
raziskovanje ljudske pesmi je sestavni del folkloristike, ki se osredotoča na simbolne 
identitete skupin [prim. stanonik 1992: 72]. ljudska pesem je namreč del folklore,1 ki 
je funkcija »skupne identitete« (shared identity) [bauman 1971; nav. po dundes 1996: 8] 
in ena najpomembnejših in najtrajnejših artikulacij skupinskih simbolov [dundes 1996: 
8]. značilnost vseh sestavin folklore je, da v izvirnem okolju obstajajo v neprekinjenih in 
dinamičnih spremembah v času in prostoru [toelken 1996: 34], ki ju je potrebno raziskati 
in smiselno upoštevati. Folklora ne more obstajati brez ali ločeno od strukturirane sku-
pine, saj ni fenomen sui generis. ne glede na to, kako je definirana, je njen obstoj odvisen 
od družbenega konteksta, poleg tega pa zahteva tudi neko časovno potrditev [ben-amos 
1975: 5]. prav zaradi poudarka na obstajanju folklore kot pritike in ne fenomena sui generis 
so bile v šestdesetih letih 20. stoletja izražene zahteve po novih pristopih k raziskovanju v 
folkloristiki, ki bi premaknile predmet raziskav s folklore na človeka, nosilca tradicije in 
izvajalca folklornega dogodka. osrednjo os tega premika predstavlja t. i. polemika »tekst 
vs. kontekst« med letoma 1965 in 1979 in aktivnosti skupine mlajših raziskovalcev. mednje 
se uvršča tudi dan ben-amos, ki je na letnem srečanju american Folklore society leta 
1967 sprožil obširno diskusijo in polemike s prispevkom »Folklore: the definition game 
once again«, v katerem je obravnaval vzroke težav pri opredeljevanju področja raziskovanja 
folklore. kot najpomembnejši vzrok je navedel problematično konceptualizacijo folklore, in 
sicer kot obenem superorganski in kot kontekstno specifičen fenomen; obenem pa ustaljeni 
kriteriji, kot sta npr. ustni prenos in tradicionalnost, opisujejo bolj potencialne značilnosti 

1 izraz folklora uporabljam v ožjem pomenu, in sicer v pomenu duhovne kulture. 
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folklore, kakor pa označujejo njene nespremenljive značilnosti. tako npr. merilo medija 
prenosa (ustni prenos) ne pove, kaj je folklora, ampak je zgolj kvalifikacijska izjava o njeni 
obliki širjenja in prenosa. takšne definicije pa nalagajo folklori vnaprej določen okvir in 
namesto da bi jo definirale, ustvarjajo določene ideale, kakšna in kaj naj bi folklora bila 
[prim. ben-amos 1975: 9]. 

večina definicij je folkloro, v skladu z opredelitvijo folklorističnih raziskav (zbiranje, 
klasificiranje in analiziranje), opredelila kot zbirko stvari (npr. melodij, pripovedi itn.). 
vsaka od njih je dokončen produkt ali oblikovana ideja, ki jo je mogoče zbrati, klasificirati 
in analizirati. zbiranje pa zahteva metodološko izločitev predmetov iz njihovega dejanskega 
konteksta, kar je seveda mogoče storiti in je pogosto za raziskovalne namene tudi nujno. 
zavedati pa se je treba, da je ta izločitev vedno zgolj metodološka in je ne bi smeli zamenjati 
ali celo nadomestiti za pravo naravo entitet. vsaka definicija folklore na osnovi teh izločenih 
elementov nujno zamenja del za celoto, zato je potrebno definirati folkloro s preučevanjem 
fenomenov tako, kakor obstajajo. v svojem kulturnem kontekstu folklora namreč ni skupek 
stvari, temveč (komunikacijski) proces [ben-amos 1975: 9] oz. družbena interakcija skozi 
umetniški medij [prim. ben-amos 1975: 10].

mlajši raziskovalci so kritizirali do tedaj zelo razširjeno paradigmo, katere središče je bil 
tekst, saj so te raziskave pogosto obravnavale »lore«, tj. produkte, sestavine folklore (balade, 
pripovedi, uganke ipd.), kakor da bi bile popolnoma ločene od »folk« (ljudstva) [prim. 
dundes 1980: viii]. vendar pa folklora razodeva podobo ljudi o njih samih in je nekakšna 
avtobiografska etnografija, ljudski opis njih samih, kljub popačitvam in neravninam, ki 
jih vsebuje. v folklori pogosto implicitni svetovnonazorski nazori postanejo eksplicitni 
[ kluckhohn 1949; nav. po dundes 1980: 70], saj projekcija omogoča prenos notranjih 
misli v zunanji izraz, obenem pa folklora ustreza psihološkim potrebam posameznikov, saj 
je ustvarjena v ta namen [dundes 1980: 61]. 

posledično so se pojavile kritike usmerjenosti folkloristov v konstrukcije univerzalnih 
klasifikacijskih sistemov ali funkcijskih shem, ki niso upoštevale etnografske realnosti do-
ločene kulture in se zavedale načela, da kognitivna, behavioristična in funkcijska struktura 
folklore ni vedno in povsod enaka, temveč kulturno variabilna in različna [bauman 1969; 
nav. po gabbert 1999: 122]. 

diahroni nasproti sinhronemu vidiku raziskovanja Folklore

kritike nezadostnosti prejšnjih raziskovalnih paradigem so vodile k zahtevi po upoštevanju 
sinhronega pristopa pri raziskovanju folklore; marko terseglav ga je pojasnil kot obravnavo 
konteksta kulturnih prvin v določenem obdobju in notranjo strukturiranost obdobja, v 
nasprotju z diahronim vidikom, ki vključuje časovno in družbenozgodovinsko pogojenost 
življenja vseh plasti prebivalcev [1987: 120]. predvsem v zda so se izhodišča konceptu-
alizacija folklore spremenila: namesto »tekst« je v ospredje sta prišli človeško ravnanje in 
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komunikacija, kar je tudi redefiniralo delo folkloristov. raziskovalci folklore so namesto 
identificiranja izvira in kronoloških sprememb določenih žanrov folklornih tekstov začeli 
objavljati kontekstualizirane, etnografske opise rab, procesov in komunikativne narave 
folklore v posebnih položajih [gabbert 1999: 119]. ker so elementi folklore in folklorni 
dogodki vračajoče se oblike lokalnega, dinamičnega človeškega izraza – artefakti in upri-
zoritve, ustvarjeni v določenem času v specifičnih okoliščinah [toelken 1996: 33–34], ne 
more biti noben tekst razumljen v polnosti brez poudarjenega sklicevanja na dinamiko 
njegovega konteksta, popolne žive situacije, v kateri se pojavlja [toelken 1996: 56]. tako 
uprizoritvena (performativna) paradigma označi tekst celo za zavajajoč, saj noben folklorni 
tekst ni nespremenljiv [honko 2000: 12]. 

oblikovale so se različne usmeritve raziskovanja sinhronega vidika. osrednji fokus t. 
i. etnološke usmeritve v folkloristiki je skupina ljudi, ki ustvarja folkloro in ustvarja živo 
kulturno matrico, v kateri je tekst artikuliran in razumljen. zato se raziskovalci usmerjajo v 
preučevanje dinamike skupine: kakšna je, kako deluje, njene koordinate realnosti in logike, 
njeni sistemi (podskupine, sorodstvena razmerja idr.), in kako so vse te družbeno-funkcio-
nalne resničnosti izražene v vernakularni obliki. osnovno vprašanje etnološkega pristopa je 
tako, Kako posamična kultura izraža samo sebe in svoje skupne vrednote na skupne tradicionalne 
načine? [toelken 1996: 5]. 

ob tem so se pojavili pomisleki, da se z zmanjševanjem pomena teksta folkloristi pri-
bližujejo etnologiji in folkloristika kmalu ne bo več komparativni študij estetskih produktov, 
ampak etnografsko raziskovanje, usmerjeno na ljudi in dogodke. v odgovoru na ta očitek je 
ben-amos navedel, da ne gre za odrekanje tekstom, ampak za »razliko med procesualnim 
v nasprotju z dovršnim pogledom na folkloro« [1979: 49]; gre za razumevanje folklore kot 
dejanja in ne kot dokončnega produkta oz. zaključene produkcije [gabbert 1999: 124]. 

še izraziteje se je bolj na dejanje kakor na dokončen produkt oz. predvsem na sinhroni 
vidik usmerila t. i. uprizoritvena paradigma. sinhroni pristop v folkloristiki namreč temelji 
na analizi dogodka (performance2) v kontekstu in prikazuje modele funkcioniranja procesov 
folklore [lozica 1989: 37]. bauman je predlagal, da je uprizoritev (performanca), definirana 
kot situacija, v kateri nastopajoči čuti določeno stopnjo odgovornosti do občinstva, osnovni 
način govora in načina komunikacije, zato bi morala postati uprizoritev in ne tekst ali mani-
pulacija lingvističnih pojavov glavno področje raziskovanja [gabbert 1999: 124]. izvajalec 
ali ustvarjalec tradicionalnih artefaktov deluje namreč v občinstvu in za občinstvo; okus in 
odgovori ljudi sooblikujejo in spodbujajo izvedbo. osnovno vprašanje je torej, Kdo izraža 
kaj za koga – in kdaj, kako in zakaj? [toelken 1996: 5]. 

teorija uprizoritve tako podaja teoretsko osnovo o tem, kaj tvori folkloro, pri čemer 
temelji na prepoznavi lokalno značilnih in pojavljajočih se žanrov, in prinaša obrat discipli-
ne od historično-geografske metode iskanja pratekstov k zanimanju za funkcijsko analizo 

2 uprizoritev je v folkloristiki način komunikacije, za katerega so značilni estetski nagibi. izvajalec se 
zaveda odgovornosti do občinstva na ravni vsebine komunikacije in tudi na ravni načinapredstavitve 
[sawin 1998: 497].
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individualnih, kontekstualiziranih, estetskih izrazov [sawin 1998: 498]. uprizoritev je 
torej organizatoričen princip, ki vključuje v enem samem konceptualnem okviru umetni-
ško dejanje, ekspresivno obliko in estetski odziv v terminih lokalno definiranih, kulturno 
specifičnih kategorij in kontekstov [bauman 1975: xi], ki pa tudi kaže na fatično vlogo in 
identifikacijo. 

uprizoritev kot umetniško oblikovanje, poseben, vešč način posredovanja določljivemu 
krogu poslušalcev [bausinger 1987: 44] se lahko zgodi, če obstajajo: 1) priložnosti in situ-
acije, v katerih je uprizoritev odobravana in celo pričakovana; 2) člani skupnosti, katerim 
je dano dovoljenje za izvedbo; 3) običajni vzorci pričakovanja, stilizirani idealni tipi izraza, 
napovedani z okvirom dogodka, s katerim so v določeni meri usklajene participativne energije 
izvajalca in občinstva; 4) izvajalcem je na voljo repertoar dejanskih elementov uprizoritve; 
ta ustreza formalnim zahtevam žanrskega pričakovanja, ki veljajo za primerne za izvedbo 
dogodka [hymes 1974; nav. po abrahams 1981: 72]. za uprizoritev so torej potrebni 
priznani izvajalci, označen čas in prostor, priložnost za izvedbo, žanrski čut, ki omogoča 
slediti izvedbi in v njej sodelovati, in tradicija z repertoarjem uprizoritvenih elementov, ki jih 
izvajalci ustrezno uporabijo v specifičnih okoliščinah [abrahams 1981: 72]. Žanr v razpravi 
o uprizoritvi vsebuje tako razširjen vzorec pričakovanj, ki so navadno prenesena v estetska 
srečanja med izvajalci in člani občinstva [abrahams 1981: 73].

koncept uprizoritve je fokus premaknil zgolj z besedila pesmi na pevca, njegovo izvedbo 
in na celotno situacijo uprizoritve, interakcijo z občinstvom in proces konstruiranja pomena 
v določenem kulturnem kontekstu. Folklora s tem preneha biti neoseben tekstni dokument 
in postane družbena zadeva, orodje politične volje in moči, indikator kreativne zmožnosti, 
inherentne tradiciji in priča kulturne in performativne kompetence izvajalca [honko 2000: 
12]. roger abrahams je predlagal razumevanje folklore kot oblike retorike, da bi s tem združili 
analizo oblike in funkcijo, hkrati pa je uporabljal termin »performanca«, da bi opisal način, 
kako predmet folklore prihaja v življenje [gabbert 1999: 120]. Če je aktivni del folklore 
poimenovan performanca, potem je dejanska popolna navzočnost te uprizoritve, vključno 
z izvajalcem, občinstvom in kontekstom v časovnem okviru, lahko imenovana (folklorni) 
dogodek [toelken 1996: 180].

tradiCijskost kot bistveni element Folklore?

med raziskovalci folklore se vse bolj uveljavlja ben-amosova definicija folklore kot umetniške 
komunikacije v majhnih skupinah, ki ne vključuje niti »tradicijskosti« niti »ustnega prenosa« 
[gabbert 1999: 120]. ben-amos je namreč tradicijski značaj folklore videl kot analitični 
konstrukt, ne pa kulturno dejstvo, saj starost folklornega materiala določajo raziskovalci 
[ben-amos 1975: 13], medtem ko ga pevci ali pripovedovalci ne vrednotijo z enakimi line-
arnimi kronološkimi merili. ben-amos namesto tradicijskosti folklore, ki jo ima za pritično 
(naključno), ne pa objektivno notranjo značilnost, poudarja tipično komunikacijo v skupini, 
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ki se redno zbira in se v neposrednem stiku zabava in uči [ben-amos 1975]. komunikacijo 
v skupini, ki poje ali/in posluša ljudsko pesem, je mogoče opazovati tudi v naključnih in 
priložnostnih skupinah pevcev, seveda pa ima ta komunikacija druge značilnosti, zato bi jo 
težko imeli za tipično komunikacijo. ker je večina ljudi članov več kot ene take skupine in 
ker ljudje ne počnejo vedno istih stvari, ko pridejo skupaj, mora imeti raziskovalec možnost 
od blizu opazovati določeno skupino, v kateri se dogaja tradicionalna uprizoritev, da se pri 
tem lahko osredotoča na dinamike same performance [toelken 1996: 56].

vsi raziskovalci pa ne strinjajo z odrekanjem razumevanja tradicije in tradicijskosti kot 
osnovnega elementa folklore. maja bošković-stulli tako priznava, da se folklorno delo kot 
sklenjena celota ne more obdržati v tradiciji brez individualnih izvedb, vendar pa so skrite 
potencialne možnosti in pravila aktivna v tradicijski verigi pripovedovanja, sprejema in 
nadaljnjega prenosa, tj. v t. i. diahronem vidiku [bošković-stulli 1978: 9]. tradicijo je torej 
v folkloristiki treba razumeti kot niz uprizoritev, ki imajo vsaka svoj lastni kontekst [prim. 
lozica 1989: 37]. honko tako posamično uprizoritev razume kot kompromis, smiselno 
adaptacijo tradicije v enkratni situaciji, ki jo strukturirajo številni dejavniki [prim. honko 
2000: 13]. 

najpomembnejši element uprizoritve, ki zahteva tako sinhroni kot diahroni pristop k 
raziskovanju, pa je pevec oz. nosilec tradicije. zahteva po predstavitvi nosilcev si je utrla pot 
predvsem vpeta v triado »tekst-tekstura-kontekst« ali kot način premoščanja razdalje med 
ustvarjalčevo osebnostjo in uresničitvijo njegove ustvarjalnosti v družbi in kulturi [prim. 
klobčar 2008]. osredinjenosti zgolj na folklorni dogodek manjka celostno in dolgotrajnejše 
raziskovanje pevčeve osebnosti, izobrazbe, izkušenj ipd., kar sili raziskovalca v spekulativne 
interpretacije. brez preučevanja pevca oz. nosilca uprizoritve ne more biti postavljena v 
kontekst sinhronih in diahronih procesov, ki omogočajo primerjavo njenih posebnosti v 
primerjavi s predhodnimi in sledečimi izvedbami. samo dolgotrajna in problemsko usmerjena 
etnografska raziskava lahko ovrednoti posamično uprizoritev [dégh 1995: 8].

ker tradicija le redko obstaja, če ni nosilka smisla in ne zapolnjuje nikakršnega namena, 
funkcionalisti iščejo razlago za generiranje folklore in njeno preživetje, tako da preučujejo 
posebne primere in rabe tradicionalnega izražanja in ravnanja [toelken 1996: 5]. očitno je, 
da če neki element ostane v izročilu, mora imeti za nosilce tradicije pomen [dundes 1980: 
39], ki ga je treba z raziskavo prepoznati in predstaviti. v okviru teorije funkcionalizma zato 
skušajo odgovoriti na vprašanje, zakaj je neko folklorno delo nastalo in se prenašalo naprej 
in kaj generira njen današnji obstoj [dundes 1980: iX]. 

vprašanje tradicije in tradicijskosti in nanjo navezana usmeritev folkloristov, da je treba 
zbrati čim več elementov folklore, preden propadejo, izraža evropocentrično podmeno o 
linearnem poteku časa in zgodovine in predstavlja bolj kulturno naravnanost do tradicije 
kakor pa kritično opazovanje, kako tradicija dejansko živi in deluje [toelken 1996: 3]. obe-
nem pa izhodišče, da je osnovna kvaliteta folklore tradicijskost, poudarja nujno vključevanje 
raziskav diahronega vidika, saj se zgolj sinhrono načelo pokaže za nezadostno. 
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estetski element Folklore 

osnovna lastnost folklornih pojavov je sinkretičnost, ki označuje, da je folklorni pojav estet-
ski pojav (in ga je treba raziskati v umetnostnem kontekstu) in da obenem živi v stvarnem 
oz. življenjskem kontekstu, ter da gre pri samem fenomenu za splet več znakovnih sistemov 
(jezik, glasba, mimika in gestika, gibanje) [prim. slavec gradišnik 2000: 407]. ker folklorni 
pojavi živijo tudi svojo umetniško življenje, iz obravnav ni mogoče opuščati umetnostnih 
elementov, temveč jim je poleg vsakdanjega življenjskega konteksta treba iskati še druge 
dimenzije, ki zahtevajo drugačne raziskave [terseglav 1983: 176–177]. potrebna je torej 
dvojna obravnava, saj gre pri njih za funkcijsko-kontekstualno in kulturološko-estetsko 
komunikacijo [terseglav 1983: 184]. po mnenju jurija Fikfaka so za folkloristiko, kot »par-
tikularen« pogled, omejen na kulturno prvino, najpomembnejša vprašanja o značilnostih 
in naravi estetske funkcije znaka in o njegovem mestu v ljudski kulturi – pri čemer pojem 
ljudske kulture ne obsega samo podeželja [Fikfak 1999: 37]. 

marjetka golež kaučič razume ljudsko kot funkcionalno z estetskim namenom, zato 
mora folkloristika s svojimi metodami postavljati most med tekstom in kontekstom, med 
funkcionalnostjo folklore in njeno umetniškostjo ter nosilcem, ki z izborom folklornega 
pojava vpliva na njegovo variabilnost ali stabilnost [golež kaučič 2001b: 284]. variabilnost 
ljudske glasbe in tudi ljudske pesmi je manjša od variabilnosti drugih folklornih pojavov, ker 
sta ljudska glasba in ljudska pesem shematično strukturirani in formalizirani in sta usmerjeni 
v melodijah k ustvarjanju modelov v oblikovanju posameznih strukturnih elementov in njihove 
povezave [vodušek 1980: 47]. 

poleg raziskav estetske strani posamičnega folklornega pojava pa je treba upoštevati tudi 
ljudsko estetiko in estetske ideale posamičnih nosilcev ljudskega izročila, ki kažejo, kakšno 
vlogo ima izražanje kulturno osrediščene (culture-centered) estetike v izvedbi katerekoli 
ljudske pesmi ali drugega folklornega pojava [prim. toelken 1996: 6]. 

kontekst v raziskavah ljudske pesmi

raziskovanje ljudske pesmi, če jo hočemo obravnavati kot sinkretično celoto, mora upo-
števati celotno triado tekst – tekstura – kontekst. tekst, tekstura in kontekst ne obstajajo 
zunaj avtentičnega živega pripovedovanja ali petja, vendar pa se njihove analize razlikujejo. 
analiza na ravni konteksta in dela dramatizacije teksture ni mogoča brez preučitve samega 
komunikacijskega dogodka, samega pripovedovanja ali petja v avtentični skupnosti, medtem 
ko je analiza teksta in verbalne teksture mogoča po ustreznem zapisu. istočasno je, zato ker 
se analizirajo parcialni vidiki pojava, ki v življenju obstaja kompleksno, mogoče upoštevati 
kontekst in dramatizacijo teksture, tj. način interpretiranja, tudi če zapisi o njima niso 
neposredno dani, ampak jih je mogoče slutiti iz posnetega ali zapisanega teksta [bošković-
stulli 1978: 17]. kontekst in individualne sposobnosti pevca so namreč spremenljivke, ki 
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razločno posegajo v tekst in teksturo vsake ljudske pesmi, tako da se ob zamenjavi konteksta 
celo spremeni pomen teksta in ljudska pesem lahko postane imitacija ljudskega petja, saj 
je kontekst tisti, ki sooblikuje pomen uprizoritve [ben amos 1981: 33].

raziskovalne usmeritve preteklih desetletij na slovenskem so bile v precejšnji meri 
usmerjene v analizo teksta, čeprav je valens vodušek ugotavljal, da so etnomuzikologi 

preveč zaverovani izključno ali skoro izključno samo v strukturo glasbe, v 
sam produkt glasbe, pozabljamo pa na tisto, kar nekateri ameriški etno-
muzikologi navajajo še dodatno kot nujen predmet raziskave: kontekst 
tistega glasbenega proizvoda. Če ostanem kar pri tem modnem izrazu, 
mislim, da bi to lahko opisali kot socialni, splošno kulturni in družbeni 
kontekst, v katerem se tista glasba rojeva, izvaja, sprejema in spreminja. 
[vodušek 2003: 24] 

kontekst je torej opredelil kot družbeni okvir, v katerem se uresniči ljudska pesem v dogodku 
izvedbe. ker je kontekst širok in pogosto neprecizirano uporabljan termin, ga je smiselno 
deliti na ožji kontekst oz. kontekst folklornega dogodka (npr. izvedbe ljudske pesmi) in na 
širši kontekst, ki je s kontekstom izvedbe neposredno povezan in nanj vpliva. pri zbiranju 
gradiva na terenu je potrebno upoštevati dejavnike neposrednega konteksta, ki je pomemben 
pri samem procesu izvedbe, saj na pevca vplivajo dejavniki neposredne okolice, njegovo 
razpoloženje v času in prostoru folklornega dogodka, sestava poslušalcev in njihov odziv 
[prim. ivančič kutin 2005: 8]. ta neposredni oz. ožji kontekst oblikujejo situacijski kontekst 
z osnovnimi konvencijami časa, prostora in skupine/občinstva, pa tudi pevčeva življenjska 
situacija, emocijski kontekst, ki vključuje tako pevca kot raziskovalca, in širši družbeni 
kontekst. kontekst je torej seštevek vseh okoliščin, v katerih se odvija petje, lastnosti in 
čustvenih razpoloženj udeležencev folklornega dogodka, tj. pevca in poslušalcev, ki niso 
le pasivni spremljevalci, temveč (s samo navzočnostjo, sestavo, vedenjem, pripombami, 
…) pomembno vplivajo na pevca ali pripovedovalca. Folklorni dogodek je tista družabna 
situacija, pri kateri se odvija petje, katerega rezultat je pesem. pri tem sodelujejo aktivni 
udeleženci in tisti, ki jim je petje namenjeno; slednji spremljajo aktivnosti s poslušanjem 
in gledanjem ter na potek folklornega dogodka vplivajo na različne načine [prim. ivančič 
kutin 2005: 15]. glede na njihov vpliv in vključenost v uprizoritev občinstvo folklornega 
dogodka lahko razdelimo na:
-  osrednje občinstvo, ki pozna tradicijo dovolj dobro, da odkriva vplive na naravo uprizo-

ritve; to občinstvo vključuje izvajalca in je včasih omejeno nanj; 
-  gledalce, ki so najbolj navdušeni nad tistimi vidiki uprizoritvenega stila, ki najbolj ustre-

zajo njihovim lastnim stereotipnim pričakovanjem; vplivajo lahko na naravo izvedbe, 
toda vpliv leži v značilnostih njihovega lastnega okusa; 

-  nepoučeno občinstvo, v prisotnosti katerega ljudski umetnik včasih umolkne oz. sploh 
noče nastopiti.
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-  kulturno občinstvo, ki ima avtoriteto in prizna ali zavrne tradicijo samo [toelken 1996: 
139].
eno osnovnih področij raziskovanja ožjega konteksta je torej psihološko: neposredni 

osebni, biološki in psihosocialni vzvodi in omejitve, ki jih občuti posameznik, ko prakticira 
tradicijo [toelken 1996: 5]. udeleženci folklornega dogodka, med njimi tudi raziskovalec, 
namreč ne delujejo kot neodvisni posamezniki, ampak jih omejuje družbeni nadzor in morajo 
upoštevati družbene odnose in izoblikovane konvencije [alver 2004: 49]. 

raziskovalec kot dejavnik ožjega konteksta folklornega dogodka 
raziskovanje in snemanje ljudskih pesmi temelji pretežno na terenskem delu, ki pomembno 
vpliva na oblikovanje podobe o tradiciji in sami razširjenosti ljudskih pesmi in njihovih 
variant. Če je situacija izvedbe in snemanja javna (npr. nastopi, srečanja ljudskih pevcev 
in godcev ipd.), je raziskovalec le eden izmed poslušalcev, ki pa ima drugačen položaj, saj 
mu pevci priznavajo status avtoritete in ocenjevalca. pri raziskovanju v polzasebnem po-
ložaju (na informatorjevem domu ipd.) pa sta vloga raziskovalca in njegov vpliv na zbrano 
gradivo drugačna, saj s svojo prisotnostjo in strategijami spraševanja aktivno ali pasivno 
usmerja dialog in s tem vpliva na oblikovanje repertoarja pesmi in podobo ožjega konteksta. 
snemanje povzroča psihološki pritisk na pevca, saj se zaveda, da trajen zapis omogoča po-
novno poslušanje, analiziranje, vrednotenje in možnost, da bo gradivo objavljeno ter s tem 
dostopno tudi drugim, ki trenutno niso ciljna publika [ivančič kutin 2004: 260]. sama 
prisotnost opazovalca in njegovi tehnični pripomočki vplivajo na opazovani fenomen. 
negativne rezultate povzroči predvsem, ko raziskovalec ovira proces, ki ga opazuje, ali če 
ne upošteva, da se proces dogaja samo zaradi njegove prisotnosti, pozitivne rezultate pa, 
ko je opazovalec – kot outsider – sposoben vprašati o stvareh ali opaziti zadeve, katere bi 
težje ali jih sploh ne bi mogel obravnavati, če bi bil insider [toelken 1996: 56]. zato mora 
raziskovalec upoštevati tudi sebe, ker tako pri raziskovanju v domačem kraju kot drugje 
ni zaradi svoje vloge nikoli povsem sprejet in nikoli povsem izključen, takšen položaj pa 
predvsem krivi razmerja in pači podatke [prim. zonabend 1993: 11–12]. raziskovalec 
mora obenem na terenu opravljati še vlogo ciljnega občinstva, katerega del je med potekom 
folklornega dogodka [ivančič kutin 2005: 17], pogosto pa je on tudi edini poslušalec, zato 
mu pevec prilagaja svoj repertoar.

raziskovalec je tudi tisti, ki posneto gradivo umesti oz. preda širšemu občinstvu. pri 
tem etnografske terenske zapiske, ustvarjene med terenskim delom, predela v koherentno 
besedilo. njegove transkripcije samih pesmi niso nikoli prave transkripcije, ampak so 
intersemiotični prenosi, so namenjene širšemu in pogosto drugemu občinstvu, kateremu 
raziskovalec predaja gradivo. poznejša redakcija pesemskega gradiva, zbranega na terenu, in 
iz nje izvirajoče študije so tako odsev terenskega dela in konstrukcije realnosti, ustvarjene 
na podlagi raziskovalčevega videnja. 
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Širši kontekst ljudske pesmi
Folkloristika je dolžna obravnavati pojave v odnosu do vsakokratnega kulturnega sistema 
in tako prispevati svoj delež k njegovi rekonstrukciji, k razkrivanju njegovega nastanka, 
eksistiranja in razkroja [kremenšek 1977: 290]. Že gregor krek je v spisu »o nabiranji naro-
dno-slovstvenega blaga«, objavljenem v Novicah 1877, ljudsko pesem poudaril kot integralni 
del zanimanja ne le za človekovo ustvarjalnost, temveč tudi za življenje samo, zapisovanje 
ljudskih pesmi pa je predstavil kot sestavni del razkrivanja življenja [klobčar 2006: 199, 
200]. zato je potrebno pri raziskavah ljudske pesmi preučevati tudi širši kontekst, ki ga 
predstavljajo družbeni, socialni in kulturni dejavniki, ki pomembno vplivajo na pevca oz. 
informatorja v raziskavi, njegova mnenja in vrednotenja. elementi, ki ustvarjajo družbeni 
okvir in tvorijo širši kontekst, so zgodovinske in družbene razmere, saj je pesem kot kul-
turni pojav tesno povezana s kulturnim, ekonomskim, socialnim in političnim življenjem 
skupine, v kateri nastaja in se izvaja. poleg tega se v teh okvirih oblikujejo identitete, ki 
so tesno povezane z vrednotenjem kulturnih sestavin. raziskovanje širšega zgodovinskega 
konteksta pa omogoča prepoznavati načine, na katere določena obdobja človeške izkušnje 
povzročijo razvoj ali propadanje ljudske tradicije [toelken 1996: 5].

tekst ali kontekst? oboje

raziskovanje ljudske pesmi se ne more omejevati le na analize tekstov, temveč se mora 
posvečati tudi raziskavam kulturnih matric, iz katerih izhajajo teksti uprizoritve, vlogi 
pripovedovalcev, pevcev itn. in folkloristov, ki so prispevali k nastanku teh del, ter interse-
miotičnemu prenosu izvedbe v rokopis in tiskano verzijo [prim. Foley 2000: 71]. poslan-
stvo sodobnega folklorističnega raziskovanja je tako predvsem lokalizirati slišan »glas« v 
njegovem primarnem družbenem okolju [honko 2000: 38], pri čemer je treba upoštevati 
neravnine resničnosti in samorefleksijo raziskovalčeve pozicije in raziskovalnega postopka 
[Fikfak 2005: 75].

tako se mora poglobljena folkloristična raziskava, če želi osvetliti neko ljudsko pe-
sem v celoti, posvetiti tako kontekstu, v katerem je pesem nastala, načinu razmišljanja in 
ustvarjanja, kot elementom, ki določajo pesem kot umetniški organizem, njenim funkcijam 
v vsakdanjem in prazničnem življenju človeka, vprašanjem identitete subjekta pesmi in 
avtorja pesmi ter skupine, ki je pesmi podelila status ljudske pesmi, ipd. iz ene same ljud-
ske pesmi ne moremo razbrati celotne podobe človeka (kot subjekta ali objekta pesmi) in 
celotnega življenjskega konteksta, ki ga obdaja [prim. golež kaučič 2001a: 119], ampak je 
to mogoče le v času in prostoru omejenem obsegu ob upoštevanju vseh tekstnih, teksturnih 
in kontekstnih elementov.

pri obravnavi ljudske pesmi se tako kakor pri obravnavah drugih kulturnih pojavov 
znajdemo na dveh različnih ravneh: ena je »notranja« raven, ki zadeva konkretno ljudsko 
pesem in njeno obliko, druga raven pa je delu navidez »zunanja«, družbena oz. kulturna 
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raven, ki zadeva »dogovore« o zvrsteh in kulturno kodificirane načine njene (u)porabe. 
gre torej za preskok od »predmeta« k njegovi družbeni »rabi« oz. za bistveno razliko med 
»proizvodom« in njegovo »vrednostjo«. šele poznavanje obeh kontekstov omogoča (s)po-
znavanje tako »materialne podlage« kot »družbenih sopomenov« kulturnih pojavov [prim. 
muršič 2000: 106–107]. to razlikovanje med samim predmetom in njegovo družbeno rabo 
je v okviru raziskav ljudske pesmi na slovenskem izjemno pomembno. v preteklosti se je 
namreč z namenskim zbiranjem, arhiviranjem in širjenjem določenih oblik lastne folklore 
tako, da so bili nekateri izrazi oz. izražanja obravnavani kot nepomembni, medtem ko je 
bila drugim namenjena posebna pozornost, ki daleč presega tisto, ki bi jo imeli izvirno v 
normalnih okoliščinah [prim. toelken 1996: 424], skušalo ustvarjati in poudarjati etnično 
identiteto in enotnost. upoštevanje vseh treh ravnin (teksta, teksture in konteksta) posamič-
ne izvedbe ljudske pesmi pa daje širšo, čeprav s konkretno situacijo uprizoritve določeno, 
podobo ljudske pesmi.
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Folk-song researCh – betWeen teXt and ConteXt

Folk-song research constitutes a part of folklore studies that focuses on the symbolic identities 
of groups. Folk song is a part of folklore as a function of shared identity, and is one of the most 
important and most permanent sources for articulating a group’s symbols. All of these phenomena 
share the common quality that – as long as they continue to exist in their natural habitats – 
they are in continual and dynamic variation through space and time. These elements must be 
examined and taken into consideration. Folklore is not a phenomenon sui generis and therefore 
cannot exist without or separated from the structured group. Because folklore exists as accidence, 
and not as a phenomenon sui generis, new approaches in folklore studies were introduced in the 
1960s, shifting the focus from the object of folklore to the human being, tradition-bearer, and 
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performer. Prior to this, folklore research was mainly understood as collecting, classifying, and 
analyzing songs, narratives, and so on. However, in its cultural context folklore is not collection, 
but a (communicative) process and public interaction through the art medium.
Demands arose to consider the synchronic approach in folklore studies, and various approaches 
were formed. The main focus of the “ethnological” orientation in folklore studies is the group of 
people that produces the lore and provides the live cultural matrix within which a text is articu-
lated and understood. The “performance-centered” approach is based on analyzing the perform-
ance in context and seeks to construct models of how folklore processes function. Performance is 
understood as a framed mode of communication in which esthetic considerations are brought to 
the fore. The performer assumes responsibility toward the audience, not only for the content of 
the communication, but also for the way it is presented.
Ben-Amos’ definition of folklore has become widely accepted. It characterizes folklore as “artistic 
communication in small groups” excluding both “tradition” and “oral transmission,” and stresses 
model communication within a group that regularly gathers face-to-face for mutual entertainment 
and learning. However, some researchers disagree with the rejection of tradition as an essential 
element of folklore. A folklore phenomenon cannot exist in tradition outside individual perform-
ances, but the possibilities and rules are active in the traditional chain of narrating, accepting, 
and transmission – that is, in the diachronic aspect. Tradition must then be understood as a set 
of performances, each of which has its own context. The key element of the performance that must 
be studied through synchronic and diachronic approaches is the singer or bearer of tradition.
Each folklore phenomenon is a syncretic whole – that is, simultaneously an esthetic phenomenon 
and something living in a particular life context. Therefore the esthetic elements of any particular 
folklore phenomenon, folk esthetic, and the esthetic ideals of bearers of tradition must also be 
examined.
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