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10. kongres Mednarodnega združenja za etnologijo in folkloro (sieF)
(lizbona, portugalska, 17.–21. april 2011)

»10.« kongres mednarodnega združenja za etnologijo in folkloro (société internationale 
d‘ethnologie et de folklore) z naslovno temo People Make Places – Ways of Feeling the World 
(ljudje ustvarjajo kraje – načini občutenja sveta) je letošnjega aprila v glavnem portugalskem 
mestu gostil okoli 900 raziskovalcev, večinoma antropologov, etnologov, folkloristov in drugih 
humanistov in družboslovcev. po številu udeležencev je močno prekosil prejšnji kongres v der-
ryju (2008), katerega se je udeležilo približno 400 strokovnjakov. zaporedna številka srečanja je 
med narekovajema zaradi različnega štetja srečanj združenja, ki je bilo ustanovljeno leta 1964, 
pred tem pa so bili raziskovalci povezani v mednarodni komisiji za ljudsko umetnost (Ciap, 
Commission internationale des arts populaires). o tem je ob odprtju kongresa spregovoril 
»siefov zgodovinar« bjarne rogan.*  

iz znanstvenoraziskovalnega centra sazu so se kongresa udeležili marjetka golež kaučič 
(s suzano marjanić iz zagreba je vodila sekcijo, v kateri je tudi predstavila referat), jurij Fikfak, 
ingrid slavec gradišnik in podpisana, z ljubljanske Filozofske fakultete pa miha kozorog. to 
poudarjam, ker so za zbirne statistične podatke, ki so jih predstavili ob koncu kongresa, organi-
zatorji prešteli le dva slovenska predstavnika oziroma predstavnici. 

intenzivna konferenca, ki se je spoprijela s številnimi družbeno bolj ali manj aktualnimi 
vprašanji, je potekala tri dni, zadnji dan pa je bil namenjen samostojnemu ali skupinskemu 
raziskovanju lizbone ali njene okolice. uradni jezik konference je bila angleščina, čeprav so 
bila posamična predavanja tudi v francoščini. nekateri referenti so svoje v angleščino prevedene 
prispevke odstopili v branje kar vodjem panelov oziroma sekcij. 

panelna predavanja so potekala dopoldne in popoldne. v blokih po uro in pol so se zvrstili 
dva do štirje referenti, nekatere sekcije pa so se zaradi velikega števila prijavljenih razširile še v 
naslednji dan. organizatorji so, kolikor je bilo mogoče, poskrbeli za priložnosti za spletanje 
strokovnih in osebnih poznanstev med udeleženci, od katerih jih kar nekaj deluje zunaj svoje 
matične države.

dnevi so se začeli z jutranjimi plenarnimi predavanji v veliki predavalnici v reitoriji nove 
lizbonske univerze (universidade nova de lisboa, unl), ki pa ni bila nikoli polno zasedena. 
vabljeni predavatelji za uvodna dnevna predavanja so bili: saskia sassen (Columbia university, 
nY, zda), peter aronsson (linköpings universitet, švedska), Catherine lutz (brown uni-
versity, ri, zda), valdis muktupāvels (latvijas universitete, latvija), amélia Frazão-moreira 
(universidade nova de lisboa, portugalska) in mauro William barbosa de almeida (univer-

* op. ur.: zgodovinski pregled srečanj in združenja je dostopen na siefovi spletni strani http://www.sie-
fhome.org/index.php?option=com_content&view=article&id=78&itemid=58 (12. 9. 2011), roganovo 
predavanje “a remarkable Congress and a beloved general secretary: Ciap & sieF, arnhem 1955 
and jorge dias: inaugural keynote address at sieF’s 10th congress, lisbon, april 17th 2011” pa na 
http://www.nomadit.co.uk/sief/sief2011/downloads/inaugural_add_sief2011.pdf (3. 10. 2011).
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sidade estadual de Campinas, brazilija). Charles leslie briggs (university of California, Ca, 
zda) pa je imel zadnji večer sklepno plenarno predavanje. 

sledile so vzporedne panelne predstavitve. v treh dneh se je zvrstilo kar 86 različnih tem 
(dnevno od 19 do 33), o katerih se je razpravljalo v prostorih Fakultete za družbene vede in 
humanistiko (FCsh). osrednja tema je bila razdeljena v tri tematske sklope, razporejene po 
dnevih. prvi dan so bila na sporedu plenarno in panelna predavanja, ki so obravnavala obliko-
vanje življenj, drugi dan so bila v ospredju ustvarjalnost in občutja, zadnji pa ekologija in etika. 

slabost tako velikih kongresov je, kakor je bilo v poročilih s takšnih kongresov že večkrat 
omenjeno, da je povsem nemogoče slediti večini predavanj, ki posameznika zanimajo. kljub 
skrbni organizaciji in vnaprejšnjim navodilom se je npr. zadnji hip pokazalo, da referentke ali 
referenta ni, nekateri pa so imeli predolga predavanja, saj se je primerilo, da so nastopajoči za 
svoje predstavitve porabili več kakor predvidenih 20 minut in ukradli naslednjih, za razpravo 
namenjenih 10 minut.

na prvi kongresni večer so v muzeju gulbenkian podelil siefovo nagrado za mlade razi-
skovalce. prejela jo je vihra barova iz bolgarije, ki je svoje raziskovalno delo z naslovom Kul-
turna izmenjava v razvoju sorodstvenih mrež med vasjo in mestom tudi predstavila. prek tega 
dne in zvečer so potekala tudi srečanja nekaterih delovnih skupin združenja: zbrali sta se tudi 
obe na prejšnjem kongresu ustanovljeni skupini – delovna skupina za historične pristope in za 
kulturno dediščino – in že dlje delujoči delovni skupini za ritualno leto in za etnologijo religije.

konferenca se je sklenila s skupščino sieF in skupno večerjo, ki se je je udeležila večina 
udeležencev. v restavraciji Casa do alentejo smo prisluhnili fadu in bili deležni nastopa trebu-
šne plesalke, pozneje pa je za plesno razpoloženje poskrbela lizbonska zasedba king mokadi 
(eden od članov skupine je antropolog).

za razmeroma nemoten potek tako obsežnega srečanja so ob glavnem programskem in or-
ganizacijskem odboru skrbeli številni prostovoljci, večinoma študentke in študenti družboslovja 
in humanistike, ki so jih ob koncu organizatorji tudi imensko predstavili in se jim zahvalili.

jerneja vrabič

41. mednarodna baladna konferenca (kommission für Volksdichtung) 
(Faro, portugalska, 20.-24. junij 2011)

vsakoletna, letos že 41. konferenca t. i. baladne komisije (kommission für volksdichtung), je 
potekala v portugalskem obmorskem mestu Faro, v pokrajini algarve. naslovna tema »ljudske 
pesmi in odnosi med kulturami« (Folk song and relationships between Cultures) je spodbudila 
skoraj 70 raziskovalcev baladnega in drugega pesemskega izročila iz številnih evropskih držav (iz 
slovenije smo se konference udeležile dr. marjetka golež kaučič, dr. marija klobčar in marjeta 
pisk), argentine, mehike, hong konga, zda in japonske k premisleku o različnih medkul-
turnih vidikih posamičnih pesmi in pesemskega izročila. nekateri raziskovalci so se posvetili 
določenim pesmim in njihovih ustreznicam v drugih ljudskih pesemskih tradicijah na motivni 
ravni (npr. marjetka golež kaučič idr.), drugi transnacionalnim pesmim (npr. eckhard john 
idr.), prehajanju pesmi med etničnimi skupinami in narodi (npr. matilda burden idr.) in pro-
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blematičnosti iskanja »lastništva«pesmi (npr. marija klobčar) ter medkulturnim in mednaro-
dnim delovanjem zbiralcev in raziskovalcev (sigrid rieuwerts, sonja petrović, rita treija idr.). 
iz predstavitev so se zrcalili različni raziskovalni pristopi: od tekstne analize do kontekstualnih 
in performativnih raziskav. vse usmeritve in pristope pa je povezovalo prepričanje, da pesemsko 
izročilo ne more biti preučevano zgolj v nacionalnem okviru, saj je vedno vpeto v širše okolje 
in kulturne tokove. ob tem se je izrisoval pomen takih mednarodnih srečanj in izmenjave 
raziskovalnih spoznanj kot prostora povezovanja, odpiranja novih vidikov in novih spodbud za 
nadaljnje, skupno raziskovanje. 

konferenci je poleg samega znanstvenega dajal pečat tudi bogat spremljevalni program, ki 
nam je približal ljudsko pesem in ljudi algarva. ekskurzija v silves, kjer smo si ogledali zname-
nito utrdbo, in v lagos, od koder smo se s čolnom odpeljali na ogled čudovitih pečin, pa nam 
je razkrila lepote portugalske in njene zgodovine. 

marjeta pisk

Marija stanonik, Zgodovina slovenske slovstvene folklore. Od srednjega veka do sodobnosti.
(ljubljana: slovenska matica 2009. – 504 str.) 

na začetku leta 2010 je z letnico 2009 pri založbi slovenska matica izšla prva znanstvena mo-
nografija z zgodovinskim pregledom slovenske slovstvene folklore od srednjega veka, tj. od najz-
godnejših pisnih virov, do sodobnosti, in sicer do ustanovitve inštituta za slovensko narodopisje 
(1951), ko so se s slovstveno folkloro začeli poklicno ukvarjati strokovnjaki. obsežno delo na 
504 straneh v formatu a4 in dokaj drobnem tisku je nastajalo sočasno s štirimi drugimi znan-
stvenimi monografijami iste avtorice, ki so v zadnjem desetletju izšle pri založbi zrC sazu. v 
njih marija stanonik utemeljuje slovstveno folkloristiko kot samostojno in hkrati interdiscipli-
narno vedo: v prvi knjigi, Teoretični oris slovstvene folklore (2001), obravnava in utemeljuje ter-
minologijo, v drugi, Slovstvena folkloristika (2004), se zavzema za samostojnost te vede nasproti 
literarni vedi in širše filologiji ter etnologiji na drugi strani, v knjigi Procesualnost slovstvene 
folklore (2006) se ukvarja s predstavitvijo slovstvene folklore kot nikoli dokončnega »izdelka«, ki 
z zapisom v ponovljivo obliko prestopi mejo folklorizma, v četrti, Interdisciplinarnost slovstvene 
folklore (2008), pa predstavi, s katerimi sorodnimi disciplinami se lahko slovstvena folkloristika 
povezuje, in hkrati pokaže, da je snov njenega preučevanja, tj. slovstvena folklora, uporabna za 
številne druge stroke. 

manjkal je torej le še pregled snovi, ki ga prinaša nova knjiga Zgodovina slovenske slovstvene 
folklore. Od srednjega veka do sodobnosti. snov je urejena v poglavja po obdobjih, da prikaže širši 
družbeni kontekst in tudi miselnost posamičnega obdobja ter pokaže na vzporednice in odmike 
z literarnozgodovinskimi obdobji, npr. vzporednost in pretakanje snovi iz slovstvene folklore 
v literaturo in narobe. z izjemo poglavja o srednjem veku, v katerem avtorica povzema izsled-
ke raziskav ivana grafenauerja, v vseh naslednjih z opiranjem na lastne raziskave sistematično 
obravnava vse tri vrste slovstvene folklore: folklorne obrazce, folklorne pesmi in folklorno prozo, 
v njih pa snov razvršča še po žanrih in motivih, pri čemer mnogo temeljiteje obdela prvo in za-
dnjo skupino, ki doslej še nista bili deležni poglobljenejše obravnave. 

poroČila o dogodkih in knjigah / reports and book revieWs



184

v več desetletjih študija je avtorica za vsako obdobje posebej pregledala nepredstavljivo 
količino virov: najrazličnejše priročnike, slovarje, periodiko vseh vrst, leposlovje, zbirke, ne-
objavljeno in včasih težko dosegljivo gradivo po knjižnicah in arhivih, pa tudi raziskave oz. 
ugotovitve raziskovalcev, ki so se ukvarjali s katerim od obdobij, s specifično folklorno snovjo 
ali s tem povezano temo. osrednje besedilo tako spremljajo številni navedki, s katerimi so 
ponazorjeni stiki med avtorji, njihovi nazori in premisleki o različnih plasteh družbenega in 
kulturnega dogajanja, kakor jih je mogoče zasledovati v glasilih, revijah in drugih objavah ter v 
arhivskem gradivu. 

pregled folklorne snovi kaže, da je gradivo v posamičnem obdobju z vidika vrst različno 
pestro in obsežno, v različnih oblikah in načinih zapisa, z različnimi funkcijami, prav tako je 
tudi različno dostopno in raziskano. pri večini poglavij so poudarjena tudi specifična vprašanja 
o obravnavanem obdobju. glavni razdelki poglavij so različno podrobno razčlenjeni. najteme-
ljitejše obravnave je deležno obdobje realizma, ki obsega več kot tretjino monografije. poglavja 
o slovstveni folklori po obdobjih si sledijo v naslednjem zaporedju. 

Slovstvena folklora v obdobju srednjega veka. avtorica na nekaj straneh pregleda delo ivana 
grafenauerja, popiše snovi in metodologije, s katerimi se je loteval raziskav slovstvene folklore 
najprodornejši slovenski medievalist.

Slovstvena folklora v obdobju protestantizma. od prve slovenske knjige lahko spremljamo 
pisne vire z zapisi slovstvene folklore. avtorica skuša mdr. ugotoviti, kako so protestanti sami 
doživljali prestop iz agrafične v grafično kulturo. v trubarjevih uvodih je, s konfesionalnim 
namenom, veliko folklorne snovi, zapisani so prva pravljica, vremenski pregovori, pesmi, prav 
tako je bohorič za ponazorila v svoji slovnici vključil razne pregovore, zato lahko strokovne 
zametke iščemo že v tem obdobju. poseben podrazdelek je »Folklorni žanri v vlogi zbadanja« 
(sramotilne pesmi, vzdevki, vzkliki ipd. obeh sočasnih taborov za nasprotni tabor).

Slovstvena folklora v obdobju katoliške prenove in baroka. od tega poglavja naprej avtorica v 
posebnem razdelku obravnava tudi jezik in kontekst. v razdelkih o vrstah slovstvene folklore iz 
teh dveh obdobij se najde izjemno veliko gradiva o genezi posamične snovi. razdelek o folklor-
nih obrazcih je podrobneje razčlenjen na pregovore, zagovore in uganke, prav tako tudi tisti o 
prozi, kjer so obravnavane bajčne pripovedi, pripovedi o hudiču, legendne pripovedi, povedke, 
šale, anekdote in basni. v raziskavo ni vključeno valvasorjevo gradivo, v katerem so številne 
razlagalne povedke o naših krajih, obdelane pa so pridige svetokriškega, še bolj pa se avtorica 
posveča manj znanim rogerijevim pridigam, v katerih je našla iztočnice za številne motive, ki 
so se uveljavili v slovenski literarni vedi in mitologiji (npr. zlata ptica, zlatorog). temu obdobju 
in tudi vsem naslednjim je dodan razdelek o terminologiji, kjer so pregledana poimenovanja za 
različne vrste in žanre slovstvene folklore pri posamičnih avtorjih. s tem skoz čas sledi razvoju 
terminologije, povezane s slovstveno folkloro. 

Slovstvena folklora v obdobju razsvetljenstva. uvodoma so pregledani začetki zavestnega za-
nimanja za slovstveno folkloro, ki se je z otoka razširilo po evropi (zbirke folklornih pesmi, 
članki o t. i. ljudski ustvarjalnosti), in ugotavlja, da so se slovenski razsvetljenci s temi pobudami 
in vplivi srečevali bolj posredno kakor naravnost. doslej so raziskovalci slovstvenih pojavov tega 
obdobja namenjali pozornost predvsem pesmi, kratke oblike in proza pa so bile zapostavljene, 
in prav to nesorazmerje skuša avtorica, vsaj načeloma, odpraviti. od vključno tega poglavja je 
razdelek o kontekstu razširjen tudi na teksturo, saj je poleg sestavin, ki sodijo na ravnino teksta, 
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v virih mogoče razbrati tudi podatke o okoliščinah in načinu izvedbe, o interakciji med pripove-
dovalcem in poslušalci, menjavanju vlog med njimi ter razkriti vzgojne vidike slovstvene folklo-
re ipd. (takrat so, npr., začeli odklanjati strašljive pripovedi zaradi negativnih vzgojnih učinkov). 

Slovstvena folklora v obdobju romantike. z vidika slovstvene folkloristike je povzeto kul-
turno dogajanje v romantiki, ki pa je časovno raztegnjeno na vse 19. stoletje, saj se nekateri 
zbiralci in pisci še močno navezujejo na razsvetljenstvo, njihovo delovanje pa sega že v čas rea-
lizma. tako po svojih nazorih niso vsi romantiki, imajo različne svetovne, literarne in življenjske 
nazore. anton martin slomšek je nadaljeval z razsvetljenskimi načeli in si prizadeval okrepiti 
narodno zavest. pomemben zapisovalec pripovedne snovi, čeprav v iliriščini, je bil stanko vraz; 
dragoceni so vsebina in tudi zapisi o teksturi in kontekstu. pravljice sta zapisovala matevž rav-
nikar - poženčan in matija valjavec, slednji že po znanstvenih načelih in s pomočjo dijakov po 
vsej sloveniji. njuno delo je bilo primerno ovrednoteno šele v zadnjem desetletju. v zapuščini 
emila korytka so bili odkriti zapisi slovenskih pravljic v nemščini, ki sta jih zapisala oče in sin 
potrebujež iz ribnice.

Slovstvena folklora v obdobju realizma. v tem času je prišlo do močne težnje po ohranitvi 
slovstvene folklore, ki ji sledilo množično organizirano in spontano zbiranje gradiva, in to po 
vsem slovenskem prostoru, kar je kmalu prineslo tudi številne objave in zbirke. opaznejšega 
zanimanja je bila deležna tudi folklorna proza. v ta čas sodijo prve znanstvene obravnave in 
pristopi do zapisovanja slovstvene folklore: krek, križnik – prvi, ki je po navodilih j. baudo-
uina de Courtenaya zapisoval v narečju –, štrekelj, navratil, valjavec, volčič idr. objavljena 
so bila metodična navodila za delo na terenu (zapisovati ime informatorja, kraj zapisa ipd.) in 
tudi vprašalnice o motivih/snoveh, vendar kljub temu mnogo zapisovalcev ni sledilo načelom 
znanstvene akribije; veliko gradiva je bilo literariziranega, torej je šlo za folklorizem. tudi objav 
gradiva v revijah tistega časa je bilo veliko, vendar pa so proti koncu 19. stoletja začele presihati. 

v tem najobsežnejšem poglavju so ustaljeni razdelki še natančneje razčlenjeni. avtorica 
poudari nekatera splošna vprašanja: narod, sosednji in drugi narodi, deželna in pokrajinska 
pripadnost, ki jo obdela še z vidika vsake slovenske pokrajine posebej na podlag objav, ki do-
kumentirajo krajevno prepoznavnost. v poglavje o jeziku so vključeni pogledi z vidika žive 
besede, etnolingvistične snovi, slovenskega jezika v javnosti, sociolingvistična vprašanja o jeziku 
in o zbiranju besedišča (pleteršnik). v razdelku o zapisovanju slovstvene folklore so pregledane 
pobude za zbiranje, vprašalnice in terensko gradivo (številčno ga je največ s štajerskega), po 
tehtnosti pa so najpomembnejša opažanja jana baudouina de Courtenaya: gradivo (objave, 
zbirke in arhivski viri) je nato pregledano po vrstah - splošno, besedišče in folklorni obrazci, 
pesmi, pripovedi, zbirke (pesmi, pripovedi), slovenska matica. posebni podrazdelki so name-
njeni bajeslovju, žanrskim vprašanjem vsake vrste slovstvene folklore posebej (folklorni obrazci, 
pesmi, proza) in sistemizaciji proznih žanrov (pravljic, povedk) – ti so razčlenjeni po motivih 
in snovi. avtorica se ukvarja tudi s terminološkimi in žanrskimi interferencami med proznimi 
folklornimi žanri ter vprašanji folklorizma in folklorizacije.

Slovstvena folklora v obdobju moderne. Čas obsega približno le desetletje med 1895 in 1905, 
zato je tudi poglavje o njem najkrajše ter ni posebej razčlenjeno, z izjemo obravnave proble-
mov z vidika slovstvene folklore kot umetnosti govorjenega jezika. z modernisti murnom, 
Župančičem, predvsem pa s Cankarjevim simbolizmom je slovstvena folklora doživela razcvet v 
slovenski literaturi. izdan je bil pleteršnikov slovar, izhajati je začela štrekljeva zbirka Slovenske 
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narodne pesmi, murko je objavil poročilo o češkoslovanski narodopisni razstavi, ivan prijatelj 
se je posvečal literarni zgodovini, ob tem pa ni prezrl folklorističnih vprašanj, izhajati je začel 
Časopis za zgodovino in narodopisje.

Folklorna pesem je že bila deležna refleksije in analiz, prozni žanri pa so bili glede tega v 
zaostanku. tudi zbiranje je upadalo, edini zaokroženi izdani prozni zbirki sta šašljeve Bisernice 
in gaberščkove Narodne pripovedke v Soških planinah, tudi objave slovstvene folklore v sloven-
ski periodiki so bile maloštevilne. 

Slovstvena folklora v obdobju ekspresionizma. v tem času je izšel zadnji zvezek štrekljevih Slo-
venskih narodnih pesmi. zgodovinsko gledano je bil to čas pretresov prve svetovne vojne in po 
njem, kar je močno odsevalo v slovensko literaturi. opaziti je več ženskih avtoric, ki so v pravljicah 
literarizirale folklorno snov, kar lahko po mnenju stanonikove pojasnimo kot vrsto tolažbe mater, 
ki so po vojni ostale same z otroki. Čeprav so se nekateri raziskovalci (kelemina, glonar) ukvarjali s 
teoretičnimi vprašanji, povezanimi (tudi) s slovstveno folkloro, je v tem času opazen proces propa-
danja slovstvene folklore, o čemer pričajo objave v osrednjem slovenskem literarnem tisku (Dom in 
svet, Ljubljanski zvon). slovstveni folklori je bil skopo odmerjen prostor le na platnicah.

Slovstvena folklora v obdobju social/istič/nega realizma. proces literarizacije slovstvene fol-
klore v literaturo se je nadaljeval z razširitvijo prostora za proletarce: pravljica se je preselila iz 
prvotno izključno kmečkega okolja tudi v delavsko okolje, v slabe socialne razmere (npr. ludvik 
mrzel, Bog v Trbovljah). med drugo svetovno vojno in po njej je bila slovstvena folklora deležna 
različnih interpretacij, obe politični strani sta si jo skušali prikrojiti v svoj prid z instrumenta-
lizacijo na eni strani in z idealizacijo na drugi. je pa to tudi čas profesionalizacije raziskovanja 
slovstvene folklore; tako je npr. anton ocvirk interpretiral in utemeljeval simbole iz slovenske 
slovstvene folklore. kljub temu je slovenska literarna veda slovstveno folkloro vse bolj potiskala 
na stranski tir. v letu 1951 je ustanovljen inštitut za slovensko narodopisje, kjer sta ivan grafe-
nauer in milko matičetov kot njegov naslednik profesionalno nadaljevala prejšnja prizadevanja, 
predvsem pa tudi orala ledino za slovstveno folkloristiko.

vsako poglavje se konča s sklepom, v katerem so kratko povzete bistvene značilnosti obrav-
navanega obdobja. terminologija v citatni obliki sledi izvirnikom, sicer pa upošteva strokovno 
utemeljeno terminologijo. z izjemo pomembnih imen (valvasor, pohlin, ravnikar-poženčan, 
valjavec, križnik, glonar, moderndörfer, grafenauer, matičetov idr. za katere so »predvidene 
obravnave naravno nadaljevanje tega dela«) knjiga prinaša na enem mestu zbrano empirično 
problematiko slovenskega folklornega gradiva. tako bo v pomoč raziskovalcem različnih ved, ki 
se pri delu neposredno ali posredno srečujejo s slovensko slovstveno folkloro, in tudi študentom 
kot študijska literatura. delo ima okoli 5400 opomb pod črto; v opombah so namreč navedeni 
tudi vsi viri in literatura, posebnega seznama virov in literature in/ali imenskega kazala ob kon-
cu knjige ni. zato se bo moral uporabnik, ki bo želel najti kako določno informacijo, potruditi 
z iskanjem.

barbara ivančič kutin
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