
Knjizna porocila in ocene 

pesmi eden od naCinov, ki jo ohranja zivo in prisotno med ljudmi v casu, ko se 
njena prvotna funkcija pocasi izgublja. 

Knjiga, namenjena strokovni pa tudi sirsi javnosti, je pisana berljivo, jasno in 
pregledno. Vsebini je dodana vrsta dokumentarnih fotografij in skeniranih 
dokumentov iz arhiva GNI ZRC SAZU ter obsezno likovno gradivo, s katerim 
avtorica po eni strani ilustrira svoja izvajanja, po drugi pa bralca vabi k asociativnemu 
razmisljanju. V prilogi ob koncu v celoti objavi se nekatera besedila in medbesedilne 
nize, ki jih zaradi dolzine ni uvrstila v vezno besedilo. 

Delo Marjetke Golez Kaucic vsekalwr predstavlja novum v tovrstni strokovni 
literaturi pri nas, odpira niz novih spoznanj in kar klice k aplikativnemu 
etnomuzikoloskemu raziskovanju tega podrocju. 351 
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ObseZna knjiga Mojce Ramsak prinasa nekoliko pre delano in dopolnjeno 
besedilo avtoriCine doktorske disertacije z naslovom Raziskave zivijenjskih zgodb v 
etnologiji - na primeru koroskih Slovencev, ko jo je leta 2000 zagovarjala na 
Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. 
Ramsalwva je ena tistih slovenskih etnologinj , ki je velik del svojih dosedanjih 
teoreticnih in konkretnih terenskih raziskovalnih prizadevanj usmerila v zbiranje 
in raziskovanje zivljenjskih zgodb. V knjigi Portret glasov predstavlja zivljenjske 
zgodbe koroskih Slovencev kmeckega porelda, rojenih veCinoma v prvi tre~ini 20. 
stoletja, pripovedi pa se najveckrat nanasajo na njihovo vsal<danje zivljenje v prvi 
polovici 20. stoletja. Predstavljene so predvsem tiste teme, ki so se v zivljenjskih 
zgodbah najpogosteje poj avlj ale: druzina, vera, drustvena dejavnost in tiha 
asimilacija. V Imjigi ne gre Ie za objavo zivljenjskih zgodb niti zbiranje zivljenjskih 
zgodb avtorici ne predstavlja Ie metode dela - zivljenjske zgodbe so predmet raziskave. 
Geografsko, narodnostno, generacijsko in poldicno poenoteno gradivo, zbrano na 
osnovi enotnega vprasalnika, je avtorici omogocilo, da je lahko vsebine zbranih 
zivljenjskih zgodb uporabila kot primarni vir. Moza.il< zivljenja koroskih Slovencev 
je sestavljen iz posameznih zivljenjskih zgodb, dopolnjenih z drugimi viri. 

Knjiga je sestavljena iz uvoda in dveh osrednjih poglavij: prvo je metodolosko
historicno, drugo pa predstavlja zivljenjske razmere koroskih Slovencev, kalwr se 
kazejo v njihovih zivljenjskih zgodbah. V Uvodu avtorica pove, zalmj in na kalden 
nacin se je lotila preucevanja zivljenjskih zgodb, ter definira uporabljene izraze, 
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kot so ustna zgodovina, zivljenjska zgodba, avtobiografija, biografija ipd. Zivljenjska 
zgodba je definirana kot "dokaj popolna pripoved 0 vseh izkusnjah zivljenja kot 
celote in osvetljuje njegove najpomembnejse tocke; je izvlecek tega, kar se je zgodilo 
neki osebi, in pokriva cas od rojstva do sedanjosti ter vkljucuje pomembne zivljenjske 
dogodke, izkusnje in dozivljanje" (str. 16). 

V prvem poglavju z naslovom Metodolosko-historiCni pregled ustne zgodovine 
po svetu in Sloveniji nas avtorica seznanja s terminologijo in metodologijo, povezano 
s preucevanjem zivljenjskih zgodb, ter izsledke predvsem tujih avto~ev dopolnjuje z 
lastnimi izkusnjami. Podaja izcrpen pregled razvoja ustne zgodovine po svetu in 
njeno prepletenost s sorodnimi znanstvenimi disciplinami. Posebno pozornost namenja 

352 pregledu zbiranja zivljenjskih zgodb v slovenski etnologiji. Tukaj predstavi uporabo 
-- biografske metode v slovenski etnologiji in vse pomembnejse tovrstne publilmcije pri 

nas. Med avto~i seveda najvec pozornosti posveti Mariji Makarovic, ki se med 
slovenskimi etnologi in etnologinjami najdlje ukva~a z zbiranjem zivljenjskih zgodb 
in je tudi avtorica oz. urednica stevilnih tovrstnih publikacij. Nadalje se lahko 
seznanimo z vsemi teoreticnimi in povsem zivljenjskimi "pastmi", na katere lahko 
naletimo pri zbiranju zivljenjskih zgodb. Talw avtorica npr. opoz~a, da moramo biti 
pri zbiranju in interpretiranju tovrstnih virov kriticni. Preve~ati moramo avtenticnost, 
objektivnost in reprezentativnost. Dotalme pa se tudi povsem subtilnih situacij, do 
katerih lahko pride med pripovedovalcem in zbiralcem zivljenjskih zgodb. Opozarja 
na pomen raziskovalcevega terenskega dnevnilm in prisotnost empatije. Poglavje 
zaldjucuje z eticnimi naceli, ki jim morajo slediti vsi, ki zivljenjske zgodbe zbirajo, 
analizirajo in izsledl<e potein objavljajo. 

Drugo poglavje knjige z naslovom Pogled v zivljenjske razmere koroskih 
Slovencev skozi Zivljenjske zgodbe temelji na 76 zivljenjskih zgodbah, objavljenih 
v lmjizni zbirlei Tako smo ziveli - Zivijenjske zgodbe koroskih Slovencev. To je prva 
slovenska etnoloska knjiZna zbirka z urejenimi in primerljivimi zivljenjskimi zgodbami, 
ki prikazuje celotno zivljenje na dolocenem obmocju. Zgodbe so zaceli na pobudo 
Marije Malmrovic zbirati v okviru Instituta Urbana Jarnilm v Celovcu, publilmcije pa 
so zacele izhajati leta 1993 pray talco v Celovcu. Doslej je izslo enajst knjig, katerih 
urednica je Marija Malmrovic, ki je tudi zapisala najvec zivljenjskih zgodb. Za vse 
zivljenjske zgodbe iz zbirke velja, da so bile zbrane s pomocjo enotnega vprasalnilm, 
temeljecega na trinajstih vsebinskih sldopih, lei jih je sestavila Marija Malmrovic, in 
zajemajo delo, dom, druzino, prosti cas, narodno zavest in spremembe v zivljenju. 
Pripovedovalci zgodb so na poddelju avstrijske Koroske ziveCi Slovenci in Slovenke, 
rojeni do konca druge svetovne vojne, ki so v prvi polovici 20. stoletja predstavljali 
veCinsko slovensko prebivalstvo. Pri zbiranju in objavljanju zivljenjskih zgodb, lei so 
bile objavljene v peti, sesti in osmi lmjigi, je sodelovala tudi Mojca Ramsak. 

Portret glasov temelji na prvih petih knjigah (izsle med letoma 1993-1997). 
Gre za zivljenjepise 76 Slovencev (52 zensk in 24 moskih). Zivljenjepisi so bili 
zap is ani po pripovedovanju ali gre za avtobiografske zapise. Pripovedovalci so bili 
veCinoma kmetje, kajzarji in posli. Zivljenjske zgodbe razkrivajo splosne zivljenjske 
razmere na Koroskem v prvi polovici 20. stoletja. Obdelava oziroma primerjava je 
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hila rnogoca zaradi enotnega vprasalnika in po kulturnih sestavinah urejenega in 
prirnerljivega gradiva. Avtorica je iz ornenjenih knjig izhrala terne, za katere je oh 
analizi vsega gradiva ugotovila, da so se najpogosteje pojavljale. Ornenjene ternatil(e 
je kvalitativno in kvantitativno potrdila kot terneljne prvine kolektivne identitete 
koroskih Slovencev. Pred »uporaho« jih je seveda vzorcila po tipoloskih in 
ldasifil(acijskih sisternih, da jih je lahko prirnerjala. 

Posarnezne ternatske sldope je avtorica, l~er je to hilo rnogoce ozirorna potrehno, 
dopolnjevala z literaturo in raznirni viri 0 dani ternatiki, hodisi da je z njirni 
kornentirala, prirneIjala ali potrjevala izjave pripovedovalcev, ozirorna jih uporabila 
za ogrodje, na katero je "vpenjala" pripovedi. Talm je rekonstruirala nekatere 
segrnente zivljenja koroskih Slovencev. 353 

V celotnern drugern poglavju se v predstavitvi posarneznih tern prepletajo -
avtoricine ugotovitve in odlornki iz zivljenjskih zgodh, oprernljeni s 
pripovedovalcevirn letorn rojstva in krajern rojstva ter krajern hivanja. 

V razdelku 0 delu zverno, kako so se privajali h krneckernu delu, kako in kaj 
so delali, kdo jih je ucil delati, katera dela so mar ali in katerih ne, kako so si 
rnedsehojno pornagali. Organizacija krneckega dela je hila jasno dolocena, pray 
tako prostorska in spolna delitev dela. Do izjern je prihajalo Ie v razrnerah, ki hi 
lahko ogrozale eksistenco krnecke druzine. Avtorica opozori tudi na fenornen 
»nedela«, kije hil znacilen za herace. 

V razdelku, posvecenern spoznavanju, poroki in zakonu, avtorica analizira 
odnose rned fanti in deldeti pred poroko. Podrohneje predstavlja rnedsehojno 
privlacnost, zaljubljenost, intirnne odnose pred poroko, seksualnost in reprodukcijo, 
poroko in zakonsko zivljenje. V prvi polovici 20. stoletja je hilo skoraj pol porok 
sldenjenih po dogovoru starsev, terneljile pa so na prirnernern grnotnern stanju 
ozirorna gospodarski koristi. Sele po drugi svetovni vojni je stevilo porok po izhiri 
starsev upadlo. 

V razdelku, posvecenern otrokom, izverno, da so hili le-ti rnocno podrejeni 
odraslirn, cenjeni pa so hili predvsern tisti, ki so pornagali dornacirn pri delu, nekateri 
ze rned treijirn in cetrtirn letorn starosti. Seveda so hili holj zazeleni otroci rnoskega 
spola. Avtorica nas seznani z nosecnosijo, porodorn, vzgojo in stevilorn otrok. Zenske 
so rojevale same ali oh nestrokovni pornoci, urnrljivost otrok je hila precejsnja 
predvsern v prvih rnesecih zivljenja. Stevilne so opravljale razna dela talm rekoc do 
poroda in z njirni nadaljevale nekaj dni po porodu. Zanirniv je tudi podatek, da je 
hilo v 19. stoletju na Koroskern najvec nezakonskih otrok rned vserni avstrijskirni 
dezelarni. 

Na podezelju je vzgoja otrok terneljila na krscanskih naukih. Otrokorn so skusali 
privzgojiti predvsern spostovanje do starsev in spostljiv odnos do ljudi iz visjih druZhenih 
plasti. Vzgojne cilje so najpogosteje dosegali s fizicnirni naCini kaznovanja. Solski 
sistern je hil vprvi polovici 20. stoleija povezan s politicno-gerrnanizacijskirni teznjarni. 
Uporabljali pa so predvsern zaviralna vzgojna sredstva, vzpodbujevalna Ie redlm. 
Krneckirn starSern je hila pornernbnejsa od sole pornoc otrok pri delu na krnetiji, zato 
so otroci pogosto izostajali od pouka. Nadaljnje izohrazevanje je hilo pricakovano za 
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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 kulturno
prosvetna 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. 
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lerneja Ferlez: Fotografiranje v Mariboru 1918-1941. Ljubljana: 
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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