Knjizna porocila in ocene

pesCico uspesnili fantov (zelo zaieleno je bilo, da sin postane duhovnilc). Izobraievanje
hcera je veCinoma veljalo za nepotrebno.
Otroke so zaceli zgodaj privajati k delu, ze V predsolski dobi, za igro je bilo Ie
malo casa in pripomockov; pa se te redke igre so imele najveckrat vlogo posnemanja
odraslih in priprave na kasnejse zivljenjske naloge.
Kljub obilici dela so Korosci nasli tudi prosti cas. Vldjucevali so se v razlicna
drustva, med katerimi so imela velik pomen predvsem slovenska manjsinska drustva.
Moski so bili bolj drustveno alctivni kot zenske. N ajveckrat so se vldjucevali v kulturnoprosvetna in katolisko- izobrazevalna drustva, iz politicnih razlogov so bili drustveno
dejavni Ie redko. V prostem casu (ko so opravili vsa dela, ob nedeljah in praznikih in
354 slabem vremenu) so tudi brali, v prvi tre~ini 20. stole~a predvsem versko, poucno in
- - leposlovno literaturo. Po drugi svetovni vojni so v prostem casu druzno prisluhnili
radiu in nekoliko kasneje gledali televizijo, v osemdesetih letih pa se je to individualiziralo.
V zadnjem razdellru so iz pripovedi izluscene teme, povezane s smrijo. Izvemo,
kalea so zaslutili smrt, kako so umirali, kaldne predstave so imeli 0 bivanju po
smrti, pa 0 pogrebnih segah in zalovanju.
Klljiga Portret glasov predstavlja trenutno v nasem prostoru temeljno delo,
povezano s preucevanjemzivljenjskih zgodb v etnologiji, zatorej bo zelo dobrodoslo
branje za vse tiste, ki se ukvarjajo z zbiranjem zivljenjskih zgodb in biografskimi
metodami. Odlilruje jo kombinacija tematsko siroko zastavljenega teoretskega in
"konkretnega" dela. Besedilo dopolnjujejo povzetek v angleskem jeziku, pregledniee
in grafi, fotografije, seznam tabel in kazalo ldjucnih pojmov. Na koneu je zelo
izcrpen seznam literature in virov, povezanih s koroskimi Slovenci, z zbirko Talco
smo ziveli, z zivljenjskimi zgodbami z drugih delov Slovenije ter z drugo tujo in
domaco literaturo 0 zivljenjskih zgodbah, ustni zgodovini, metodiki, metodologiji,
interpretaciji in studijah primerov. In ne nazadnje se zdi pomembno tudi spoznanje,
da zbiranje zivljenjskih zgodb ni Ie strogo znanstveno delo. Avtorica se je ob zhiranju
zavedla neponovljivosti posameznikovih zivljenj, ob pisanju pa je dozivljala njihove
usode. Bralec dobi obcutek, da so vse slisane zivljenjske zgodbe pomembno vplivale
tudi na avtoricino dozivljanje sveta.
NenaZidov
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Slovensko etnolosko drustvo, 2002, 99. str.: ilustr., Klljiznica Glasnika

SED; 34
Fotografiranje v Mariboru je prirejeno in razsirjeno besedilo diplomske naloge
z istoimenskim naslovom, ki jo je etnologinja lerneja Ferlez zagovarjala leta 1992
na Oddellru za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske falrultete v Ljubljani.
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K raziskovanju tematike jo je vodila velil(a naldonjenost temu raznolil(emu in
zanimivemu, predvsem pa v slovenski etnoloski stroki redko obravnavanemu
podroeju. Zanimalo jo je, kalw je mogoee pojav fotografiranja upostevati kot vir in
metodo pri etnoloski raziskavi. Pri delu se je opredelila za veestranski pristop. V
teoretskem uvodu razmislja 0 moznostih etnologije pri raziskovanju fotografije, v
nadaljevanju pa se osredotoei na delo mariborskih poldicnih in amaterskih fotografov
med svetovnima vojnama, ko je fotografiranje postajalo vse bolj mnozieno, na njihovo
poldicno ter zasebno pot in naCin dela. Fotografiranje je ne zanima Ie kot pojav
nove in vse bolj popularne obrti, temvee zajema tudi refleksijo uporabnikov
fotografskih uslug in poleg poidicnih tudi amaterske fotografe. V knjigi avtorica
predstavi strokovne povezave fotografov v zdruzenjih in stem povezano razstavno 355
dejavnost predvsem amaterskih fotografov. Zanimivi so tudi podatki 0 preskrbi s - fotografskimi potrebseinami in oblil(ami snemanja in razvijanja fotografij. Na koncu
pripoved sldene z Mariboreani, ki so z druge strani objektiva fotografijo in fotografe
dojemali s svojega zornega kota.
Avtorica je podatke pri raziskavi erpala iz razlienih virov: fondov mestnega
arhiva, fototek mariborskih kulturnih ustanov in zasebnih zbirk, priroenilwv,
koledarjev, leposlovja, ogiasov v easopisih; marsikdaj pa jih je dobila tudi pri se
ziveCih informatorjih. Ti so bili nekdanji amaterski fotografi, vajenci fotografov,
sosedje, sorodniki, najveeja skupina Ijudi pa so bili Mariboreani, ki so bili v tem
obdobju uporabnil(i fotografskih storitev. Vsalw informacijo je znala povezati v
zanimivo sliko, ki nam vzbuja resnieno predstavo 0 fotografiranju v Maribofu v
letih med obema vojnama. Zanimivo zato, ker nam z vseh zornih kotov osvetljuje
pojav, ki danes nima vee enal(ega pomena. Ob tem Iahko delamo primerjavo z
danasnjim mnozienim pojavom amaterske fotografij e in njene vseprisotnosti ter v
povpreeju slabse kvalitete, medtem ko imamo na drugi strani spremembe v
fotografski obrti. Kljub temu, da je imela fotografija tudi med obema vojnama ze
veIil( krog uporabnilwv, je bilo priloznosti za fotografiranje tedaj veliko manj. S
fotografskimi aparati ni znal ravnati kdorkoli, talw da je bilo obiskati fotografa ali
ga povabiti na dom ob posameznih dogodkih nujno. Ponavadi je bila odloCitev za
fotografiranje tehtna. Pri veCini pa je pomenila tudi strosek. Danes, ko je fotografija
tako vsakdanji pojav in fotografira lahko kdorkoli, je njen pomen drugaeen odsev
druzbe in tudi odnosa posameznika do zivljenja znotraj ozje ali side skupnosti.
V zaeetem razmisIjanju nam Ferlezeva kot etnologinja ponuja stevilne
moznosti, s katerimi je fotografija lahko zanimiva za etnolosko raziskavo. Fotografije
kot izdelki in fotografiranje kot proces so vpleteni v mnoga podroeja zivljenja in so
predmet raziskovanja tudi drugih ved. Za etnologe je znaeilno, da se z njimi sreeujejo
ob terenskem delu pri informatorjih ali v ustanovah, ki jih hranijo, pray talw jih
snemajo ob raziskavah tudi sami.
Pri fotografijah, pridobijenih na terenu, avtorica poudarja pomen ugotovitve
easovnega, prostorskega in sociainega konteksta, saj je to za interpretacijo
fotografiranega Idjuenega pomena. Fotografija je ob intervjujih eudovit pripomoeek,
ki sproza stevilne asociacije, fotografiranje na terenu pa Iahko sluzi kot navezava
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stikov v neznanem okolju. Ob delu s fotografijami avtorica opozarja na prehitre
zaldjucke 0 kontekstu fotografij, ki jih vidimo ali dobimo na terenu. Gre za dejstvo,
da so v prete:ini meri opremljene s pomanjldjivo dokumentacijo, pri cemer je
potrebna kritika virov. Kot verno, je »fotografij brez podatkov« tudi med muzejskimi
ali arhivskimi fondi kar nekaj, s cimer sta njihova dokumentarna vrednost in
uporabnost precej zmanjsani. Ob uvrscanju v fototecne fonde in ob objavah v
publikacijah moramo upostevati tudi pravila avtorskega prava - navedbo avtorja ali
lastnika fotografij. Poleg tega nas etika opozarja, da moramo upostevati zeljo
informatorjev, ce ne zelijo, da njihove fotografije objavimo ali kjerkoli razgaljamo
druiinska ali druga razmerja, ce bi jih stem spravljali v zadrego ali jim celo skodovali.
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V osrednjem delu knjige se Ferlezeva osredotoci na tretjo moznost, ki ji je kot
- - etnologinji pomenila nov izziv. Ne zanimajo je zgolj fotografije, ampalc fotografiranje
kot proces in razmerje med clovekom in fotografijo v izbranem casovnem,
prostorskem in socialnem kontekstu. V ospredju njenega zanimanja so fotografi
kot nosilci fotografiranja, njihov naCin zivljenja in dela, pripomocki za delo,
fotografski ateljeji in fotografska zdruzenja. Svojo raziskavo na drugi strani ur~vnoteZi
z vplivom fotografiranja na zivljenje Mariborcanov in njihovim odnosom do
fotografiranja in fotografij.
Kot smo ze omenili, sta v dvajsetih in tridesetih letih 20. stole~a v Mariboru
delovali dye vecji skupini fotografov - poldicna in amaterska. V tern obdobju je
imelo svoje ateljeje v Mariboru osem poldicnih fotografov, ki so delovali bolj ali
manj neprekinjeno in so s svojim delom zaznamovali tedanjo zgodovino mesta. To
so bili Wagner, Eli, Makart, Vlasic, Japelj, Kieser, Dolenc in Mayer. Fotografirali so
v svojih ateljejih, med katerimi so bili posebej zanimivi steldeni. Pogosto so se selili
po raznih ateljejih v mestu, marsikdo med njimi pa je fotografiral ob razlicnih
priloznostih tudi izven ateljeja. Fotografsko delo je najveckrat opravljal fotograf
sam, pri manj zahtevnem delu v ateljeju in pri delu s strankami pa so pomagali tudi
vajenci ter druzinski cIani. Mariborcani so prihajali v ateljeje posamezno ali v
skupinah, ponavadi ob posebnih priloznosti, a tudi brez »uporabnega« razloga,
spet drugic so potrebovali fotografije za dokumente. V tern casu je bila razsirjena
navada, da so si prijatelji in sorodniki fotografije podarjali »za spomin«, z istim
namenom pa so jih tudi hranili v svojih albumih. V ateljeje so stranke privabljali
oglasi v casopisih, najveckrat pa kar neposredno izlozbe fotografov.
Poleg poklicnih fotografov so v mestu delovali tudi stevilni amaterski fotografi.
Ferle:ieva jih deli v dye skupini: tiste s preprostimi aparati, ki so bele:iili vsalcdanje
zivljenje okoli sebe, in tiste, ki so jemali fotografiranje bolj resno in se ukvarjali
talco z njegovo tehnicno kot vsebinsko platjo. 0 tern so pisali tudi v strokovnih
revijah. Razliko med seboj in poklicnimi fotografi so videli v umetniskem dojemanju
fotografiranega, pri cemer so poldicne fotografe imeli zgolj za obrtnilce. Zdruzevali
so se v Idubih in raznih zdruzenjih, ki so veckrat organizirali fotografske razstave.
I Podohno dogajanje se je odvijalo v tern casu tudi na ljuhljanski promenadi, zaradi cesar lahko
skleparno na razsiljenost pojava v vseh vecjih slovenskih mestih.
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Mariborcani se se vedno spominjajo »brzoslikanja«, ki je bilo prisotno v casu
promenad na obljudenili tockah v mestu, l~er je bil vrvez posebej izrazit. Fotografirali
so mimoidoce in jim fotografije nato ponujali v odkup.! Kot del rituala ob segah je
bilo v tern obdobju ze mnozicno razsirjeno fotografiranje ob zivljenjskih
prelomnicah, se posebej ob birmah in porokah. Priloznosti pa je bilo veliko tudi
ob pustovanju, ob razlicnih praznikih in domaCih praznovanjih. Mnogo talOO
fotografij so posneli tudi domaCi, amaterski fotografi.
Glede hranjenja in ohranjenosti ter povezave fotografij s pripadajoCimi podatki
se velja strinjati z avtorico, ki je mnenja, da so te v domacem okolju pogosto bolje
hranjene kot v ustanovah, se posebej ce so se vedno v rokah prvega lastnilm. Lastniki
imajo do njih poseben odnos, ker jim pomenijo most do spominov, ki v povezavi s 357
fotografijo ostajajo velilw bolj zivi. Ferleieva ugotavlja, da je situacija v mariborskih - ustanovah, ki hranijo fotografije, precej bolj zaskrbljujoca talw glede urejenosti, kot
slabo izdelane dokumentacije. Tu velja pripomniti, da je problematilm dokumentiranja
in vrednotenja fotografslOO fondov al<:tualna v sirsem slovenskem prostoru.
Knjiga Fotografiranje v Mariboru je plod zanimive in odlicno opravljene
raziskave, ki je spodbudna za nadaljnje razmisljanje 0 podobnih raziskavah v drugih
vecjih mestih. Dejstvo je, da spomin na obdobje, ko je fotografija imela drugacen
pomen, kot ga zaznamuje v danasnjem casu, hitro izgineva. Bralcu se talw veckrat
poraja razmisljanje 0 hitrem spreminjanju obrti, ki je povezana s tehnoloskim
napredkom in spremenjenim nacinom zivljenja posameznilm znotraj casovnih in
druzbenih okvirov, ki smo mu v najsirsem smislu prica zlasti od zacetka 20. stole~a
dalje. Del tega zajema tudi raziskava 0 fotografiranju v Mariboru med dvema
svetovnima vojnama.

Barbara Sosic

lerneja Ferlez: MariboTska dvorisca: etnoloski oris. Maribor: Mladinski
kulturni center, 2001, 268 str.: ilustr.
Monografija Jerneje Ferlei 0 mariborskih dvoriscih je sestavljena iz dveh delov.
Prvi, naslovljen Bivalna kultura in dvorisce, je predstavitev teoretskega in
konceptualnega aparata ter zgodovine (etholoskih) raziskovanj, drugi pa bralca
izcrpno seznani s konkretno raziskavo mariborskih dvorisc. Zaradi osebnega
zanimanja je nekolilw vec pozornosti recenzije namenjeno prvemu delu, drugi pa
je tudi zavoljo nepoznavanja terena kraj si.
Razpravo 0 Cloveku, okolju in bivaliscu Jerneja Ferlez odpre z vprasanjem »Ali
clovekovo okolje oblilmje nacin zivljenja ljudi ali so, nasprotno, ljudje tisti, ki s
svojim naCinom zivljenja oblilmjejo okolje, v katerem prebivajo?« (str. 9). LoCi
deterministicn e znanstvene teorij e, ki pripisujejo odlocilno vlogo okolju, in

