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Knjii:na poročila in ocen~ 

univerze kot njeni edini profesor nemške etnologije, s seznama predavanj pa je 
bila odtlej do leta 1945 črtana tudi nemška etnologija, "skuša l stoodstotno 
aranžirati z nacisti čnim n::žimom, čeprav je bil od njega nekoliko oddaljen". To 
jedvojna neresnica. Nasl~dnja Eberhartova diskusijska pris~vka sta na še nižji 
ravni. Zgra ža se, da je "pred I ~ ti iz..;:ila Cerambova knjib'3 o šegah v Avstriji, ta je 
imela v prvi izdaji v 20. I~tih naslov Nemške šege v Avstriji, ne da bi bil knjigo 
kakor koli presodil po njeni vSt'bini. In nadalje se zgraža, da je bila leta 1985 v 
drugi izdaji natisnj~na knjib .... Hannsa Ko rena Ljudske še!;!! v cerkvenem letu, 
prvič je izšla let1 1934. ·Pri Korenu seveda ni mogoče reči, da je v njegovi knjigi 
nacionalsocialistična idt·ologija, tuda z., š tevil nimi interpretacijami tiči stara teza 
o kontinuileti. Ta ... jl! naposled pripl!\jala do tega, da so ljudje kot Lothar 
Zenelti.. .napisali knjigo kot ' Moj čas v dobrih rokah', v kateri neposredno segajo 
po tej ideolog iji.. ... Vsakršna pripomba je tu od vet. 

P.S. 
Kakor so pokazal~ tudi gomje vrstice, je bilo v predavanjih in diskusijah vse 

polno političnih misli . PonlČi1o jih jc v najizrazitejših primerih uhrotnvilo in jih 
čisto na kratko zav milo, ni pa se z njimi kaj bolj ukva rjalo, ker je hotelo ohranili 
svojo etnološko naravo. 

AngelosBaš 

ERICH FROSCHL. MARIA MESNER, URI RA ' ANAN (urednik), STAAT 
UND NAT/ON IN MULT1·ETHNISCHEN GESEUSCHAFTEN, Passagen 
Verlag. Dunaj 1991, ~60 str. DEM 49.80 ATS 350. ISBN 3·900767·83-1. 
Broširana. Nemško besedilo. 

Ta zbirk.1 15 člankov je p lnd konft'n::nce, ki s ta jo januarja 1991 na Dunaju 
organizirala Bostonska univerz..1 in Inštitut K..1r1a Rennerja . Ko nferenca si je 
zastavil a preprosto vpraŠo.1nje: ~Kaj seovetnarodnih družbah lahko naučimood 
z..dnjih Id avstnlogrskega ces.1rstva. Od ces.,rstva, ki ga je K...rl Kraus duhovilo 
označil kot ~eksperimentalno raziskova lno postajo 2.1 konec sveb -. Z drugimi 
besedami: kaj se lahko danes naučimo iz tega eks perirnenta? 

Jedro razprav s ta b ilj tJ vt' k l jučni deli : najp rej Karla Rennerja Das 
~dbstbestimmungsrecht der Na ti onen in bcsondere Anwendung auf 
Osterreich, Dunaj·Leipzig (19 18), in Ott. Bauerja Die Na tionalimtenfrab'1!' und 
die Sozial·Demnitratie, Dunaj (1907). Avtorja v teh knjigah L'b"Ovarjata tezo, da 
je mogoče ločili nacionalnost od ozem lja in tako določiti posameznika, ne pa 
ozemlja, LJ nosilca nacio nalne identi k te in samouprave, npr. pri zdomcih v 
veli kih mestih . Tej tezi sb ~kla ~Personalitalg...prinzip · (osebnostno načelo). 
M ... nila s ta, dOl bi njuni predlo!)i lahko bili zlasti pomembni na območjih. ki SO 
narodnostno tako meša na da je nemogoče jasno določiti etnične meje, npr. v 
Bosni. Ra zvila s ta nata nčno izddan ustav ni okvir 2.1 za šč i to pravic teh 
narodnosti brez lastnih ozemelj. Glavna ovira pri uresničeva nju je bila v tem, da 
njuna s tranka (socialuemnkra tsk.1) na predvojnem Dunaju ni bila na oblasti. 
Po leg tt!ga s ta bila pripadnika večinskI! nacije v Ces.1rstvu in njune ideje SO bile 
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sumljive drugim narodom v habsburški mo narhiji. ki so teti li k razpadu Austro
Ogrske. 

V prvem d~lu knjige Theodore Hanf, Alfred Pfabigan, Gerald Sto urzh, 
ZJenek Karnik. P~kr Sipos in Cla lldi~Wd ll pmučujt'jnzgodovi nski in teoretični 
kontekst njunih predlogov za re~v'lnie norod nega vprašanja It avstro.ogrskem 
c~rstvu . Posebno za nimiv je !<arnikov prispevek o lako imenovani -mo ravski 
spra v i ~ med češko in nemško govor\!Čim i na Moravskem, ki je zamisli obeh 
avstrijskih marksis tov spremenil v prakso. 

Drugi del knjige tvori jo sndobne ·ca~ s tudies·, ki ocenjujejo pomen 
Renne~vih in Ba uerjevi h idej posvetu . Lawrence Sch lemmerobrnvna va Ju1no 
Afriko, Robt!rt W. Hefner Indonezijn, Berel Roda l K..,nado. Richa rd Parry 
Združeno kraljestvu, Joa n Estruch Kat-u lnnijo. Uri Ra' a na n bivšoSovjdskozvezo 
in DU'š"n Nečak iz Ljubljane bivšo JugoslaVi jO. 425 

Na koncu svojI! analize, ki jI! na sta la januarja 1991, Nečak ub"Ota vlja, da 
Rt:nnerjevi in Ba uerjt!vi pred logi sicer ne morejo rešiti Jugoslavije, pravi pa tudi, 
da bi njuno ddo lahko upošt~va1i v zvezi z razpra vo o narodnih manjšinah v 
Sloveniji, npr. itali janski v Primorju in madŽo,rski v Prekl1lurju . 

Ena izmt!d od lik te knjige je izvrstl!n uvod Urija Ra'anana. ki temeljito 
osvetlju jl! vso kaotičnost Jdinidj in pojmov v ra zprava h o naci ji, državi in 
narodnosti (etnosu). Ra'ana n je najbolj prepričljiv v zvezi s sema ntično 

zmešnjavo, ki ju p~dvsem politiki iz angleško govorečih držav povzročajo z 
nenatančno rabo pojma nacional na država (nal ion-state). Od 170 suverenih 
držav na svelu so danes &1 mO Islandija, Port'Ub ... dska. Norveška in ŠI;:' dve drugi 
etnično homoh"\!ne držaw, vst! dnlgt! so Idnično ht!h:mgene. Tako je npr. bivša 
JU!.'Oslavija kol drž..1Va bi la vdja kol &1 1110 en narod. madž,.1 rski narod pa dosti 
večji kot madžarska država. DnlHa odlik..1 knj i!;)e jI! lo, da je prou~vanje 
zgodovinskih koren in Rl!nnerjl!wga in Ball~rjewga dela kombinirano zana lizo 
sodobnih ~ca~ st udi t:!S-. Pomanjkljivosti knjige je treba pripisa ti d t!jstvu. da so 
članki . kot jt! Nt!Čaknv o Jugoslavii!, J anes že zastardi za radi hitrebra razvoja 
dogodkov. A vendar kažejo tra~ičnt! posledice na Si lnega rekva nja bosa nskega 
bPQrdijskebra vozla na lo, da jI! v zVt!zi z nanxlno mdanimi območj i vseka kor 
vredno pmučevati a lternative preprosti I!načbi nacija-ozemlje, ki sta jih predIa
boala Renner in Bauer. Tnk po~bno vdja z., to, ker število drž..1V, obravnavanih 
v tej knjigi dok-nuje. da Bosna ni t!d instvena. 

Frederick Baker 

KULTURNO DRUŠTVO - CIRCOLO CULTURALE ROVTE -
KOLONKOVEC: 12 Id delovanja - 12 anni di atl ivita. Trst. 1991. Uredili 
odvborniki društva s soddovanjem OdSt=k..1 zil zb"Oclovi no in etnologijo pri 
NSK v Trstu. lS5 str., ilustr. 

Kulturno društvo Rovte-Kolonkovec je dva najs to ob lelni co svojega 
delovanja (pod tem imenom) pnlslav ilo z izdajo publikaci je, v ka teri avtorj i pri
spevkov osvetljujl:!jo najznačiln l!j iie oblike gospodarskega in soda Inebra življenja 
Tržaških Slovencev, ki so živeli in ~ živ ijo v nase ljih Sv. Ana. Rovte in 
Kolonkovec. Le-la sod ijo k jugoz.1hndnemu rn eslnt!mu predelu trfaške obči ne, 

, 


