugače. Z vrhunskimi slovenskimi glasbeniki so v popularno glasbo, ki jo ustvarjajo, vnesli elemente
ljudske glasbe. Tako je leta 2004 izšel album z
naslovom Mlado leto, na katerem je devet slovenskih narodnih pesmi iz različnih pokrajin ter z
različno tematiko. Poleg slovenskih ljudskih pesmi
na zgoščenki najdemo še dve tuji, in sicer švedsko
hvalnico in afriško uspavanko z naslovom Diyore
(Detece). (Sadar 2004).
Brina je z vključitvijo afriške uspavanke dokazala, da uspavanka ni samo del otroškega sveta,
temveč je enakovreden element na plošči, namenjeni odraslim poslušalcem.
S podobno idejo se je 'poigravala' tudi Nataša
Tovirac, plesalka in koreografinja z mednarodnimi
referencami. Do leta 2003 je ustvarila osem
avtorskih plesnih predstav, od tega dva solo projekta. Eden izmed solo projektov nosi naslov Lalabaj
(uspavanka). Inspiracijo za delo je iskala s podajanjem v preteklost svojih spominov. Za izhodišče si je
izbrala ničelno točko brez predhodnega cilja, iz
katerega bo izšla nova pot. V pravljicah iz otroštva
je našla iluzije, ki so še vedno neizpolnjene želje,
uspavanke pa naj bi služile za uresničevanje teh
želja (Delo, 27. 12. 2003: 20).
Zanimivo pa je, da je svet uspavank pritegnil tudi
vinarja iz južne Tirolske, Aloisa Lagederja, ki je bil
navdušen nad idejo milanskega umetnika Maria
Aria, ko mu je predlagal, da bi med zorenjem svojemu najboljšemu rdečemu vinu (Cor Romig) vrtel
njegovo pesem z naslovom Uspavanka za barrique
in godala. V kleti je napeljal zvočno instalacijo in jo
podkrepil s podobami, ki jih je projiciral na steno
kleti, saj verjame, da glasba vpliva na kakovost vina
(Delo, 3. l. 2003: 16). Uspavanke torej niso zanimive le za ljudi, ki se ukvarjajo z umetnostjo, ampak
kot je razbrati iz zgornjega primera, tudi za vinarje.

V članku so predstavljene različne dejavnosti,
predvsem umetniški utrinki in inspiracije, ki se
navezujejo na široko temo uspavank.
Moj cilj raziskave je bil raziskati, kaj vse zajema
pojem uspavanka oziroma kaj si ljudje pod tem pojmom predstavljajo. Pri komuniciranju z najrazličnej
šimi ljudmi sem prišla do presenetljivih rezultatov.
Poglavitna teza, ki sem si jo zastavila pri tem delu,
je, da uspavanka še zdaleč ni samo pojem otroštva

70

in otroka. Skušala sem dokazati, da se odrasli uspavank poslužujejo na zelo raznolikih kulturnih,
umetniških, celo ekonomskih in turističnih ravneh,
(na primer glasba, slikarstvo, ples, vinarstvo), s
čimer dokazujejo, da je uspavanka v vseh svojih
razsežnostih lep način, kako povezovati najrazlične
jše aspekte sveta otroštva s svetom odraslih. Tako
smo sledili povezovanju uspavanke in plesa, uspavanke in glasbe, uspavank in slikarstva, uspavank in
vinarstva. Uspavanka torej ni zgolj pojem, ki se veže
izključno na otroški svet.
Vsi moji sogovorniki pa se strinjajo, da je uspavanka v svojem prvotnem pomenu (preprosta
pesem za uspavanje) pomembna za otrokov razvoj.
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l Vedda iih i• poimenovalo sosedni• liudstvo Sinhalese.
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LULLABIES FROM THE AXIS OF EVIL
ERIK HlllESTAD & KNUT REIERSRUD ....
(KIRKELIG KULTURVERKSTED, NORVESKA, 2004)
Ajda Es
Zgoščenka The Axis Of Evil norveškega producenta Erika Hillestada je odgovor na Bushev govor
29. januarja 2002, v katerem je svet razdelil na bipolarni sferi dobrega in slabega ter za os zla opredelil
države Iran, Irak, Severno Korejo in njihove
zaveznice, ki naj bi bile sovražniki demokratičnega
sveta. Ta in podobni govori so za os zla opredelili in
identificirali celotne narode in ne zgolj "terorističnih celic". Na ta način jih je doletela močna
stigma, njene posledice pa z vso težo padajo tudi
na ramena posameznika, preprostega človeka.
Erik Hillestad je na to odgovoril z uspavankami,
ki so prisotne v vseh državah in so primarno komunikacijsko sredstvo med človeškimi bitji. Z uspavankami, zbranimi v stigmatiziranih državah, je želel
pokazati predvsem na človečnost, toplino in
srčnost, ki se porodi v intimni komunikaciji med
otrokom in starši povsod po svetu. Omejil se je na
ženski glas, vendar ne zgolj zaradi predpostavke, da
naj bi bilo uspavanje v domeni žensk, temveč zato,
ker so v teh državah ženski glasovi neslišni.
Tako se je odpravil na večmesečno potovanje po
Palestini, Iraku, Kubi, Afganistanu, Iranu, Siriji in
Severni Koreji, kjer je zbral ogromno posnetkov
uspavank, ki jih je v surovi obliki predal skladatelju
Knutu Reisersrudu, ki je vokalnim posnetkom
dodal glasbeni aranžma. K sodelovanju je pozval
tudi veliko število pevk iz "zahodnega sveta", vendar
pa je za izvedbo tega dela projekta potreboval skoraj leto dni, saj je bil odziv slabši od pričakovanj.
Vse ustvarjalke, ki so se na povabilo odzvale z navdušenjem in veseljem, je vključil v projekt, katerega
rezultat je pričujoča zgoščenka.
Na njej je štirinajst pesmi oziroma uspavank, ki
skupaj trajajo dobro uro. Na začetku vsake pesmi je
vokalni posnetek iz t.i. "države z osi zla" z
melodično glasbeno prirejeno spremljavo, kot
nekakšen odgovor pa tem vokalnim posnetkom
vsakič sledi vokalni del v angleščini, ki ga je prispevala ena izmed ustvarjalk iz "zahodnega sveta".
Na tem mestu pa ostaja nejasno ali je besedilo v
angleščini prevod prej slišanega ali pa gre za neko
povsem drugo besedilo, ki je v pesem vpeljano
zaradi kompozicijske skladnosti in ne ustreza kontekstu prejšnjega besedila. To ni razvidno niti iz
knjižice, priložene zgoščenki, niti iz besedila, ki je
podano zgolj v angleščini. Uspavanke, ki jih avtor
predstavi kot komunikacijo vseh humanih, človešk
ih bitij, pa bi lahko razumeli nad tekstom,
besedilom, ter jih povezali v skupen kontekst, ki
sporoča več kot sama sporočilnost besedila.
Vendar pa je pri tem potrebno razumeti, da se
ustvarjalke teh pesmi nikoli niso srečale. Končni

rezultat je namreč nastal kot neke vrste kolaž
različnih prispevkov z glasbeno spremljavo, ustvarjeno v studiu. Po mojem mnenju so najlepše in naravnost srce parajoče prav tiste pesmi, kjer je v
ospredju osnovni vokalni posnetek, spremljava pa
je minimalna (zgolj nemoteč ritem in skromna
melodija), medtem ko so se v drugih pesmih čisti
vokalni posnetki popolnoma izgubili v vsej pompoznosti glasbene spremljave in zdi se, da služijo
zgolj kot ideje, ki so izkoriščene in prirejene tako,
da ugajajo "zahodnemu ušesu".
Kljub temu, da vse pesmi ne prepričajo, pa
poslušanje zgoščenke brez dvoma predstavlja
posebne vrste užitek, ki nas pomiri, razneži, popelje
v daljne dežele ali pospremi v prijeten svet sanj.
Bolj pomembno od nekaterih neuspelih glasbenih
spremljav in ugibanj o morebitnem izkoriščanju pa
je dejstvo, da ta zgoščenka omogoča, da se sliši glas
neslišnih, ki nas prepriča, da takšni glasovi brez
dvoma ne živijo na "osi zla".

•
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NEW YORK CITY lUllABIES. TWENTIETH ANNIVERSARY 2004
(SONG BANK, 1983 IN 2004)
Katja Verdelj
New York city lullabies v prevodu Uspavanke v
mestu New York je končni izdelek projekta iz leta
1981 imenovanem Song Bank's Lullaby Project - v
prevodu Projekt serije uspavank, katerega namen je
bil zbrati in posredovati bogato folklorno kulturo
različnih etničnih skupnosti živečih v New Yorku.
Po celem svetu je znana stara in bogata tradicija
petja uspavank otrokom, s pomočjo katerih otroka
pomirimo in pripravimo na spanje. Uspavanke pa
niso namenjene samo otrokom, temveč se vsi
odzovemo na univerzalen jezik uspavanja. Mnogi
odrasli se z veseljem spominjajo svojega uspavanja
ob pomirjajoči uspavanki, zatorej ni čudno, da tudi
sami uspavajo svoje otroke ob petju uspavank.
Ko sem dobila v roke zgoščenko njujorških
uspavank, sem bila prepričana, da bom poslušala
samo uspavanke, ki jih tam starši oziroma skrbniki
največ pojejo svojim otrokom ali pa jih samo predvajajo in poslušajo. Ker imam občasno težave s
spanjem, sem si mislila, da je to kot nalašč zame zvečer si bom prižgala cede predvajalnik in se
uspavala. Vendar pa sem se tokrat uštela pri svojem
sklepanju.
Album vsebuje 31 skladb s spomini in melodijami uspavanja. Pravzaprav so uspavanke etnografski
posnetki petja najrazličnejših melodij za uspavanje,
pri čemer je avtorica projekta na posnetke uspavanja naknadno posnela razlago, kaj uspavanka
pomeni izvajalcu. Ponekod so to spomini na otroštvo, ko so jim uspavanke peli, ponekod pa možnosti,
kako uspavanke ali pa zvoki iz okolja po njihovem
učinkujejo na otroka. Zatorej lahko mirno rečem, da
je prvi del albuma pripoved uspavanja, ki ga
spremlja sama uspavanka v ozadju. V drugem delu
albuma pa so posnete uspavanke, ki jih ponekod
zapojejo tudi otroci. To daje uspavanki še poseben
čar, saj je uspavanka, ki jo izvaja otrok, še nekako
bolj učinkovita pri samem poslušalcu.
Ker je album del projekta iz leta 1981 (Song
Bank's Lullaby Project), so izvajalci posneti v
domačem okolju, večinoma ob uspavanju otroka.
To daje sami skladbi in pripovedi bolj subjektivno
konotacijo, ki pa učinkuje zelo sproščujoče in
vabljivo. Ponekod sem skorajda videla mati ob
otroški posteljici, kako umirja otroka. Ker so uspavanke posnete v izrazito multietničnem okolju, kot
je New York, so uspavanke temu lingvistično, kulturološko in muzikološko raznolike (pete v ruskem,
kitajskem, poljskem, judovskem, italijanskem
jeziku), kar je tako z etnomuzikološkega, folklorističnega in antropološkega vidika izjemno zanimivo,
hkrati pa privlačno ušesu vsakega poslušalca oziroma poslušalke. Tudi opisovanje samih občutkov
izvajalcev (na celotnem albumu najdemo več kot
deset primerov), ki nazorno opisujejo ozadje
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samega procesa uspavanja in petja uspavank, daje
občutek domačnosti, ki je pri takšni zvrsti skladb še
kako potrebna.
Album ima po mojem mnenju samo eno pomanjkljivost. Ker je posnet v ameriškem okolju, je jezik
pripovedovanja spominov in občutkov v angleščini.
Zato je v Sloveniji omejen na poslušalce, ki razumejo angleško. Na drugi polovici albuma, ko so uspavanke pete, pa se lahko ožji krog poslušalcev razširi.
Čeprav so uspavanke pete v različnih jezikih, jih
marsikdo razume, saj je "jezik uspavanja" povsod
enak. Ritem in melodija, kratki zlogi, ponavljanje in
podobno so namreč skorajda univerzalni atributi
uspavank.
Za dodatne informacije o zgoščenki ali pa o projektu Song Bank's Lullaby Project obstaja internetna
stran, ki se nahaja na spletnem naslovu www.lullabologist.com
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KIST O'DREAMS: LULLABIES FROM SCOTIISH TRADITION
SUNG BY CHRISTINA STEWART WITH BILL TAYLOR AND
CHRISTINE McCLENAGHAN (BIRNAM CD, 2004)
Petra Butkovič
Projekt Christine Stewart, ki je nastal s pomočjo
glasbenikov Billa Taylorja in Christine
McClenaghan, je sestavljen iz treh delov: iz
zgoščenke, ki jo bom podrobneje predstavila, iz
internetne strani ter iz organiziranja delavnic in
prireditev.
Glavni namen projekta je spodbuditi matere,
očete, babice in ostale skrbnike, da bi peli uspavanke svojim otrokom. Kist O' Dreams torej ni
akademsko delo, ampak projekt s povsem pragmatičnim namenom spodbujanja petja otrokom.
Uspavanke na zgoščenki predstavljajo selekcijo štirinajstih pesmi v različnih škotskih, gelskem in šetlandskem dialektu. Večino finančne podpore za
nastanek in realizacijo projekta je omogočila fundacija You and Your Community Millennium
Awards Scheme, s pomočjo katere so plošče poklonili vsaki materi novorojenega otroka iz okrožja
mesta Inverness.
Škotska ima bogato dediščino ljudskih pesmi in
uspavanke so njihov pomemben del. Večina pesmi
izhaja iz ustne tradicije in vse verzije, ki so predstavljene na zgoščenki, so se po avtoričinih besedah
pele tudi v njeni družini, tako da ji je petje uspavank in drugih tradicionalnih pesmi poznano že iz
otroških let. Projekt Kist O' Dreams je obelodanila
predvsem iz dveh razlogov: da svojim otrokom
podari varen in srečen "uvod" v življenje in zaradi
ljubezni do škotske tradicionalne kulture.
Po raziskavah se škotske uspavanke uvrščajo v tri
kategorije in sicer gre za pesmi, ki so napisane kot
uspavanke z namenom uspavati otroke, pesmi, ki so
pisane kot uspavanke, vendar imajo drugačno
družbeno razlago, ter pesmi, ki nikoli niso bile
uspavanke, a so jih ljudje sprejeli v ta žanr. Pesmi, ki
so zbrane na zgoščenki, se uvrščajo v prvo kategorijo, nekaj primerov uspavank pa spada v tretjo
skupino.
Vse pesmi na zgoščenki so Christinin osebni
izbor, ki temelji na lastnem izkustvu, saj je z njimi
uspavala tudi svoje otroke. Avtorica v opisu namembnosti projekta navaja več razlogov, zakaj sploh peti
uspavanke. Ponavadi je eden izmed glavnih razlogov za petje uspavank zazibati otroka v lahek,
miren spanec (to so uspavanke za lahko noč). Poleg
tega pa se ob petju uspavank pletejo najintimnejše
vezi med uspavanim ter pevko/pevcem, saj ji/mu
uspavanka nudi možnost izražanja ljubezni do svojega otroka. Hkrati z uspavanjem otrok razvija
motorične in kognitivne sposobnosti ter si na ta
način gradi samozavest.
Pri uspavankah pa je po avtoričinem mnenju
pomembno tudi kulturno ozadje. Stewartova tako

najraje prepeva tradicionalne škotske uspavanke, ki
jih pozna že iz otroštva, ne glede na to, da pozna
tudi mnogo drugih ne-škotskih uspavank.
Uspavanke in poslušanje le-teh po njenem mnenju
pripomorejo k razvoju artikulativnih in slušnih
sposobnosti, nenazadnje pa so otroku najboljša
popotnica za nadaljnje življenje.
Tudi pri škotskih uspavankah je moč zaslediti
tematski vzorec, ki je soroden ostalim uspavankam
v različnih delih sveta, pri čemer bi izpostavila uspavanko Can ye Sew Cushions, kjer je opazen
značilen motiv odsotnosti očeta.
Rada bi dodala še to, da bi k uspavankam na
zgoščenki morda ustrezalo malo več instrumentalne spremljave, kar pa je nenazadnje estetska
odločitev vsakega avtorja. Avtorica je z minimaliziranjem instrumentalne spremljave želela ustvariti
čimbolj naraven učinek brez večjih posegov v
vokalno tkivo - verjetno zato, da ne bi postalo preveč umetno ali celo izumetničeno.
Ena večjih prednosti tega projekta je, da se ob
branju knjižice in poslušanju zgoščenke tudi nea1:?leško govoreči I?oslušalec lahko zave estetskega
ucmka uspavank, ki ga spodbuja, da sam oživi
spom~ne na otroš~o in d~ čim več lepih melodij in
pesmi prenese tudi na prihodnje generacije.
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ALBINCA PESEK: MUCA PREDE NITKE ZLATE: SVETOVNE
USPAVANKE. {LJUBLJANA, MLADINSKA KNJIGA, 2003)
Marjeta Malešič
Slikanica z naslovom Muca prede nitke zlate svetovne uspavanke je izbor slovenskih in tujih
uspavank. Izbrala in uredila jo je Albinca Pesek, ilustrirala pa Jelka Godec Schmidt. Dr. Albinca Pesek je
profesorica didaktike glasbe na Oddelku za glasbeno pedagogiko na Pedagoški fakulteti v Mariboru
in avtorica številnih otroških pesmaric, slovenskih
in tujih pesmi za otroke, osnovnošolskih učnih
gradiv, učbenikov ter priročnikov glasbe.
V slikanici je zbrala štirinajst uspavank tako iz
ljudskih pesemskih tradicij kot tudi takšnih, ki imajo
znane avtorje. Od ljudskih pesmi so: ruska,
južnoafriška, keltska, šetlandska, mehiška, severnoameriška, norveška in uspavanka francoskih
priseljencev v ZDA. Multikulturni pristop v glasbi
naj bi poleg spoznavanja glasb različnih prostorov
in časov ter njihovih zakonitosti razvijal tudi
razumevanje o njihovi relativni enakovrednosti in
strpnost do drugih kultur ter etničnih skupin. Pesmi
so spevne, imajo ritem in se večinoma rimajo, saj so
ponavljanje, rime in asonance glasbeno-literarne
prvine, ki še dodatno pripomorejo k uspavanju.
Uspavanke skušajo otroka uspavati na različne
načine. Otroka direktno nagovarjajo, naj zaspi, pri
čemer opisujejo nočno dogajanje, umirjanje narave,
dogajanje na nebu, v svetu sanj, ki sedaj zaživi.
Nekatere uspavanke opisujejo uspavanje otroka v
tretji osebi, to uspavanje pa je lahko komuniciranje
med nami in otrokom, samo med mamo in
otrokom ali med nekimi tretjimi silami, pravljičnimi
bitji in otrokom. Uspavanka lahko tudi nagovarja k
spanju otroka z vprašanji ali vprašalnimi trditvami
o vesolju, o svetu sanj, tudi o novem dnevu, o
soncu, ki bo prišlo. O vsem tem se avtor lahko
sprašuje in nato odgovarja v tretji osebi ednine ali
pa direktno nagovarja otroka z vprašanji in odgovori.
Magične besede ali obrazci, ki spremljajo
nekatere uspavanke, predvsem ljudske, in jih najdemo v zbirki, so: Bajuški baju (ruska) Tula tula tu
(južnoafriška), Balu, baleri (šetlandska); Dodiši,
dodiši do (francoskih priseljencev v ZDA), Aja
tutaja, aj tutaj (norveška). Glede na prevladujočo
temo bi jih lahko razvrstili na uspavanke o svetu
sanj, pravljičnem svetu (vile), o vesolju, o naravi,
živalih, o miru,~ versko vsebino (angelčki), o
novem dnevu. Zivali nastopajo predvsem v uspavankah staroselcev, ki so bliže naravi, pa tudi pri
večini znanih avtorjev. Pravljični svet zaživi v mehiški in norveški uspavanki, k miru pa kličeta
južnoafriška in šetlandska uspavanka.
Avtorji ali prepesnjevalci skušajo otroka s svojimi
pesmimi umiriti in s tem uspavati. Njihov namen je
doseči to z rimami, ritmi, z različnimi načini nagovarjanja ali opisovanja, z vsemi pesniškimi sredstvi,
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posebnimi obrazci, izbranimi besedami, besednimi
zvezami, barvami, materiali in oblikami.
Avtorica je z obravnavano zbirko uspavank gotovo dosegla svoj namen. Pesmi so izdali, uglasbili in
ilustrirali. Vključitev uspavank iz svetovne zakladnice pa konec koncev lahko tudi pozitivno vpliva
na tolerantnost do drugih kultur.
Raziskave kažejo, da imajo vplivi iz okolja
odločilen pomen za razvoj otrok. Otroci so še neobremenjeni in odprti za sprejemanje vseh glasbenih
zvrsti ter iz vseh okolij, vendar pa je prestavljanje
tujih pesmi v domače okolje lahko tudi vprašljivo.
Vsaka pesem namreč nastane v svojem okolju, ki
ima svojevrstne kulturne in tradicijske komponente,
ki se lahko s prevodom v nek drug jezik in
melodiko spremenijo ali osiromašijo. Zato je za
pravilno razumevanje ali vrednotenje določene
glasbe potrebno poleg glasbenih pravil tudi čim
večje poznavanje družbenega in kulturnega konteksta okolja, iz katerega glasba izhaja, pesmi pa izpolnjujejo kriterij enostavnosti, jasnosti in
razumljivosti. K temu svoje prispevajo tudi ilustracije, kjer se zdijo pomembne predvsem barve, njihova moč in izraznost (modre, vijolične, zelene,
svetlo rumene) ter uspešnost prikaza gibanja:
zvezd, oblakov, vetra, vil, s čimer napisano res oživi.
Izbor uspavank je raznovrsten in eklektičen.
Vsekakor mislim, da bodo slikanico in glasbene
priredbe otroci in starši dobro sprejeli.
Z uspavanjem jih bodo domači umirili, našli pot do
njih, z njimi vzpostavili bližino. Vse skupnosti
različno, a vsi z enakim ciljem - umiriti in uspavati.

•

USPAVANKE V PESMI IN BESEDI - RECENZIJE ZGOŠČENK
IN PESMARIC/SUKANI(

IGOR CVETKO: AJA TUTAJA. SLOVENSKE LJUDSKE
USPAVANKE. {LJUBLJANA: DZS, 2005)
Mojca Slokan
če je otroško izročilo v etnološki stroki še v petdesetih veljalo za "nepomembno prozaično temo",
pa dandanes s pomočjo Igorja Cvetka podira tabu
molčečnosti. Poleg Aje, tutaje so bila izdana še štiri
njegova dela, ki se ukvarjajo z vidikom otroške
ljudske ustvarjalnosti na območju Slovenije:
Slovenske otroške prstne igre, Najmanjše igre na
Slovenskem, Pesmi iz koša ter Trara, pesem pelja. Ta
dela pa niso samo seznanila slovenske populacije z
otroško dediščino, ampak so tudi prenesla to
dediščino v sodobni kontekst in jo popularizirala, s
čimer Igor Cvetko širi meje prepoznavnosti
etnologije.
Knjiga je izbor uspavank, ki jih je avtor poiskal v
arhivu GNI ZRC SAZU, v natiskanih strokovnih virih
ter med lastnimi terenskimi zapiski. Trudil se je
zbrati uspavanke iz celega slovenskega ozemlja,
vendar pa so uspavanke z Gorenjske, Koroške in
Prekmurja redkeje zastopane zaradi zgodovinskosocialnih razlogov.
Preprosta besedila uspavank spremljajo notne
transkripcije, ki pa za nešolane starše nimajo prave
funkcije - pomanjkljivost izdelka je po mojem
mnenju predvsem to, da niso prisotni zvočni zapisi.
Uspavanke so tudi preveč vzete iz konteksta
vsakodnevnega življenja. Manjka opis, v kakšnih
situacijah so bile pete uspavanke - kakšen je bil
celoten "obred" uspavanja otroka, kakšne so bile
spalne navade (torej etnologija spalnice in spanja) v katerih socialnih slojih so bile najbolj/najmanj
razširjene. Področja, iz katerih izhajajo zbrane uspavanke, so na žalost navedena le na koncu knjige,
kar onemogoča tekoče branje.
Avtor pa ni samo izbral in uredil uspavanke,
ampak jim je tudi dodal lastne ilustracije in svojo
spremno besedo, ki je na nek način "navodilo za
uporabo" gradiva v knjigi.
Predstavil je strukturo uspavank, ki je blizu
zagovorom, magiji, obredju in pravljici - te pa izrišejo črto, mejo v svet spanja. "V njej so zbrani tisočlet
ni recepti, znanje in modrost ljudi: kako doseči
ravnotežje, in pričarati to mejno stanje med budnostjo in spanjem in ga nalahko prestopiti" (Cvetko
2005: 67). Uspavanka pa ni le pesem; prej je način
komunikacije, ki vključuje tudi vse vidike neverbalne komunikacije. Uspavanka je način, kako
razumeti nerazumljiv otroški jok in ga pomiriti, je
igra, ki se v marsičem približa celo gledališkemu
dogodku. Uspavanka ni statična, nespremenljiva ravno obratno - avtor daje staršem "dovoljenje", da
gradivo spreminjajo in med uspavanjem po svoji
volji improvizirajo, saj so to počele tudi naše babice.
Ta pristen stik, komunikacije z dojenčkom je po
avtorjevem mnenju nenadomestljiv živ proces, ki se
mu televizija, kasete, radio in elektronske igračke

niti približati ne morejo.
Aja, tutaja predstavlja enega izmed pionirskih
poskusov proučevanja etnologije in antropologije
otroštva na Slovenskem, ki ima hkrati aplikativne
cilje. Vendar pa je v marsikaterem pogledu pomankljiv - predvsem kar se tiče odsotnosti konteksta in
zvočnih zapisov. Kljub temu pa je avtorjevo videnje
izročila zelo napredno, saj ga ne vidi kot statičnega
in nespremenljivega, ravno nasprotno - poskuša ga
oživiti v sodobnih kontekstih, ne pa narediti iz
njega mrtev muzejski predmet. Prav tako poudarja
nekatere sodobne teoretične smernice, ki se ukvarjajo s komunikacijo in telesnimi tehnikami.
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Fotografije hranijo: dokumentacijski oddelek Etnologije in kulturne
antropologije, Katja Vedrelj in Melita Feltrin.
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