KNJIŽNA POROČILA IN OCENE
BOOK REVIEWS

464
GORAZD MAKAROVIČ: SLOVENCI IN ČAS. ODNOS DO ČASA KOT OKVIR IN
SESTAVINA VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA. Knjižna zbirl^a Krt; 94, Ljubljana: Krtina 1995,
446 Str., povzetek, si.
Dr. Gorazd Makarovič, višji muzejski svetnik na kustodiatu za ljudsko imaetnost
Slovenskega etnografskega muzeja, je s samosvojo trdoživostjo arhivskega "molja" m
terenskega vsevidca uspel oživeti posamezihce in posameznike vseh sociahiih slojev
zgodovine in zaznati družbene ter osebne časovne dimenzije v malenkostruh detajlih
slovenske materialne kultume dediščine. Njegova knjiga Slovenci in čas je tako vehko
več kot samo skromen plod avtorjeve "radovednosti m strastne želje", da bi na primem
odnosa do časa predstavil kulturne spremembe in mentalno okolje prebivalk in
prebivalcev Sloveiüje od njüiove naselitve do današnjui dni.
Avtorjevo neprikrito spogledovanje z dediščino francoske historiografske šole
Annales nam postane očitno takoj, ko odpremo knjigo. Že v vsebinski razdehtvi knjige
vidimo, da Gorazd Makarovič poskuša v "zgodovini dolgega trajanja" čas predstaviti
kot stmkturo. Pri zgodovinski periodizaciji knjige se zato ni oprl na že preživete modele,
temeveč je zgodovinsko dehtev utemeljeval na lastitih spoznanjüi o vodürtih modehh
odnosa do časa na Slovenskem. Po kratkem vendar izčrpnem uvodu, v katerem avtor
opredeh osnovne kategorije in pojme ter pojasni svoja metodološka izhodišča hi metode
dela, si sledijo poglavja: pred kristjartizacijo - "naravni čas", visoki srednji vek - "božji
čas", od poznega srednjega veka k mdustriatizaciji - "čas je denar" hi pot k ritmom
dmge polovice 20. stoletja - "čas ni naš gospod". Knjigo zaključi s podrobnhn sloven
skim in angleškim povzetkom, hvalevrednim stvarnim kazalom, obsežnim seznamom
vhov hi hterature, kjer pa bodo "časokusci" resnici na ljubo zaman iskati nekatere temeljne
teoretične reference (od Entila Durkheima, preko Norberta Ehasa, do Barbare Adams)
ter bogatim sklopom komenthanega stikovnega gradiva.
V prvem poglavju poskuša avtor s pomočjo rekonstrukcije naäna življenja slovanskih
prednikov v Sloveniji predstaviti njüiov odnos do časa in njüiove časovne perspektive. Pri
tem izhaja iz poljedelstva hi živhioreje kot dveh temeljnih gospodarsküi obhk "alpskih
Slovanov" in poskuša s prhnerjalno analizo maloštevilnih vhov dokazati obliko poljedel
skega koledarja, ki naj bi opredeljeval tudi njihov družbeni in osebni odnos do časa. Na
primerih razumevanja nekaterih terminov za dele leta ah dneva in načinov pokopavanj
nam avtor predstavi "naravni čas", ki ga, po njegovem mnenju, določujeta težko dokazljiv
(in zato tudi vprašljiv) poljedelski koledar in iz njega izhajajoče dkhčno razumevanje časa.

Začetek "božjega časa" je Gorazd Makarovič postavil v obdobje pokristjanjevanja
"alpskih Slovanov", to je v obdobje, ko so se ti prvič srečah z julijanskim koledarjem in
njegovim liturgičnim, natančno razdeljenim letom. Cerkev je z uvajanjem nedelj in
praznikov cerkevenega leta širila svoj vpliv in omogočala delovanje fevdalnega
družbenega reda. Koledarsko znanje se je zato razvijalo predvsem znohaj samostanskih
zidov, koledarsko zavest in z njimi povezane podložniške dajatve pa so širili z rednimi
in ponavljajočhni se bogoslužnimi obredi. Vzporedno s šhjenejem koledarske zavesti
spremlja avtor tudi štetje let po Kristusovem rojstvu in pomembnih oblastrükih, štetje
dni v mesecu in uvajanje teder\skih ciklusov. Tako zvemo, da je ostal takratni dnevni čas
za tlačane še vedno naravni, vezan na svetlobo in temo, na dan hi noč, dočim je duhovščina
že razdelila dan na ure mohtev, ki so jih merih s sončnimi hi vodnimi napravami. Družbeni
čas je bil, kot ugotavlja avtor, vezan na biblijo in boga, od tod pa izvirajo tudi prve ideje
o hneamem - božjem času, katerega del je zemeljski, cikličen, vendar končen čas. Za 4 6 5
zemeljski čas zgodnjega srednjega veka je avtor našel že dovolj pisnih vhov, da je lahko
predstavil stopnje biografskega časa, ki jih zaznamujejo rojstvo, zrelost, vrh življenja s
poroko, starost hi smrt.
Največji del svoje knjige je Gorazd Makarovič posvehl obdobju od poznega
srednjega veka do indushializacije, obdobju torej, v katerem je čas postal denar. Z
neverjehio lahkotnostjo na eni in kritično doslednostjo na drugi sharti nas avtor popelje
skozi vsakdanja merjenja, sprejemanja, dojemanja in spreminjanja časa pri kleru, meščanih,
hžanih, obrtnikih, hgovdh in kmetih. Seznanja nas z razširjenostjo in pomenom koledarjev
hi koledarskega časa, ki ga razgrinja na primerih uporabe rokopisnih hi tiskanih
koledarjev, posvetnih koledarjev in koledarskih rovašev, kmečkih m stolebtih pratik,
dathanja hi uveljavljanja štetja let po Kristusovem rojstvu. Pozoren je na sociahio hi
profesionahio slojevitost takratiiega prebivalstva Slovenije tako v mestu kot na vasi, kjer
se z opismenjevanjem širi koledarska zavest. To nam avtor razgrinja z zapisovanjem
letnic na znamenjih, v meščanski arhitekturi, ob datiranju kmečkih hiš hi predmetov kot
tudi s socialno kultumo povednostjo grafitov. Na sledi vzrokov spreminjanja časa v
blago nam opiše drobljenje dnevnega časa s pomočjo zvonenja in oznanjanj cerkvenih
zvonov ter sočasnega posvetnega oznanjanja časa, ki nam ga predstavi v instituciji nočnih
čuvajev in širjenju ume orientacije s pomočjo javitih mehaničnih ur. Z mehaničnim urami,
javrtimi hi žepnhiti, ki jih lahko na Slovenskem najdemo že v 16. stoletju, je človek dobil
občutek nadzora nad časom in istočasno postal njegov popohti podložrtik. To nam
Makarovič dokazuje ob itizanju delovrtih časov v mestu m na vasi. Cehovski, obrtni,
manufaktumi hi na koncu mdushijski delavnik se je tako daljšal vse do 1. svetovne
vojne, ko so uzakoniti osemumi delavnik. In če so se kmetje do sredine 18. stoletja tako
na tlaki kot doma držali lagodnega delovnega ritma, ki so ga krojile pohebe, se začne
njihov delovni ritem po agramo-tehrtičrti revoluciji noro povečevati.
Izhodišče za predstavitev spreminjanja družbenega hi osebnega odnosa do časa
avtor postavi v poznosrednjeveško obdobje ločitve cerkvenega in posvetnega časa. V
mestih, teh hgovskih in obrtnih središčih, ki jim od 15. stoletja naprej tudi na Slovenskem
narekujejo tempo meščani in njihov svetovni nazor, postane čas merUo profita in ne več
absolutna božja (s)last. Spreminjal pa se je tudi agranti čas slovenskega podeželja. Ritem
cerkvenega leta se v tem obdobju dokončno spoji z agrarnim ritmom, kar nam avtor
predstavi s primeri številnih pregovorov o letnih časih, ki se navezujejo na svetniške
godove, s primeri uvajanja delovnih pogodb, sprememb v kmečkem življenju po
gregorijanski koledarski reformi, s primeri vsebhi kmečkih praznikov, pusta, pustnih

jedi, kmečldh datacij, pratik, zvonenja, merjenja časa s pomočjo sončiuh m mehanskih
ur, lokalnih kazalcev časa itn.
Biografski čas avtor obuja s prhnerjahhmi opisi pomembnih življenjskih prelomnic
(rojstvo, poroka, smrt) in časovnih dimenzij njihovih vsebin (dajanje imen, uvajanje
priimkov, krst, pomen botrov, otroško delo, šolanje, obveze polnoletnosti, poročni
obredi, pomen poroke, poročnih daril, pogrebne šege, pričevahiost nagrobnih napisov
in različni zapisi merjenja osebne starosti v letih). Oseben odnos do časa se v tem
obdobju kaže tudi v intenzivnem procesu individualizacije, o čemer se lahko seznanimo
v odlični anahzi dednega prava hi z njim povezanih oporok, nagrobnikov in nagrobniških portretov ter življenjepisov. Pri tem ne pozabi na spremembe, ki so nastale na
Slovenskem s protestantizmom, hi na pomen sociahiih razhk, ki se kažejo tudi v noši
466 kot sredstvu izražanja skuphiske pripadnosti hi osebne hidividuahiosti. Ena izmed
posledic širjenja osebne individualizacije je tudi občutje osebne minljivosti, kije na eih
strani povezano s smrtjo in smrtihmi simboli (okostnjak, človeška lobanja, peščene in
mehanične kolesne ure, thiožitja m. upodobitve ruševhi), na drugi pa s poudarjanjem
veselja do življenja (v poudarjanju ženske lepote od 14. stoletja naprej, slikarskimi
motivi ljubezni, razkošnimi oblekami, pričeskami in nakitom, prehrambeno in stano
vanjsko kulturo). Življenje vezano na merljivi čas se je v tem obdobju prvič soočilo
tudi s tegobo pomanjkanja časa. Avtor nam zato nazorno pokaže, kako so se s
pomanjkanjem časa soočali v poznosrednjeveških mestih in na podeželju. Ob začetkih
industrializacije je pozoren na žensko (ne)plačano delo in njihov odnos do časa. Pritisk
pomanjkanja časa pa je pogojeval tudi nastanek in razvoj institucije prostega časa.
Avtor nam tako diahrono predstavi prosti čas plemstva, duhovščine, meščanstva,
proletariata in podeželskega prebivalstva in nas pri tem seznanja z razvojem gledahšč,
priljubljenostjo plesa, razširjenostjo iger hi bazarda, družinskim pripovedovanjem,
branjem in petjem, kulturo sprehodov in promenad, govori o vlogi društev, širjenju
časopisov, priljubljenosti športnega udejstvovanja in uveljavljanju dopustov. To poglavje
avtor zaključi s sintetičrum pregledom magičnih hi mitičnih prvin odnosa do časa. Ob
tem ga zaiümajo (dis)kontinuitete in vsebinske spremembe ter odnos Slovencev do
magičnih praks, ki se v glavnem ukvarjajo z bodočnostjo: astrologija, alkimija, različne
oblike magičnih praks, prerokbe, razširjenost pratik in sanjskih knjig, uporaba čarovnih
formul hi drugih oblik čaranja. Ne pozabi pa tudi na preteklost, ki se nazorno kaže
zlasti v zgodovinski zavesti. Tako nam avtor predstavi prve zgodovinske knjige, proces
uvajanja zgodovine kot samostojnega šolskega predmeta in sooči "uradno" zgodovino
ter z njo povezano zgodovinsko zavest s pomenom ustnega izročila in kolektivnimi
ter osebnimi spomini.
Zadnje poglavje ah kot pravi dr. Gorazd Makarovič pot k ritmom druge polovice
20. stoletja, kjer "čas ni naš gospod", uvede s predstavitvijo nekaterih epohalnih
znanstvenih spoznanj v fiziki, naštevanjem tehnoloških hiovacij, ki so vplivale na
uveljavljanje novih časovnih predstav in razntišljanjem o potrošrtiški družbi hi njenih
vsebinah. Temu sledi avtorjevo izrazito osebno obarvano esejistično videnje družbenega
razvoja na Slovenskem od druge svetovne vojne do danes, katerega zaključek ne more
biti rtič drugega kot poskus analize jugoslovanske ideološkopohtične oblasti nad časom.
Z nizanjem podatkov o ukinjanju verskih praznikov in uvajanjem novih javnih
praznikov nam predstavi dekristjanizacijo koledarja. Analiza političnih deformacij
planskega gospodarstva Jugoslavije in njenega predstavljanja javnosti mu služi za

dokazovanje teze o partijski oblasti nad prihodnostjo, tako kot poskuša z analizo
predstavljanja NOB in oblastniške ir\stnunentalizacije zgodovine kot utemeljitve novega
družbenega reda prikazati, kako s(m)o živeh v diktaturi s popolno partijsko oblastjo
nad preteklostjo. Družberu osebni odnos do časa v zadnjih 50. letih nam avtor predstavi
preko subjektivnega videnja in približnih ocen o preživljanju prostega časa v mestih in
na vasi, dnevnega ciklusa vezanega na delavihk, pomena hi vloge prUožnoshiega dela
na dnevni ciklus, vphva radia hi televizije na dnevni ritem, šhjenja "perifernih" verovanj,
stanja m sprememb v pohtični in zgodovhiski zavesti.
S poskusom kritike ritmov socializma v Sloveniji se je dr. Gorazd Makarovič sicer
uvrstil med tiste redke slovenske etnologe, ki so se soočili s vprašanjem vpliva državne
ideologije na način življenja Slovencev m Slovenk v SFRJ. Ker pa nas avtor že v uvodu
opozori, da je v zadnjem poglavju opustti znanstveni aparat, nas ne sme začuditi, če je 4 6 7
večina avtorjevih izpeljav zgolj hipotetične narave hi zato iz znanstvenega zomega kota
tudi vprašljivih. Seveda lahko rečemo, da so dekristjanizacija koledarja, uvajanje novih
praznikov in ideološka rehiterpretacija zgodovhie eni izmed kazalcev oblastrtiških
anomalij. Vendar pa jih v takšni ah drugačrti obliki najdemo v vseh modemih državah in
tudi v današnji Slovertiji.
Pri družbenem in osebnem odnosu do časa avtor ugotavlja izboljšanje gmotnega
položja večine prebivalstva po 60. lettii m s tem povezane kvalitativne premike, ki so
se izražah predvsem v izrabi prostega časa. Ob tem pa prepogosto zaide v posploševanja
in v neutemeljene primerjave. Res je, da so kmetje le izjemoma hodih na dopuste in
živeli v težjih gmotnih pogojih, (ki se mimogrede niso kaj dosti spremenili in se ob
pričakovanem vstopu v Evropsko skupnost verjetiio tudi ne bodo), vendar pa tudi na
"obljubljenem" Zahodu tega, zaradi specifike njihove dejavnosti in z njo povezanega
odnosa do časa, niso nikoh množično počeli. Prav tako je vprašljivo njegovo primerjanje
našega petdnevnega 42-umega delovnega tedna z razvitimi zahoditimi državami, kjer
naj bi delali največkrat manj kot 40 ur. Kolikor je meni znano, so krajši delovni teden
v nekaterih državah uvedli kot odgovor na rast števila brezposelnih, na Japonskem
imajo še danes le sedemdnevni dopust, v ZDA pa daljši dopust tako ali tako pomeiti
prekinitev delovnega razmerja. Podobne kritične pripombe bi lahko navedb tako za
vprašanje sive ekonomije, kot tudi za širjenje novtii idej hi form duhovne kulture
pohošniške družbe m nekritičnega sprejemanja pohošrtiških dobrin. Zato lahko pregled
tega poglavja zaključim z ugotovitvijo, da se je Gorazd Makarovič z izbiro esejistične
obhke poslovü od kritične historične obravnave virov in njihove analitične mterpretacije
in v tem poglavju dobesedno ostal zgolj "na predlogu za razumevanje bližnje
preteklosti", kot omenja sam v uvodu.
Pravo bogastvo knjige Slovenci in čas pa je v analitični obdelavi številnih
zgodovinskih, kultirmo-zgodovhiskih, etiiološkui, literarnih, umebiostnozgodovhiskih
in ftiozofskih vhov, s pomočjo katerih nam je dr. Gorazd Makarovič predstavil človeka
in ljudi, ki so prebivah na ozemlju Slovenije, "kot zgodovhisko družbeno m kultumo
bitje, ki je obhkovano od časa in obhkuje čas" (Makarovič 1995: 8). S knjigo Slovenci in
čas smo tako dobUi monumentahio delo za razumevanje tiste dolge preteklosti, ki naj bi
jo vsak od nas nosU v svoji zgodovinski zavesti, in ki je, zaradi tematske inovativnosti,
kritičnega odnosa do vhov m anahtične interpretacije ne moremo umestiti v vrtičkarske
regishe ene same shoke. Uporaba enobie metodološke sheme v vsakem poglavju je
avtorju omogočua, da se je izognü pastem analize tisočletiiega spreminjanja odnosa do

Časa na Slovenskem. Z enotnim strukturalnim razpredanjem koledarskega časa, dnevnega
časa, družbenega in osebnega odnosa do časa, biografskega časa in osebnega občutja
časa nam avtor iz poglavja v poglavje razlaga vsakokratni vsakdan časovne ujetosti in
perspektiv posameznika. Avtorjevemu izbranemu jeziku, ki je oplemeniten še z (v
Sloveniji) izumirajočo duhovitostjo, in njegovi sposobnosti analitične rekonstrukcije se
moramo zahvaliti, da branje kljub množicam raznovrstnih podatkov ne postane
dolgočasno. Nasprotno! Tako znanstveih kot ljubiteljski bralec in bralka bosta hitro
doumela, da se Gorazd Makarovič ne mota okrog razhčnih zgodovhiskih kontekstov,
temveč iz njih, s svojo razlago časovrhh razsežnosti vsakdana preprosto in brez težav
vstopa hi izstopa. Hvalevredna lastnost hi redka sposobnost, ki pa ji avtor na žalost ne
ostane zvest do konca knjige.
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Avguštin je v svojih Izpovedih zapisal: "Če me nihče ne vpraša, vem, kaj je čas. Če
me pa kdo vpraša, kaj je čas, mu ne vem odgovoriti." In če se tudi vama, draga bralka in
bralec, postavlja podobno vprašanje, se bosta s knjigo Gorazda Makaroviča, s tem
ubesedenim časovrhm strojem zagotovo približala razumevanju srčike diskurza, ki mu
pravhno čas.
Borut Brumm

BORUT BRUMEN:NA ROBU ZGODOVINE IN SPOMINA. Urbana kultura Murske Sobote
med letoma 1919 m 1941. - Murska Sobota : Pomurska založba, 1995,179 str. : ilustr.
Slovenska etnologija se z raziskovanjem urbanih okolij ukvarja zadnjih trideset
let. V tem času je izšlo nekaj monografskih del, katerih predmet so slovenska mesta.
Največ pozomosti smo doslej posvetih Ljubljarti m Mariboru. Mestiie problematike smo
se večhioma lotevah preko preučevanja posameznih mestrtih predelov in profesionahiih
oziroma sociahiih skupm, predvsem delavstva, kar nekaj pozomosti pa smo posvetih
tudi družabnemu življenju v mestu. Dosedanje urbane raziskave so bile usmerjene
predvsem v okolja, ki so že imela formalni status mesta in v obdobja, ko je bila urbana
kultura že bolj ah manj izoblikovana (v večini primerov gre za obdobje med prvo m
drugo svetovno vojno).
Tovrstnim delom se je pridmžila knjiga Boruta Brumna Na robu zgodovme in
spontina. Urbana kultura Murske Sobote med letoma 1919 hi 1941. Gre za nekotiko
prhejen tekst magistiske naloge, ki jo je avtor zagovarjal leta 1993 na Oddelku za etnologijo
m kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljarti. Na osnovi hterature ter
arhivskih, časopisnih in ustnih virov je skušal rekonstruhati razmere v Murski Soboti v
obdobju med prvo hi dmgo svetovno vojno. Precejšen pomen imajo spomini mformatorjev
ozhoma "doživeta zgodovina". Zanimalo ga je mesto v celoti in tudi vsi njegovi prebivalci.
Brumnova knjiga rti le prvo etnološko delo o Murski Soboti, temveč doslej sploh edino
delo, ki se celoviteje loteva omenjenega mesta.
Bmmnovo delo se v nekaterih vidikih raztikuje od dosedanjih tovrstitih slovenskih
etaoloških del. Kot predmet raziskave si je izbral manjši kraj, ki kljub števurtim urbanim
funkcijam hi mestaemu značaju nima uradnega statasa mesta m kjer se urbanost šele
oblikuje. Medtem ko se je doslej večhia avtorjev ukvarjala le s posamezitinti socilaitinti
sloji nekega urbanega prostora (npr. delavstvo, (malo)meščanstvo), Brumen upošteva

