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15th congress of the international society for Folk narrative research (isFnr) / 
15. kongres Mednarodnega združenja za raziskovanje folklornega pripovedništva 
(atene, grčija, 21.–27. junij 2009)

v zadnjem tednu junija 2009 je grški folkloristični raziskovalni center atenske akademije 
gostil 15. kongres mednarodnega združenja za raziskovanje folklornega pripovedništva. 
združenje praznuje 50-letnico ustanovitve, zato je bila želja organizatorjev pretresti in 
ovrednotiti preteklo delo v združenju in stroki nasploh ter predstaviti vizije za nadaljnje delo. 

pod okriljem glavne teme kongresa »pripovedi skozi prostor in čas. prenašanje in 
prilagajanje« (narratives across space and time: transmissions and adaptations) je 
prispevke predstavilo 321 referentov z vsega sveta, med njimi tudi tri raziskovalke iz 
slovenije. referati so bili razvrščeni v šest tematskih sklopov, ki so skušali postaviti 
okvir sicer zelo raznovrstnim prispevkom. v prvem, Zgodovina in prihodnost razisko-
vanja folklornega pripovedništva, so bili historični in teoretični prispevki, povezani 
z naratološkimi raziskavami, problemi tiskanja in natisnjenih pripovedi, avtorske 
pravice, razvoj naratoloških raziskav v različnih državah, kartiranje ... obravnavali so 
mesto raziskav folklornega pripovedništva v sodobnih folklorističnih raziskavah, vplive 
discipline (folkloristike) na prenos pripovedi, in se spraševali, ali so združenje isFnr 
in njegova srečanja pripomogla k razvoju novih teorij v zadnje pol stoletja. v drugem 
tematskem sklopu, Mitologije, ekologija in okoljske predstavitve, so se referati osredinili 
na vidike, povezne z naravo in okoljem nasploh (voda, vreme, gospodarske dejavnosti 
...), kakor jih je mogoče izluščiti iz najrazličnejših pripovednih žanrov, od bajk do 
sodobnih urbanih pripovedi. v tretjem tematskem sklopu, Migrantske in diasporične 
skupnosti, so bile v ospredju sociološke in antropološke razsežnosti folklore ter razprave 
o možnostih za interdisciplinarno sodelovanje fokloristov, antropologov, zgodovinarjev 
ob raziskavah migracij in diaspore ljudi in kultur v danes aktualnih procesih globaliza-
cije in transnacionalnosti. v četrtem tematskem sklopu, Socialne strategije in kolektivne 
identitete so bili poleg teoretičnih predstavljeni praktični vidiki naratoloških raziskav. 
največ prispevkov, kar okoli 70, je bilo uvrščeno v peti tematski sklop, Pripovedovanje 
in pripovedovalci, kar kaže, da je to še vedno središčna tema, s katero se ukvarjajo člani 
isFnr. ta sklop se je večkrat odvijal sočasno na več krajih, saj je bilo referatov kar za 

poroČila o dogodkih in knjigah
reports and book revieWs

Traditiones 38•2_FIN.indd   201 4.5.2010   9:33:05



202

16 sekcij. zainteresirani zato niso mogli spremljati vsega, kar je bilo predstavljeno na 
tem področju.

v šestem tematskem sklopu, Folklorne pripovedi v sodobnih medijih, je bil poudarek 
na naratoloških raziskavah folklornega pripovedništva, ki jih omogoča razvoj sodobnih 
medijev (internet, mobilni telefoni). hkratno sta v okviru kongresa potekala še dva 
simpozija, Čarovniki in čaranje in Verovanjske zgodbe. 

povzetki prispevkov so bili objavljeni v konferenčnem zborniku. na plenarnih 
predavanjih so svoje poglede na stroko in/ali izsledke konkretnih raziskav predstavili 
uveljavljeni raziskovalci: vivian labrie (kanada), michael meraklis (grčija), urlich 
marzolph (nemčija), stephanos imellos (grčija), Chao gejin (kitajska), gery alan 
Fine (zda) in gabriela kiliánová (slovaška). razen plenarnih predavanj so predsta-
vitve potekale na različnih lokacijah, in sicer v številnih, največkrat devetih, sočasnih 
sekcijah, vsak referent pa je imel za svojo predstavitev na voljo 30 minut, 10 minut od 
tega za vprašanja in/ali diskusijo. 

organizatorji kongresa so za udeležence pripravili številne spremljevalne prireditve 
(razstave, kulturni dogodki, ekskurzija), celodneven, precej intenziven program, ki je 
trajal do 20. ure, v nekaterih sekcijah pa celo do 20.30, je mnoge udeležence utrudil, 
da se večernih prireditev niso udeležili.

na več mestih, javno in v zasebnejših pogovorih, je bilo slišati, da globalna gospo-
darska kriza vpliva na tudi na razmere v folkloristiki, saj se raziskavam v humanistiki, 
družboslovju in kulturi nasploh namenja vse manj denarja, ukinjajo se predmeti, celo 
inštituti, krči se obseg raziskav, ni denarja za udeležbo na strokovnih srečanjih ipd.

na generalni skupščini isFnr so člani izrazili podporo novemu odboru v zdru-
ženju, tj. Folklorne pripovedi in internet, ki se je organiziral na podlagi pobud na kon-
gresu v tartuju leta 2005 (koordinator je Theo meder, nizozemska). prednostni cilj 
odbora je postavitev mednarodne prosto dostopne spletne baze (gradiva, zbirk, člankov, 
seznam koristnih spletnih strani o najrazličnejših folklornih žanrih ...). izraženo je bilo 
mnenje, da je zaradi splošne dostopnosti najrazličnejših virov potrebna večja kritičnost. 
za novega predsednika združenja isFnr je bil izvoljen ulrich marzolph iz nemčije, 
ki je nasledil Üla valka iz estonije, za državo gostiteljico naslednjega kongresa leta 
2013 je bila izbrana litva (vilna), vmesni, manjši, kongres pa bo potekal leta 2011 v 
severozahodni indiji (guwahati in shillong).

barbara ivančič kutin
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Mednarodna konferenca »terenska istraživanja. izazovi – rezultati – primena« / 
international conference "Field work: challenges – results – Application" 
(sirogojno, srbija, 31. 8.–3. 9. 2009.

etnografski inštitut srbske akademije znanosti in umetnosti vsako leto organizira večjo 
konferenco, na katero so mdr. povabljeni vsi strokovnjaki, s katerimi sodelujejo v skupnih 
mednarodnih raziskovalnih projektih. vodilna tema letošnje konference so bile »terenske 
raziskave. izzivi – rezultati – uporaba«, ob njej pa sta v obliki posebnih sekcij potekali že 
7. srbsko-bolgarska konferenca z naslovom »kulturna dediščina in nacionalna identiteta. 
primerjalni raziskovalni projekt vsakdanja kultura v postsocialističnem obdobju v srbiji 
in bolgariji« in 1. srbsko-slovenska konferenca pod naslovom »srbi v sloveniji in slovenci v 
srbiji. etnološke raziskave identitet in pogledi na stanje v vedi«. prizorišče konference je bil 
za delo in tudi sproščene trenutke nadvse prijazen kompleks muzeja »staro selo« v sirogojnu 
na zlatiboru v zahodni srbiji; srečanje je bilo zgledno organizirano, za kar so poskrbeli kolegi 
iz beograjskega inštituta in gostitelji – vodstvo in osebje muzeja na prostem v sirogojnu.

konference so se udeležili strokovnjaki iz srbije, bolgarije, makedonije, rusije, Češke, 
slovaške, italije, velike britanije in slovenije, z ok. 30 prispevki v sekciji o etnoloških 
raziskavah na terenu, s 13-imi v srbsko-bolgarski in 15-imi v srbsko-slovenski, pri čemer 
je del referentov predstavil svoje tekoče raziskave in spoznanja v obliki posterjev. sodelavci 
beograjskega in sofijskega etnološkega inštituta so predstavili tudi v zadnjem času izdane 
monografske in periodične publikacije. 

konferenca je potekala v skupnih uvodnem, plenarnem in sklepnem delu ter treh 
sekcijah: o terenskem raziskovanju in v omenjenih srbsko-bolgarski in srbsko-slovenski. 
večerno slovesno odprtje konference je pospremila projekcija imenitnega in najstarejšega 
srbskega etnografskega filma »jedna seoska srbska svatba« (1911). prvi delovni dan se je 
začel s plenarnim delom, v katerem je radost ivanova predstavila vlogo terenskega dela v 
etnološkem znanstvenem procesu, marina simič dileme »antropologije doma« (lokacija, 
raziskovalčeva vpletenost, implicitni diskurzi), ines prica je govorila o prenosljivosti razisko-
valnih izkušenj (vprašanja metodologije, subjektivnosti, ubesedovanja), gabriela kiliánová 
o etiki pri terenskem delu (izbor teme, etična vodila na terenu, varovanje osebnih podatkov 
med obdelavo in arhiviranjem podatkov, objave). seznanjeni smo bili še z značilnostmi 
terenskih raziskav v češki etnologiji (miroslav válka) in s premislekom o stapljanju razi-
skovalca in terena (dimitrije golemović). 

popoldne in tudi naslednji dan so vzporedno tekle vse tri sekcije, kar je vedno nekoliko 
v škodo zainteresiranih, saj tako ni bilo mogoče slediti vsem predstavitvam. v sekciji o 
terenskem so se zvrstili referati, ki so v splošnem izražali refleksivno držo raziskovalca do 
raziskovanja v vseh fazah – od priprave na terensko delo do analize zbranega gradiva. večina 
jih je, pretežno na podlagi lastnih izkušenj, obravnavala splošna vprašanja (npr. o različnih 
raziskovalnih strategijah, povezanih z različnimi tematikami in socialnimi konteksti, o 
vplivu terenskega dela na raziskovano okolje, o prepletenostih terenskega in kabinetnega 
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dela, o raziskovalčevi vpletenosti in osebnih izkušnjah, razmerjih med raziskovalcem, 
raziskovanci in raziskovanem, o razširitvi pojma »teren« – na primeru raziskav, katerih 
glavno orodje in zaloga gradiva/podatkov je svetovni splet), o angažiranem opazovanju 
in sodelovanju, metodologiji pridobivanja informatorjev iz družbeno obrobnih skupin, o 
vizualnem raziskovanju na terenu in vrednosti pri tem pridobljenega gradiva, o poučevanju 
in pripravah študentov na terensko delo. nekaj je bilo sintetičnih predstavitev terenskih 
raziskav v specifičnih okolij (npr. etnografski programi v rusiji 19. stoletja, terenske razi-
skave na belorusko-ruski in ukrajinsko-ruski meji, raziskave brna, že omenjene raziskave 
na Češkem, srbske enklave na severu kosova), nekaj pa specifičnih tematik (urgentnost in 
pomen terenskih raziskav za kulturno dediščino in muzeje na prostem, raziskave materialne 
kulture, folklore, lingvističnogeografske raziskave za dialektološki atlas, pomen večjih – 
timskih raziskovalnih projektov in njihove dokumentacije). 

v srbsko-slovenski sekciji so s svojimi predstavitvami nastopili jurij Fikfak (primer-
jalno je govoril o začetkih etnologije v sloveniji in srbiji, tj. o razsvetljensko-romantiških 
dilemah in recepciji obeh duhovnih tokov na nacionalni ravni), ingrid slavec gradišnik 
se je na podlagi razvoja obeh nacionalnih etnologij v 20. stoletju spraševala, ali je mogoče 
govoriti o tradiciji »jugoslovanske« etnologije, naško križnar je kritično povzel izkušnje 
o (po)uče(va)nju vizualne etnografije v srbiji s stališča slovenskih dognanj. anica sabo je 
predstavila slovenske skladatelje, delujoče v srbiji (davorin jenko, mihovil logar in zlatan 
vauda), prebran prispevek mojce ravnik pa se je nanašal na spoznanja raziskav otrok 
prekmurskih družin – rejencev v bački in posameznikov in njihovih družin v beogradu 
od prve svetovne vojne do danes. naslednji dan je mirjana pavlović govorila o organizira-
nosti srbov v sloveniji, saša poljak istenič pa se je dotaknila pomena izseljenskih društev 
na primeru slovencev v srbiji, zlasti društva slovencev sava beograd. povsem sodobni 
temi je bil namenjen referat srđana radovića in ivana Đorđevića o recepciji neo-folk 
glasbe (turbofolka) v sloveniji. iz te skupine se konference nista udeležili lada stevanović 
(jugoslovani. kako je nastala in izginila nacija) in jadranka Đorđević Crnobrnja (beograd 
je moje mesto, ampak…). posterske so bile predstavitve dragane radojičić o ponudbi srbske 
hrane v ljubljane, mladene prelić o davorinu jenku kot skladatelju slovenske in srbske 
himne, miline barišić ivanović o srbih v beli krajini in marte stojić o izbrisanih v sloveniji.

v celoti je šlo za povzetke opravljenih in še potekajočih raziskav dveh raziskovalnih 
projektov beograjskega in ljubljanskega etnološkega inštituta: v letih 2006 – 2007 »srbi v 
sloveniji, slovenci v srbiji. raziskave etnoloških vprašanj in spoznavanje strokovnih usme-
ritev« (vodji m. prelić in m. ravnik) in 2008 – 2009 »kulturni in znanstveni stiki – srbi 
in slovenci med 19. in 21. stoletjem (vodji d. radojičić in i. slavec gradišnik). za objavo 
predelana besedila bodo izšla v prihodnjem letu.

ingrid slavec gradišnik
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Mednarodni interdisciplinarni simpozij »kam bi s to folkloro?«
(ljubljana 24.–29. september 2009)

stičišče različnih ljudi, strok, znanosti, pogledov, prepričanj, razpoloženj, dogodkov in 
prizorišč – vse to in še več je bil simpozij »kam bi s to folkloro?«, ki je zadnje dni septembra 
v ljubljano privabil veliko skupino raziskovalcev, tako ali drugače povezanih s folkloro. 
organizator simpozija, glasbenonarodopisni inštitut zrC sazu, je s tem dogodkom želel 
uresničiti dva cilja - mednarodno označiti praznovanje 75-letnice inštituta in v slovenijo z 
vsega sveta pripeljati ugledne znanstvenike in strokovnjake, ki se ukvarjajo s folkloro, ter s 
tem aktualizirati sodobne slovenske raziskave v mednarodnem prostoru, hkrati pa sloven-
ski strokovni in širši javnosti omogočiti neposreden stik s tujimi sodobnimi raziskavami. 
simpozij je bil posvečen dr. zmagi kumer, dolgoletni sodelavki glasbenonarodopisnega 
inštituta. v času snovanja simpozija se je sicer v 85. letu starosti dokončno poslovila, duh 
njenega dela pa je še kako živ. tudi naslov simpozija, »kam bi s to folkloro?«, je citat naslova 
njene razprave, objavljene leta 1975.

otvoritvena slovesnost simpozija je potekala v veliki dvorani sazu. udeležence je 
najprej pozdravil slavnostni govornik, minister za slovence v zamejstvu in po svetu, aka-
demik prof. dr. boštjan Žekš. opozoril je na pomen in vrednost folklore v preteklem in 
sodobnem času. udeležence je nagovorila tudi predstojnica glasbenonarodopisnega inštituta 
zrC sazu in predsednica programskega odbora simpozija, izr. prof. dr. marjetka golež 
kaučič, ki je poudarila praznovanje inštituta. poseben del otvoritvene slovesnosti je bila 
predstavitev življenja in dela dr. zmage kumer, tako z osebnega in prijateljskega kot tudi s 
strokovnega in znanstvenega vidika. predstavila sta jo dolgoletna sodelavca inštituta, julijan 
strajnar in dr. marko terseglav.

na simpoziju se je registriralo 68 udeležencev iz 25 držav. ker so bila predavanja 
odprta za javnost, je bilo slušateljev še več. potekala so na dveh prizoriščih, v prešernovi 
dvorani sazu in v dvorani zemljepisnega muzeja zrC sazu. štirje dnevi simpozija so 
bili namenjeni predavanjem in spremljevalnim dejavnostim ob večerih. vmes je bil dan, 
ko so šli udeleženci na ekskurzijo v slovensko istro. zadnji dan simpozija je bil namenjen 
individualnim obiskom tujih udeležencev na glasbenonarodopinem inštitutu.

predstavljenih je bilo 60 prispevkov, razvrščenih v tri vsebinske sklope. prvi sklop, 
Folklora v zarisovanju in prestopanju meja, je bil namenjen predstavitvam novih pogledov 
na folkloro v različnih teoretskih diskurzih, vprašanju začrtovanja meja folklornega izročila 
in življenju tega izročila v globalizacijskih tokovih.

drugi sklop, ki je bil tudi najmnožičnejši po številu prispevkov, je bil sklop 
Tradicionalno v sodobnosti. pomensko širok naslov je dal možnost predstavitvam veliki 
skupini raziskovalcev, vključeni so bili tudi prispevki, ki so se navezovali na terensko delo, 
dokumentiranje in arhiviranje.

sklop Ljudsko in umetno je združeval prispevke, ki so analizirali razmerja med ljud-
skim slovstvom in visoko literaturo, predstavljali konkretne žanre v ljudskem in umetnem 
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slovstvu, predvsem balado, v tem okviru pa je bil tudi poseben panel, namenjen diskusiji 
o živalih v folklori. krajše diskusije so potekale neposredno po predstavitvah referatov.

prav razprave so tiste, ki udeležencem omogočijo podajanje in sprejemanje kritike in 
jim, če jo le vzamejo kot konstruktivno naravnano, omogočijo, da prispevke, predstavljene 
na simpoziju, še dopolnijo ali izpopolnijo ter jih kakovostno obogatijo. na simpoziju so 
se kresala mnoga mnenja, ugotovljeno je bilo, da je veliko še popolnoma neraziskanih 
področij, tako v sloveniji kot v tujini, da je še vedno premalo komparativnih študij, tako v 
vsebinskem kot v prostorskem smislu. spodbudno je, da so iz marsikatere diskusije nastale 
nove vezi in pobude za sodelovanje, kar je zagotovo eden izmed želenih ciljev organizatorjev. 

na vsebinsko širino simpozija kažejo tudi predavanja vabljenih predavateljev. nekateri 
so bili uvrščeni v posebne sklope, drugi so se predstavili v panelu ali kar znotraj ostalih 
sklopov, če so se vsebinsko ustrezno vključevali vanje.

možnosti za razpravo udeleženci niso imeli samo na predstavitvah prispevkov, ampak 
tudi v spremljevalnem programu simpozija. Že prvi večer jih je v mestni hiši v ljubljani 
sprejel in pogostil ljubljanski podžupan ter jim zaželel uspešno delo. naslednji večer so 
organizatorji v simpozij vključili koncert ljudske glasbe »zajuckaj in zapoj«, ki tudi drugače 
poteka vsako leto septembra v organizaciji glasbenonarodopisnega inštituta. predstavile 
so se tri moške pevske skupine, in sicer iz kapel pri brežicah, iz šentruperta pri laškem in 
iz Cirkulan v halozah, ter godec iz krškega. koncertu sta sledila druženje in pogostitev z 
dobrotami, ki so jih pevci prinesli s seboj. gostje so tako imeli priložnost užiti okus širšega 
slovenskega prostora. nedeljski celodnevni izlet v slovensko istro in na obrežje je poleg 
prepotrebnega odmora po treh dneh predavanj gostom ponudil tudi ogled dela slovenije, 
srečanje z njeno kulturo in kulinariko, za še neposrednejšo vez s simpozijem pa so poskrbele 
ljudske pevke, ki so jim zapele pri večerji. sklepna večerja na predvečer zadnjega dne sim-
pozija je bila zadnja priložnost za osebno izmenjavo mnenj in vtisov, pa tudi za sproščene 
pogovore in neposredno srečanje z ljudskim plesom.

mediji so o simpoziju poročali že v času trajanja simpozija in tudi pozneje. prispevki 
s simpozija bodo predvidoma izšli v več publikacijah, večinoma pri tujih založbah.

množica predstavljenih idej, spoznanj in dejavnosti, živahne razprave in navsezadnje 
tudi odzivi udeležencev po elektronski pošti po končanem simpoziju kažejo, da je bil sim-
pozij uspešen tako na znanstveni ravni kot tudi na ravni sproščenega druženja in tkanja 
osebnih in prijateljskih vezi. ne glede na časovni odmik pa se zdi, da še kar veljajo besede 
dr. zmage kumer v knjižici Kam bi s to folkloro?: »nasprotja med generacijami so obstajala 
v vseh časih, vendar so v našem času posebno zaostrena, ker so se življenjske okoliščine 
bistveno spremenile. tisto, kar se je nekdaj zdelo zanesljivo, trdno, nespremenljivo, se je 
zdaj v temeljih zamajalo.« kakor lahko razumemo današnjo znanost, tudi glede na slišano 
na simpoziju, pa si lahko trenj in temeljnih premikov lahko le želimo, saj ne pomenijo 
novih ovir, temveč nove izzive, in ne razvrednotijo nujno tistega, kar je bilo pred njimi.

anja serec hodžar
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Predstavitev knjige dr. Marije stanonik Etnologija v pismih in slikah
(šid, srbija, 18. 10. 2009) 

pri etnografskem inštitutu srbske akademije znanosti in umetnosti je izšla knjiga literarne 
zgodovinarke in etnologinje dr. marije stanonik z naslovom etnologija v pismih in slikah 
(Etnologija u pismima i slikama). avtorica v njej etnološko komentira pisma svoje matere 
marije demšar, ki je bila leta 1941 izgnana s štajerske v šid v srbijo. naključje je hotelo, 
da je izgnanstvo preživljala v hiši največjega srbskega slikarja 20. stoletja save šumanovića. 
z njegovo materjo je navezala tesen stik; še posebej pa sta se zbližali po sinovi nasilni smrti. 
v pismih domačim v slovenijo marija demšar dokumentira podatke o življenju in delu 
matere perside in njenega sina, kamor se neizbrisno segli tudi odmevi s sremske fronte. 

v soboto, 18. oktobra, je bila v galeriji slik save šumanovića predstavitev knjige, 
ki sta jo pripravila galerija save šumanovića in etnografski inštitut srbske akademije 
znanosti in umetnosti. s strokovno podkovano besedo so sodelovali dr. mladena prelić iz 
etnografskega inštituta srbske akademije znanosti in umetnosti, nosilka mednarodnega 
projekta »slovenci v srbiji in srbi v sloveniji«, v okviru katerega je izšla omenjena knjiga, 
ljubica jukić, ki je v poslovnih knjigah šumanovićevih odkrila nove podatke o mariji 
demšar, direktorica galerije vesna burojević, prevajalka knjige dr. lada stevanović in 
dr. marija stanonik. prireditev je bila izjemno obiskana. številnim ljubiteljem srbskega 
slikarstva iz šida se je pridružil avtobus obiskovalcev iz Žirov in okolice, med njimi so bili 
predstavniki žirovske občine in knjižnice ivana tavčarja škofja loka. med udeleženci sta 
bila tudi načelnik občinske uprave občine šid romko papuga in zastopnica slovenskega 
društva sava v beogradu biljana vuković. Žirovski slikar pavle sedej je galeriji slik save 
šumanovića v sodelovanju s pevskim zborom alpina Žiri podaril sliko z motivom slovenske 
pokrajine od triglava do Žirov. prijazno prireditev je popestrilo petje moškega pevskega 
zbora alpina Žiri pod vodstvom andreja Žaklja. pesmi so predstavile slovensko deželo, 
zapeli so istrsko, koroško, rezijansko, prleško, gorenjsko in še nekaj drugih pesmi. seveda 
ni manjkala žirovska himna »oj, mi smo pa tam na Žirovskem doma«. večer je minil v 
prijetnem klepetu. 

galerija hrani čez 400 originalnih šumanovićevih slik. bil je pravi umetnik skladnosti 
ženskega telesa, a tudi motivi pokrajine z izrazito svetlobo in otroškega portreta niso redki. 

nedaleč od galerije je spominska hiša save šumanovića. prostori imajo izvirno opremo 
in razkrivajo njihovo imovitost in visok družbeni položaj. a priznani slikar je kazal tudi 
podjeten značaj, po besedah poznavalke si je barve, ki so še zmeraj v njegovem ateljeju, 
delal sam. 

ogled beograda je bil naslednja točka našega kulturnega popotovanja. preko vojvo-
dinskih ravnic, ki so nam ponujale malce turobne jesenske barve, smo ga najprej spoznali 
v besedi, potem pa smo v panoramski vožnji še nazorno opazovali njegove kulturne in 
arhitekturne znamenitosti. nekaj stavb je še zmeraj v ruševinah. ubrano petje zbora alpina 
Žiri se je tokrat ponovilo v mercatorjevem centru v beogradu, kjer nas je prijazno sprejel 
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direktor prodajalne alpina v beogradu josip karić. ugotavljali smo, da je zanimanje za 
alpinine čevlje precejšnje; obiskovalcev ni manjkalo. 

območje, kjer sta obnovljena zunanjost cerkve sv. save in njegov veličasten kip, 
nedvomno sodi med najimenitnejše pridobitve beograda v novejšem času. marmor 
hotavlje obnavlja notranjost cerkve, ki jo gradijo že tri četrt stoletja. samo dogovori o tem, 
kako urediti notranjost, so potekali več let. hribovska žilica nekaterim med nami tudi v 
beogradu ni dala miru; kar nekaj se jih je z dvigalom popeljalo prav do kupole, kateri je 
vrstnica nekoliko večjih razsežnosti na cerkvi sv. petra v rimu. veliko zanimivosti o tem 
dolgoletnem projektu, ki ga gmotno podpira cerkev, je nanizal predstavnik marmorja 
janez bizjak. številski podatki so segli prek vsakdanjih mer: eden od njih je npr. ta, da bo 
po načrtu v notranjosti okrog 18.000 kvadratnih metrov mozaikov. kamen, iz katerega 
delajo lahkotne okraske in živalske like, je tudi iz grčije, italijanske doline aoste in celo 
indonezije. kar domače smo se počutili ob nazorni in kleni govorici. 

v muzeju nikola tesla je prišel na svoj račun tehnični del potnikov. velikega genija, 
rojenega blizu gospića v liki, in njegovo življenjsko pot izumitelja smo spoznavali z video 
projekcijo, pa tudi z nazornimi prikazi delovanja elektroelementov. 

bilo je že popoldne, dež se je ponujal in mraz je postajalo, zato smo se zatekli v resta-
vracijo. tu se je kulturno popotovanje končalo s pravo ljudsko glasbo. bolj ali manj je vsem 
segla v dušo; petje združuje, kakršno koli že je. 

plod sodelovanje dveh ustanov, znanstvenoraziskovalnega centra slovenske akademije 
znanosti in umetnosti in srbske akademije znanosti in umetnosti ter njunih etnografskih 
inštitutov je bil tudi obisk prevajalke knjige in že omenjene nosilke projekta, ki sta obiskali 
Žiri 23. oktobra, ko je bila knjižna predstavitev še tam. 

milka bokal
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Marija stanonik, Interdisciplinarnost slovstvene folklore. – ljubljana: inštitut za slo-
vensko narodopisje zrC sazu, založba zrC sazu, 2008. – 465 str.

monografija Interdisciplinarnost slovstvene folklore ene najuglednejših, najmarljivejših in 
najplodovitejših živečih preučevalcev in preučevalk slovenskih narodopisnih vprašanj, prof. 
dr. marije stanonik, znanstvene svetnice na inštitutu za slovensko narodopisje zrC sazu, 
izhaja iz temeljne predpostavke, da sta avtonomija in samostojnost slovstvene folkloristike 
teoretično že utemeljeni. prizadevanje avtorice je v po obsegu izredno obsežnem in bogato 
dokumentiranem besedilu monografije tako usmerjeno v utemeljevanje polivalentnosti 
predmeta slovstvene folkloristike kot jasno označene znanosti več strok, ter v poudarjanje 
možnosti njenega interdisciplinarnega raziskovanja. 

avtorica v monografiji tehtno utemeljuje povezanost slovstvene folkloristike z drugimi 
vedami. predmet prvega dela monografije »okoliščine« so zemljepisni, historiografski in 
sociološki vidiki (slovenske) slovstvene folklore. med drugim predstavlja po/krajinska načela 
diferenciacije v slovstveni folkloristiki bližnjih vedah (umetnostna zgodovina, glasbena 
folkloristika, etnologija) in pri tistih človekovih dejavnostih, ki so slovstveni folklori soro-
dne po ustvarjalnosti, in nato pri tistih, ki jo s svojimi sestavinami utemeljujejo (jezikovna 
diferenciacija, narečja in govori). razčiščuje tudi vprašanja o razmerju med zgodovino in 
slovstveno folkloro, pri čemer upošteva zadevno gradivo od začetkov zavestnega zapisovanja 
slovstvene folklore sredi 19. stoletja do naših dni. ne zanemarja tudi aktualnega vprašanja 
kolektivnega spomina in vprašanja interpretacije časa. ob preučevanju sociološkega vidika 
slovenske slovstvene folklore kritično ovrednoti poglede uglednega slovenskega etnologa prof. 
dr. slavka kremenška na slovstveno in drugo slovensko folkloristiko in njegovo polemiko 
predvsem z raziskovalci iz inštituta za slovensko narodopisje.

v drugem delu monografije z naslovom »Človek« je poudarek na preučevanju antro-
poloških, psiholoških in terapevtskih vidikov slovstvene folkloristike; v ospredju je, kakor 
pove že naslov, človek kot posameznik in oseba.

ta del vsebuje kritična razmišljanja o antropologiji, o slovenski antropološki tradiciji in 
začetkih kulturne antropologije ter njenem razmerju do kulturologije in slovstvene folklore. 
psihološki vidik slovstvene folklore se najprej ustavlja ob preučevanju starejših definicij, 
da je duhovna kultura sploh in slovstvena folklora z njo najpomembnejše merilo »narodne 
identitete«, zlasti ob stereotipu »zrcala narodove duše«. na podlagi sicer skromnih slovenskih 
virov od antona m. slomška, prek Frana miklošiča, janeza trdine, karla štreklja, ivana 
grafenauerja, milka matičetovega, radoslava hrovatina sledi razdelek o motivacijskem 
zaledju za nastajanje (slovenske) slovstvene folklore in se ustavi pri globinski psihologiji 
Carla g. junga, ki je – kakor pred njim že s. Freud – dajal folklornim arhetipom velik 
pomen. terapevtski vidiki slovstvene folklore avtorici niso zgolj namig, temveč tudi izziv 
za poglobitev v zdravilno funkcijo slovstvene folklore. meni, da bi bilo za temeljito analizo 
teh vidikov koristno sodelovanje ustreznih strokovnjakov posamičnih medicinskih strok. 
ob tem poudarja, da je v nasprotju s sodobniki, ki so na slovstveno folkloro gledali mitično, 

poroČila o dogodkih in knjigah

Traditiones 38•2_FIN.indd   209 4.5.2010   9:33:05



210

anton m. slomšek gledal nanjo z docela vzgojnega vidika, zato je v svojem temeljnem 
pedagoškem priročniku Blaže in Nežica v nedeljski šoli nasprotoval strašljivim zgodbam, 
ker da škodijo otrokovi duševnosti. 

v tretjem delu monografije z naslovom »nadstvarnost« avtorica preučuje mitološke, 
religiozno-teološke in umetnostno-zgodovinske vidike slovstvene folkloristike. prvi slovenski 
poskusi (anton t. linhart) sintetičnih predstavitev slovenske oziroma slovanske mitologije 
so že iz 18. stoletja. iz 19. stoletja je od njenih raziskovalcev najtemeljiteje predstavljen do 
pred nekaj leti zapostavljeni gregor krek. poglavje o teološkem vidiku slovstvene folklore 
je zasnovano na folkloristični diferenciaciji med naravnim in tehničnim tipom komunika-
cije. od tod najprej avtorica iz več izhodišč primerja slovstveno folkloro s svetim pismom 
stare in nove zaveze. temu premisleku sledi empirična analiza razmerja med svetopisem-
sko snovjo in slovstveno folkloro (zanesljivo slovensko, hrvaško, poljsko; predvidoma pa 
še nekaterih drugih) slovanskih narodov glede na vanjo uvrščeno omenjeno motiviko in 
krščansko tradicijo – npr. motiviko svetih bratov Cirila in metoda, ki povezujeta skoraj 
vse slovanske narode. pri umetnostnozgodovinskem vidiku slovstvene folklore avtorica 
poudarja med drugim ločevanje med »časovnimi umetnostmi«, kamor sodi slovstvena 
folklora, in »prostorskimi umetnostmi«, med katere spada likovna folklora. med njimi 
po njenem prepričanju obstaja plodno sožitje, kar se kaže v sistematiki problematike od 
folklornih pripovedi od likovno zaznamovanih pojavov v naravi, prek drugih razdelkov do 
povezovanja likovne in slovstvene folklore na panjskih končnicah in naposled do njunega 
stika celo v fotografiji in v ilustracijah.

monografijo sklepajo in smiselno zaokrožajo najprej avtoričino sklepno razmišljanje o 
pomenu domoznanstva ter o povedkah kot izhodišču za domoznansko vzgojo, nato pa še 
temeljit povzetek v angleškem jeziku in izredno obsežno poglavje o uporabljenih virih (arhi-
vskih, pisemskih, rokopisnih, tipkopisnih ter ustnih, zvočnih posnetkov in zbirke glasovi) 
ter literaturi, ki obsega kar 29 strani monografije, od tega 35 bibliografskih enot avtorice.

prof. dr. marija stanonik je hkrati uveljavljena znanstvenica - raziskovalka ter uspešna 
pedagoška univerzitetna delavka. obe osnovni področji njenega dela in jasno poudarjena 
zamisel povezovanja obeh področij njenega delovanja so bili med temeljnimi razlogi za 
nastanek obsežnega monografije. avtorici se je po eni strani tako prvič posrečilo izbrano 
problematiko slovstvene folklore temeljito obdelati na enem mestu. po drugi strani je v 
njenem sklepnem razmišljanju o vračanju iz slovenskega današnjega znanstvenega in peda-
goškega razmišljanja izrinjenemu pojmu domoznanstva zelo poudarjeno njeno prizadevanje, 
da bi vse pregledno in temeljito nanizane in preučene interdisciplinarne vidike slovstvene 
folklore vključili v pedagoški proces. delo je tako namenjeno študentom slovenistike in 
slavistike, primerjalne književnosti, etnologije in vseh drugih disciplin, na katere se nanaša 
tokratna monografija: geografije, zgodovinopisja, sociologije, socialne in kulturne antropo-
logije, psihologije, psihiatrije, teologije, umetnostne zgodovine in pedagogike, in seveda že 
formiranim raziskovalcem in drugim strokovnjakom s teh področij.

poglavitni namen monografije Interdisciplinarnost slovstvene folklore, ene od najnovejših 
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tehtnih znanstvenih objav iz njenega izredno bogatega ustvarjalnega opusa, ki konec leta 
2009 obsega skoraj 1000 bibliografskih enot, je dvigniti raven slovstvene folkoristike in 
utrditi zavest o njeni profesionalnosti. pri tem je avtorica v izjemni meri vključila v besedilo 
vso zadevno sprejemljivo domačo strokovno literaturo in sorazmerno tudi tuja dognanja 
z naštetih področij.

po vsem tem lahko več kot upravičeno poudarimo, da gre pri tej, na tem mestu vse 
preskopo predstavljeni monografiji, za temeljno, poglobljeno in z izredno tematsko širino 
zasnovano in oblikovano delo, ki v slovenski slovstveni folkloristiki dobesedno orje ledino. 
je dragoceno in nepogrešljivo izhodišče za vsa prihodnja tako znanstveno-raziskovalna kot 
tudi pedagoška prizadevanja, tako na ožjem omenjenem področju slovstvene folkloristike 
kakor tudi širše v okvirih etnologije, antropologije in drugih, zlasti humanističnih znanosti.

andrej vovko
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božidar Jezernik (ur.), Kulturna dediščina in identiteta. – ljubljana: znanstvena 
založba Filozofske fakultete, 2009 (zbirka zupaničeva knjižnica; 31). – 352 str.

zbornik Kulturna dediščina in identiteta objavlja trinajst prispevkov, katerih avtorji so 
(bili) večinoma podiplomski študenti na oddelku za etnologijo in kulturno antropolo-
gijo Filozofske fakultete univerze v ljubljani. večina v zborniku objavljenih prispevkov 
je tako nastala kot elaborat, nekateri pa so tudi izseki samostojnega, ponovno večinoma 
podiplomskega izobraževanja in raziskovalnega dela. izjema je uvodni prispevek urednika 
božidarja jezernika, ki je bil tudi mentor omenjenim študentskim seminarskim izdelkom. 
zakaj torej takšna natančna analiza provenience posameznih besedil? zato, ker so si članki 
v zborniku vsebinsko in metodološko sicer precej različni, tudi po obsegu lastnega razisko-
valnega (terenskega, arhivskega idr.) dela oziroma po povzemanju obsežne humanistične in 
družboslovne literature o razmerju med dediščino in identiteto. a po drugi strani že bežen 
pregled večine seznamov literature pri člankih pokaže na dokaj jasno rdečo nit, na nekaj 
skupnih, »nujnih« oziroma »obveznih« referenc, kakor je npr. delo davida lowenthala, 
The Past is a Foreign Country (1985). gre za več člankom skupna izhodišča, na katera so 
avtorji vpenjali lastne analize. na slovenske primere se nanaša največ besedil, od katerih se 
nekatera posvečajo predvsem posamičnim zgodovinskim obdobjem, druga pa se ustavljajo 
tudi ob sedanjosti.

tako se božidar jezernik v prispevku z naslovom "slovenska kulturna dediščina in 
politika" posveti rabi dediščine v zgodovini, do sredine 20. stoletja, ter predvsem z analizo 
periodičnih in literarnih virov osrednjo pozornost nameni procesom slovenske nacionali-
zacije oziroma politizacije kulture. bojan knific analizira oblačilno dediščino in začetke 
kostumiranja folklornih skupin, katja jerman obravnava preimenovanje ulic v novi gorici, 
alenka bartulović pa z analizo zgodovinskih in literarnih diskurzov obravnava turške 
»vpade« na območje slovenije in kot dediščino odnosa do njih predstavi sodoben odnos 
do graditve džamije v ljubljani. 

več besedil analizira zgolj sodoben odnos med dediščino in identiteto na slovenskem: 
viktor škedelj renčelj tradicijo in (tehnično oziroma kulturno) dediščino predstavlja kot 
antropocentrična koncepta, ki kulturo povzdigujeta nad naravo (tako so npr. sečoveljske 
soline kot naravna dediščina in vrednota danes sicer zaščitene, a njihova (neizkoriščena) 
narava ljudem predstavlja predvsem »mrtvi kapital«). andrej gregorač in maja veselič v 
članku »dediščina nakupovalnega vozička« razmišljata o po eni strani razlikah med pojavi, 
povezanimi s porabništvom in dediščino, po drugi pa tudi o sorodnosti med njimi. po 
njunem mnenju se namreč tako kulturna dediščina kot porabništvo sučeta okoli identi-
tete, oboje pa nastaja tudi kot posledica izbiranja. dvoje besedil se ukvarja z vprašanjem 
varovanja oziroma prenove. dragica marinič in iza verdel na primeru prenove starega 
mestnega jedra maribora oziroma z zavzemanjem za t. i. kreativno industrijo pritrjujeta 
davidu lowenthalu, da glavni namen spominjanja ni ohranjanje preteklosti, ampak njeno 
prirejanje za olepševanje sedanjosti in manipuliranje z njo. dušan štepec avtorefleksivno 
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analizira konservatorsko vrednotenje dediščine, ki je kljub jasnim strokovnim merilom po 
njegovem mnenju še vedno predvsem estetiko, subjektivno in podrejeno aktualnim druž-
benim interesom. sodobne medijske konstrukte dediščine obravnavajo andreja Čokl, tea 
hlačer, saša poljak istenič in nataša visočnik, ki so na primeru časnika Delo analizirale 
zvrsti, vrste, žanre in rubrike, v katerih se pojavljajo besedila o dediščini, priložnosti, ob 
katerih jih je največ, teme, ki jih obravnavajo, besede in besedne zveze v zvezi z določenimi 
temami, pa tudi funkcije dediščine, ki jih navajajo analizirana besedila. avtorice je zani-
malo, kakšen odnos do dediščine slikajo članki, prispevek pa sklenejo s predlogi za manj 
stereotipizirano novinarsko poročanje (tudi) o dediščini. 

v zborniku je tudi nekaj besedil, ki razmerje med dediščino in identiteto analizirajo 
na neslovenskih primerih. tako ustvarjanje večetnične kitajske in homogene japonske 
identitete popisujeta maja veselič in nataša visočnik, ona a. Čepaityte gams pa se ob 
rekonstrukcijah dvorca vladarjev velike kneževine litve v vilni in mestnega dvorca v 
berlinu natančneje ukvarja s konceptom avtentičnosti v spomeniškem varstvu. Živa gobbo, 
andreja mesarič in anja mesarič se ustavljajo ob pojmu evropska identiteta in analizirajo 
njeno pojavnost, idejo in izključevalnost, teja hlačer in katerina Ferkov pa v svojem 
članku povzemata predvsem mnenja, kdaj in zakaj naj bi v zgodovini prišlo do povezave 
med pojmoma kulturna dediščina in identiteta. 

ko vsebinski pregled sklenemo z nazadnje omenjenim besedilom, se zdi, da bi si ta 
tema nekoliko več pozornosti zaslužila že prej. zbornik Kulturna dediščina in identiteta 
imamo lahko za nadaljevanje prizadevanj oddelka za etnologijo in kulturno antropolo-
gijo Filozofske fakultete univerze v ljubljani, da se po dveh zbornikih, izišlih leta 2005 
(Dediščina v očeh znanosti in Dediščina v rokah stroke; Županičeva knjižnica 12 in 14), 
koncept dediščine teoretično še naprej osmišlja in reflektira, da o dediščini ne razmišljamo 
le kot o aplikativni kategoriji. verjetno se lahko strinjamo, da je to ne le pohvalno, ampak 
v slovenskem prostoru, kjer so takšna dela prej izjema kot pravilo, predvsem tudi potrebno. 
ob tem mislim še posebej na nekatere izmed objavljenih člankov, npr. na izvirna, zanimiva 
in raziskovalno dobro podprta besedila o politizaciji kulture na slovenskem, o antropo-
centričnosti dediščine kot koncepta, o medijskih konstruktih dediščine, kitajski, japonski 
in evropski identiteti, povezave med članki pa dostikrat ustvarja tudi besedilo o različnih 
konceptih avtentičnosti v spomeniškem varstvu. in tu se vračam na že izraženo misel, da bi 
si besedila npr. na začetku zaslužila nekakšen uvod, povezovalno besedilo, ki bi pojasnilo 
ne le, kako je zbornik nastal, temveč morda že omenjeno rdečo nit med pojmi kulturna 
dediščina - identiteta - avtentičnost in podobnimi. zbornik sicer resda lahko beremo kot 
»nadaljevanje«, ki predvideva poznavanje omenjenih del, prav tako je nabolje, če se sami 
lotimo branja temeljne literature o obravnavani temi. Če je upati, da delo ob omenjenih 
dveh postaja učno gradivo, tak uvod ne bi bil odveč. morda bi se z njim dalo ogniti včasih 
bolj, drugič manj obsežnim uvodom v posamične članke, ki se največkrat dotikajo prav 
naslovne teme. ob vseh neogibnih sestavinah takšnega znanstvenega dela, kot so vsebinsko 
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in pojmovno kazalo ter podatki o avtorjih, pa bi besedilom lahko dodali vsaj še kratke 
povzetke v tujem jeziku. 

Če torej soglašamo, da je še vedno oziroma morda vse bolj aktualno vprašanje, kako 
danes ravnati z dediščino oziroma, kaj naj bi nas kot raziskovalce v zvezi z dediščino zani-
malo, menim, da je mogoč odgovor ponudil rajko muršič v zborniku Dediščina v očeh 
znanosti (2005): opazujemo lahko, v čem posamezniki in skupnost vidijo svojo dediščino 
in kako je to, kar spoznavajo kot dediščino, postavljeno v upravno-političnem prostoru; po 
drugi strani pa je zanimivo tudi, kako posamezniki vidijo to, kar ima uradno status dedi-
ščine. Če to povežemo z zbornikom Kulturna dediščina in identiteta, se zdi, da so aktualna 
predvsem vprašanja: zakaj posamezniki in skupnosti nekaj spoznavajo kot dediščino, kaj 
drugega pa ne, kako s to dediščino povezujejo svojo identiteto, kolikšen delež tega, kar 
različni posamezniki in skupnosti spoznavajo kot svojo dediščino, je del upravno-politič-
nega prostora in kaj je iz njega izpuščeno. enako aktualno pa je tudi vprašanje, koliko se 
različni posamezniki in skupnosti zares identificirajo s tistim, kar je uradno prepoznano 
kot dediščina. ali, če nekoliko poenostavim in povzamem, kar je ullrich kockel označil 
za eno pomembnejših vprašanj sodobnega raziskovanja dediščin oziroma tradicij - za koga, 
kdaj in zakaj so posamezne dediščine, tradicije in z njimi povezane identitete pomembne 
in legitimne, kdaj in zakaj pa o njihovem pomenu ne moremo govoriti? zbornik Kulturna 
identiteta in dediščina tako prinaša, kakor se zdi, predvsem pogled na vprašanja o spozna-
vanju, izbiranju dediščine, o dediščini v javnem in upravnem prostoru, medtem ko so bolj 
zasebne percepcije dediščine in identitete, relevantnost in legitimnost »uradnih« dediščin 
in identitet za ljudi morda tema za kakšno od naslednjih izdaj. 

mateja habinc
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