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Knjižim pornčiln in nc,,"nl<' 

s trokovni likr.lturi, ki je večkrat pr'\!na~ ičena Z ustaljenimi nbr.lzci. Oblikovno 
(knjigo jeopr'\!mil DarkoGnlija, tdmičnooblikovala pa Vesna Orgu lan) je knjig<l 
prijetna, skladna in nevsiljivo svda. 

Kot prispevek k sloVt.'nski dnologiji je razisk."IV<l Maje Godi na nl.'Sporno 
dovolj pomemben člen v raziskovanju Jdavske kul ture pri nas, ki g<l ne bo 
mog~ prezr'\!ti ob k.1snejš ih r.lziskovanjih istih ali širši h časov nih, socialn ih ali 
kr.ljevnih danosti. 

janja žagar 

BREDA ČEBU LJ-SAJKO, MED SREČO IN SVOBODO- Avstralski Slovenci 
o sebi, 5.lmoz.1 Inžba, Ljubljana 1992,250 s tr. 

Knjiga MM srrto;1I slJlJu.lIiu - AvsfmM·; Slovf'IIci (J Sivi etno logi nje //Ing. Brede 
Čeulllj-SnjkfJ je rezultat aVhJriči nih desetletni h mziskovi"llnih priza deva nj pri 
r:::lziskovanju naC' ina življenja, dnične in kulturne ide ntitete ljudi, ki jim d oma 
pravimo s ltlvenski iz.,;d jenci na av~tralski kontinent, katerih življenjs ke zgodbe 
v pričujoč i knjigi pa nam gOV(JIijll o načinu živ ljenja povojnih prisdkncev v 
avs tr.llsko družbo. 

Kdor;e knjigo že pr'\!br.l l, !ln-nim. da bo lahko pritrdil ocen i. da je avtorica z 
njo ob~1Vi la dns lej h!meljno r.lziskovalnn št udijo znotraj (jst~r,) dela raziskav v 
s lovenski etnologiji, k..,terih r:.lZi~kova lni predme! je način življenja in identiteta 
izseljencev s slnvcnskeb'" elnične~p prostora. 1 

Knji!ne izdaj\! e tnolnškl!br,) raziskovanja etnične in kulturne identitete 
slovenskih priseljencev v druga drž.wna in kulturna ukolja, ki jih je slovenska 
t'tnnlq.;ija ponudila že dosl\!j, so kljub njihovi nesporni kva liteti (Sulič'. Slavec, 
Cajnko) vendarle ~zultat doJiplllmskegCl raziskovanja š tudentov Oddelka :z.., 
etnologijo na Filuzofski faku lteti v Ljubljani. So nnu ltat za knjižno objavo 
prirejenih Jiplmnskih nnlog. ki so nastale na pobudi 2."1 raziskovanje znotrnj 
dvddnega seminarja 2., dnolnško raziskovanje slovenskega iz.sdjenstva, ki ga 
je na fakulteti pr'\!J deSt:Uetjem vtxlila mag. Mojca Ravnik. 

Knjib'" Med sretu iII stIVhodo je rezultat nadaljnih raziskova lnih prizadevanj 
mag. Br'\!de Čebulj-SajkO, ki se je po dip lomi 2 v Avstralijo Se vraGI la (1984 185, 
-1991) in se tam neposredno seznanjala ne le z nači nom živ ljenjn avstralskih 
Slovencev v Sydneju, Canberri, Wollongongu in Mdlxlll rnu , am pak se je na 
Univerzi v Syd neju in Canberri seznanja la tudi z avstr.l lskimi migracijskim i, 
etni čnim i in interdisciplinarnimi (zgodovinsko- an trnpološkn- sociuloškimi) 
š tudijami. Veliko r.lzi skovalne energ ije je posvetila novim mt'todnloškim 
razi skova ln im možnostim in nam tako ponudi la knjigo, ki ni L1ni mi va le Z<lr.ldi 
vsebine, ampak tudi z., radi metodologije. Prav z.1radi metodo loškega pristopa, 
n.1dalj\.>z.,radi nbsežne bibliografije. ki bo lahko koristila vsakomur, ki se ukvarja 
s podobno tematiko (obseb'i1 tudi zajeten sklop pregledanega periodičnega in 
časopisnq, ... gradiva, arhivsk~"i1 gradiva od IS.stoletja d n danes pri nas in v 
Avstralij i), kot tudi z.1radi literarne razsežnosti življenjskih zgodb, ki so jih 
avtorici pripovedovali njeni infonnatorji, je knjib"i1 že dosegla ši~i krog bralcev 
med sluvenskim i etnologi in Illl:'d bralci nasploh. Pnsebneh'<l pomena pa je kn jib'<l 
prav gotovo Z.1 avs tralskI:' S lnvell~ s.1lne. 

Najwčj(l puzurnost 
pod skupnim n"~I' ",,~~,f!j!!l 
vedi Sloven~v, žiwčih 
dela knjih"e, ki nas v tt' 
razumevanje. 

V 

lj 
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e l nične gdiz.1cijt' 
kohezivnosti. k..,kri 

ji 

tUr.llizem nv,"'rnllli;'~'~'~~:~.t enakopravnust v 
projekta govurimn le ~~~Ilt 
dnlžbi o hranila v nIkah ti. 
njihuvo prvenstvo v ."''''" .... 
in kulturna "Jn1gačnost', 
English speaking 

vse do danes v ~~::~l~~~:;~:1 Etnično in kultumo 
ravni vs.1kdanj..- kllhu~ 
dnlge t'lnične skupine p.''lli11l 
parlnment), je ja ~ nlJ, • 
nalna. 

V poglavju 
zvemo, k.., 
se Ic predstave .
pos.1 mezn ik~lV 

nov ice. narod) pri ( 
lUČnikov naj 7.a avtorico I 

in nje o lo ki avtorja liv",,,, ,; ... ,,,.1 

je že temeljila na " ~ ": ~'~~;::~ avstralske cclin..- in 
vensko etnolugijo sploh. 

V dnIgem ddu 

povodov, ou konca drub~ 
Slovencev v Avstralijo. 



Knjižna poročila in Oo..""'I2'ni2' 

Največju pozornos t pri vt.'Čin i bru l~v pritegne gnttlVO drug i cld knjige, ki 
pod skupnim naslovom Pri povedi brez ko nca (sir. 87-230) prinaš..ltrinajst pripo
vedi Slovenecv, živečih v Avstralij i. Venda r pa ne smemo spregledati plVeb'a 
dela knj ige, ki nas v 11: pripovedi uvaja s podatki. nujno potrebnimi za celostno 
razumevanje. 

V poglavju Dve stoletji nasdkva nja Avstralije (str. 15-3-1) a vtorica na vaja 
pregled prihodov pos.lmezn ih etničnih skupin na avstralsko celino v do1h-em 
obJobj u OJ 18. dn konca 19. s tole tja . Ta prik.1z temelji na a nalizi š tevilnih 
arhivski h viruv, s t :l ti s tičnih po(btknv, raziskoval nih š tudij, ki ji h je avtorica 
dobila v univerzitetnih knjižniCIh in dnlbri h državnih us tanovah v Sydneju in 
Can beri . Zgod ovi no na scljeva nja na avstra Iskocelino je a\' lorica sm iseino ra zde-
lila na pos..lllle:z.nečasovneelnpe, ki jih metod ološko Joločnj() ra z lične politične, 
gospodarske in kulturne okuliSčine. l Namen prikaL.1 je bralcu preds taV iti, kaj 451 
sta š tevilo priseljenCt'v in njihnv clnični izvor pomenila L.1 spmtno sprem injanje 
in dtlpnlnjcvanjeclnične in kulturne poJ obe Avstra lije. Tako SO v Avstraliji že 
konec 19. s tnh: tja nas tala pIVa večja etnična naselja, kar je avstralsko dnlžbo 
sčasoma ra zdelilu na več etničnih gelov. 

Poglavje Avstralski muHikllltllr.l lizem (slr3 4-39) n .. kaz uje ta pn:lblem 
nadrobneje. Gnvori n prizadeva nju avstr.llskih oblaSl'i , d .. bi pn:s.:gli kulturno
t: tnične geliz.lci je avslrals kt.> dnJž.~ in o priz."ldevanje z."l isk..1 nje družbene 
koheziv nosti, k..1 ( ~ri pod la).,"1 naj bi bili pn!d vsem ekonnmski k melji. Multiku l
turalizem avstra lske dru žbt= naj bi nmngnča l svobodne sncialnl:' pOVez.lve in 
enakopravm)st v iZra ž.lnju v~h cIničnih iJentitd. VenJa r lilhkoo uspehih tega 
projekta b'Ovnri nl() le pogojno, SJ j se je politična in ekonomsk..l mnč v avstrulski 
družbi u hra nil;) v n Ikah t.i ." w hilt' En61ish s pen kin}; ~(lplt'·, pITIV t."lko pa tudi 
njihovo pn'enslvo v kulturi. Neznanje a ng leškt'1;,'<l jezik..l ta ko ni 5.1mO etnična 
in kulturna "dnJgačnost", ampak i s točasno tudi e ko no mska ov ira . ~White 

English speaking penple" SO svojo pn:Jnnsl prvih priseljencev lls peli ohraniti 
vse do danes v nacio nalnem, političnem, ekono mskem in kulturnem ozi nl . 
Etn ično in kulturnu identitdo dnJ gi h prisel~ncev pa z.ld rž.:l !i v glavn~11l nn 
mvni v5.1kJ .. nj ... kulture pn:hr.lI1e, glas~ in sorodstw nih r.lZJlll.'rij. Tudi, kadar 
druge etnične skupine poSt:g<lju na raven d rž.1Vnih lIslnnov (Sobi VO, mediji, 
p.l rlament), je jasno, dn ostaja avstralsk..l dnlžba zgolj anglOs.l ksonsko nacio
rt.1I na. 

V pog lavju Od haja njn in pri haja nja Slovencev v "O .. t;no deželo" (s tr39-50) 
zvemo, ka~ne so bil ... od 18. shllclja dalje pri nilS predstave~ Avstraliji, kako so 
se te preJ s lnve:o.prt'mi njale in k..lko se je 7..nanjednpolnjeva lo. Pregled k..lže vpliv 
pusameznikllV (p n~d vsem s ttlVem:kih pnmorščakllv) in Č1sopi sja (Bld weisove 
novice, Slovenski na n)(l) pri ndkri vn nju "datjnl:' dežele". Izmed s tmk()v nih pri
ročnikov naj L.1 ;lV lnrico opllzorirno na po me n monogr.l fskega del .. Avstralija 
in nje (ltnki avtorja Ivana Vrhovca. Knjiga je izšla 1.1899 pri Moh(}~ev i dru žbi in 
je že temel ji la na s tnlktlV nih Zgtldt1V inskih, geografskih in ilntropoloških opis ih 
avst ralske celine in tillllkajšnjeb'<l prebiva lstva, zato je po memben vi r L."l slo
venskn d no10gijo spl llh. 

V dnI gem ddu pričujočega poglavj .. pa se je avtorica že posve tila 
sodobnemu času , nbr.lvnava nju pnli ličnih, ekontlm~kih i n socialnih vzn lkov, a li 
povodov, ml konca druge sVt:tovne voj ne dalje, za od hod približno 25.000 
Slovencev v Avst ra li jo. 
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Knjižna pomeila in ~ne 

Pmc~s iz .. ,;clj~vanja jt: po dnlg i sw tovni vojni zaje l vse ti.. ~vzh()dn~vmpske 
d rž.wt"~, izmed dnIgih pa v vl..>čj i mt"ri še Italijo, Grčijo in Malto .. Zg-ovon::n je 
poda td{, da ie v Id ih 195 1 -1'J70 Evro pu z.1 pus tilu br9,478 .. 6000 ljudi (stmn 29). 
Vzpo redno s lem pn)Cesom se iednična po doba avstralske družbc z.,čela hitreje 
in ko ntnikjt" s pn::minjati pra v po dnlg i svd twni vojni, Sol j st' je večji del 
iz..';djeno:v na~lil v Avs traliji. Sa mo v peld~lih Idih je v Avstrniijo pris pelo 
pn::k 500.000 beguncev iZJugns laviie, Po ljske, Litv e, L...,tv ijt", Albanije, Grčije in 
Italije. V celoti gledano, se jt" v tem obdobju v AvstrnIijo prise1i1n več kot 100 
različnih etničnih skupin .. 

Av toriCI pnsvečn post'hnn pozornos t analiz i vznlkov izselitvt:' iz Sluvenije .. 
Njene ugotovitve lahko s trnelllo v naslednjem: 

- Izseljevanje je bilo nnjht)lj inten zivno v petdesetih letih, bolj ali manj 
množično pa j~ pnkkaln v~ dt) sedt:'mdt:'setih. Končalo se j~ neknko s redi 
sedl.!rndcsetih ,ki l ~l iz Sil ,vcnije v tujino s io:r Št" Ildhaj<lli p n::d vsem stnlkovnjaki, 
vcmlnr "slovcnskeg;.1 bcgn možg" mlV" v AvsImiijo ne z.,s1cdimn .. 

- Glavni vzmk z., izseljl'vnnje je bil preplet gnsptlda rskih in političnih 
ra zmer. 

~ Prv~ s kupinc povojnih slo Vt:'llskih beguncev v Avs trnliji rnz likuje od 
os talih, ki so se k..1snl..ie i z.~lili z., njimi. njihov pretd ni po litieni vZnlk i z.~litw, 
čepra v jih n~kah:ri nv to rji v okvinl jugnslnvnnsklO' cmigracij lO' o pn!ddjuje;o tudi 
za I.!kunomske izsdjcncv. Pri kill ne mo remo z.'llI!marili dej:o:tvn, Ja je Večin.1 
mo rala z.'pu:o: titi domovinn nlO' g llO'Je na socialni in gnsp .. :xiarski poln!..,j: (s tran 56). 

K puznlO' jš im političnim de javni kom jc moramošlt'ti št: dejs tvo, da je politični 
sistem v JUI-,.osl:l viji določa l (neu god e n) gospoda~ki položaj .. Z,tn izseljenci v 
petdesetih in šcsldes.:: tih Idih niso bili politični nas protniki novlO' dmžhene 
ureditw, ampak pns..1mez niki, ka terim je pniitični s iskm krtljiltak..~ncekonom
ske ra zmt:' n:: v k..1krih niso viddi perspektive zase. Mcd lXIvo de z., odhod pa 
avttl ricn ;te~ družinske rnzm~n:: in oS4;'bnustne Ins tnosti posam eznikov .. Ob tt'm 
ne smemo pI1Z.,biti, J a jih je vt:či na udlmjala z misliill na s kl lrnjš njCl vrni k v (·~Z 
d ve Idi~) in Ja so s i pred vsem žddi pridnbiti v tujini sntds tvn z., pozn~i~ 
lIspešn~iŠt" ži vlj~nj~ doma .. 

V Avstr.llijn 1'>\ ) pliha;;! li p~d \'St" 1ll sa mski moški in mlndi pnri od 18. do 
25..1e1a s tarosti.. Odhajali so IjuJje ra z l i čnih St1Ci01lnih pnn:kel, izobrazbene in 
intelektualne rnv ni , ki pa so se IlI I H • .,]i ub prihodu v Avstrniijo pOo.:!lloliti na nižji 
ra vni fi zičnih ddavCo.:!v .. 

("MIII"il1 ~II: reč, d;! s li: dd01 VC, kerče nis te bil dd.wc, tl' Avstralija ni lIzela. 
A vSlrnlija je hi llia imd delovno s ilo. Gl l!dal s(,1 miš ice. ker so res h( ltd imel močne 
ludi.." ·strnn 122) 

Pn::hod jllh()~ t()vnnskc drž.w ne mcjl.! je bil dn 1..1963 mogoč S.1Inn ilegalno, 
Z.1 tO S(.l imdi Sluvcnci nb pri hoJ li v Avstralijo politični in I!kn nlllll s ki sIn tus t..i. 
b.:gunC\'v . 1:Mlhcdih, tujo:v, tnboriščniknv, JisplaC\'J pCl lple, e mplnyed wnrkers, 
two yenrs kn ntr.1kt pcnplc .. O vc leti 1'>\1 preživeli na ddnvnem meslu, ki jim ga je 
določ il a avstralska v lad a, in takn avstrals ki druž bi odplačevn ti s troške 
ladijsk~b"" prevoz., in z.,četnL"'g(l bi vanja v bcgun~kih t.,boriščih .. Bili su v prvi 
v~ti ekonnms k.1 in politična k.., te).;orija, pri kaleri p ripadnos t t~j :Ili oni dnični 
skupini s plu h ni igra la pnn1t'mbn~ vloge. Politični in eko nom ski o kvir, ki ga je 
z., priseijenC\' do ločila n v~trnbk.., dnlžba (avto riCI b"" v knjig i natančneje opisuje 

in analiz ira), je lorti bil ,., , ,, •• 
priseljenca. " 

V knjigi Mellsrrroill 
vsakdnnjcga 
raz ulllevan ju in 
~ kaž~ ravno 
danos t;o in 
ptls.,mezni k.1 .. En.1k 
e nakih, a spt't ta ko 
spregovorijo Ic po&"",,ovil;. 
v uvodu takuk 

~G la v nino knjigI: ,,,bl,,, 
izselje nci, ki so n.1staJi v 
Slovt!nci v ~ ',eči"". 
kOl pa 

; 
kaže i. V knjigi ~1 
Med I St~ bili nek-1 len 
po membnejŠi! govurili Il 
domntnžju ...... (sIran IJ) .. 

"Viddi i z.~lj~nca !>knzi 
no tranjosI - izpnvednno 
skupneb'<l bi van~1 Z njimi in 
od d o sednj lI w tpvljl'nih, 
Opredl'ljCl)(/JJjl' ljI/di . I 

ostnl/l'jo, .Iok/er jih " ' 
se kaza lo pri 
njihovo 
začasni ; 

V 
vedi, 
odlOČila , ker ffi l.!ni. lb 

"pr.lV gOlOVO 

jezika Slovencev v, :;~t~~::~ 
s n::ds tvo, s k..1krim s 
nhrnniti h'<l v vsej nj~Hlwi 
njih s.'mih ." (stran 11 ). 

Tri najs i pripnwdi ', 1 
pripll\'~dj ljud i avslrJlsktWl 
sredi šču .. Na čin I I .. 
sflCia lnim in poklicnim 
že av toriCI sn ma: 

·0 listih nasih i z..~ l jl'nci h. 
na slllV~n$kjh J ru';;l\i h in v 

nn srt'čn eJJi;~n~;.~v~;:',.;~~~:::~~: živ ljenjsk.a a I 

ln knjiga n~ piše- (st ran 12). 



Kniizn:l poročilu in onone 

inana1izim), je taruj bi l z., vSt!ena k, nI:' g lede na naciona lno in socia lno id l;'ntite to 
prisel jenca. ~ 

V knjigi Medsrcro iII swl}(l! /IJ iI;' n;'!redila avtorien v metodologiji raziskovanja 
vsakdanjega načina življ..:nja s l{)Venskih pri ~ljl;' n~v v Avstmli jo komk napruj k 
r;lzumeva nju in prik.uu njcg,weh"il bistv a. Bistvo vs.,kdanjeb<;J načina življl:'nja 
:.e k.1že ravnll v r.l zmerju med objekti vno družbeno (ekonom sku, politično) 
danosl~) in en kmt nn, o rig inalno in nl:'ponovlji vo ži\' ljenjsko ZbTO<.lbo vsa kebra 
p<)!;\O\ezn ik.,. Enak ~nbjekti v ni · dru žbeni okvir ~ puna vlja ved no znova v 
enaki h, a spet tako različn ih si življen jskih zgod b., h. O te h p;'! nam I" hko 
spret-.'Ovorijo II;' pos .... mezniki. O svojem metot.lolo:1kem pristo pu p ravi avtorica 
v uvodu t .. kule: 

"Glavnino knjige vSt!k:l kllr pruds t;'!v ljajo do sed ;'!; ~ neobjav ljen i interv juji z 
izseljenci, ki so n;'!s tali v Idih t981 4 82. Ker sem se najd lje z.,drževala med 45.3 
Slovenci v Syd neyu. je večina s k.,sel prepis-, nih pngovllnlV rav no od tam, več 
kot polovica pa jih bo mUr.l lo na objavo št:: počakati ... Vs.,k iz med nji h je 
indivilluu m ssvnjo enkratnu in neponov ljivo življt:njsko pripoved jo. Z ... lo jih ne 
kaže posplukvat i. V kn jigi ~ prud sta vlj l;'nl;' ž ivlje njske lIso d I;' konkretnih ljud i. 
Med nj imi so bili nl:'k.,lI.'!ri bolj. drug i ma nj zgovomi. Neka tl:' rim se je zdelo 
pomembnl:' jše gnvoriti () v~1kdanjem delu , dnlg im o dru žini. tl'\! tji m zopet o 
dnJllotožj u ... " (stran 9). 

"Videti i7_<;eljl:' J1c;l skozi njegove obču tkI:' in čustva, s poznali njegovo 
notr.lnjnst • izpovt!dano med vrstica mi- mi je pos talo nekakšno vodilo v času 
skupnl:'g<I biva n~1 z njimi in št! 1x>l j v času nastaja nja knjige. To ml:' je odvrnilo 
od do Sl:'daj uvelja vljl:'nih, liKI .. neživljl:'njskih definicij iz.sel je nG1, izseljells tva. 
Oprejk/j(wllje ljudi III' bi smrll! biti /XII/dmu razvr::tnlljll predmetov v prerinil', ki tnm 
/}3tflJlejll.l/llkil'r jih snllli tie Im'makl/rum Ilfllfrugo mes/u. (pouda rila 0 .1--1.). Morda bi 
~ k..ozalo pri (nepotrebnem?) r.lzv~nj u Slovencev na tujem ixllj o pruti na 
njihovo I7Izmišljanje n l:tstnem ž iv ljenju in ma nj upor.:lblj;'! ti bteh'Orije s ta lni , 
1..1Čilsn i ; politični , ekonom ski itd . " 

V pog lavju Pripovedi brez knnca (slran 8742.~) se zvrsti torej trina jst po po-
vedi, ki so z. ... pi~' n l:' v avten tičnel1) pllgnvurIl l:' ln jeziku. Avtorica .se je t.,ko 
oJlnčil:t, ker meni, d a 

·pr.lV gohMI ub~t:tj;'! več dejavniklw, ki so in ~ vpli vajo na obli kovanje 
jezika Slovencl:'v v Avst ral iji. Ker je to njihuv(l na jpnmembnejik iZr.lzno 
Sl'\!dstv(), S k:Jterim se prudsta vlj:tju bralcu. sem se z dobrim na menom Inldila 
ohr.1niti bra v vsej njehrtlvi izv imos ti, sučnusti, prepmstnsti . Takiien jl:'zik je lxi r.l Z 
njih 5.1 mih ." (str.J1l 11). 

Trinaj st pripovedi avstr.Jl skih SluVI:'ncev je v socia lnem oziru trinajs t 
pripovedi ljudi avstr.l lskej.}i1 sn!dnjeh'71 delavskega s inja, ž i večega v urb..,nern 
sredi šču . Nilčin živ lj l:' ''ja avstral skih Slovencev. ki pripadajo še drugim 
sociil ln im in p(lklicnim skupi nam. pa v tc j knjig i ni zajet. Dell m)a na tn opozorj;,! 
ŽI.' av torica sa ma: 

"O tist ih naši h il..'>eljl:' nci h, ki SI;! s svoji mi mjaki ob koncu led na ne sr'\!Čujejo 
na slovenskih dru:1tvi h in v(.~rkv:l h ; n tis tih, k.1lerim so socia lnI:' podpore in igre 
na sručo I.'J in i vir pl\!živctja; n v.seh, ki jim je isk.1njl:' o painv in zlata postalo 
živl;enjsk..1 avan tu ra; in šeo mm lgih lirugih. raztepen ih pnavstralski notranjns ti, 
t.1 knjiga nI:' piŠt!" (str.ln 12). 
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KnjižIla pomo:ila in ocene 

Pomisliti vdj~ ob njih z la s ti na intdddualcl:' in š tuden te slovenskega 
po~kla, ki jih informa tnrji s i.xr nt! oml!njajo P{lgostn, venda r jI! njihova vlOb'<l 
plImembna: 

"Eno mlajših jI! ('ul Akademsko društvo Ile u Sydnqu. Nasta lo je dejansko 
iz razgovora md ludm i, ki so konč~ 1 dtlm~ uniwl"Z(), in p~ tistimi, ki so Ile začl:'! 
univerzo dl:'!al. In ~kademiki niso n~jdl in tud niso mogl najt zveze z naši mi 
nnnnainimi org~n izacijnmi, ker jI:' biln izobrazbi:'na ra zli k.., prevdik., ... Pt,1 SO pa 
enkra t usl~novil Akademskndruštvo, ki ima naml:'n s..1Inosoc;', lno zdntžcvanje: 
nardil moŽrUJsl mdscbojncb'<l spnznav~nja md ti stimi, ki š tu dirajo ali so 
dokončal univerzo. 

ln zdej. ravn p~jšn mt!'SC, so imd eno prvo lako zbiranje tul št'ude~li , ki 
študirajo na uniwrzi tu. Jih je nek~j b:zŠl:sdstlakih, ne. Tojevdiko" auže Cujcl, 
s tran 131). 

Bolj pester in z.'l,krožen jI.' kl7ljevni izvor informatOrjev, saj so izbrani tako, 
da zastnpn~1 v~ predele sltlvenskeb'" etničnega ozem lja .ne s.'lIno današnj ih 
državnih mej~ Slovenije, ampak napri mer tudi Trž.,Škn in Knruško, ker sla 
spada li v cnno 8. V Avstralijo so ~ pliseli li v istem obdobju ~ v desetletju od 
z.-.Čt'tka do konca pdJt!sdih let, numla tuJi kak';n() l\!lo prej ali pozneje. Tako 
so inh)nnatnrji tudi b'Cneracij~ko pt~noleni, rojeni vl:'činnma v dvajsetih letih 
kbra slo!!:' tja . 

PIC1V nemogoče je v lem knjiž nl'm pon)Čilu nL"okrnjeno prikazati izvirnosi 
jezik..' in mišljenja v~-.ke~;a pos., ml!znt!bra informatorja. Bogastvo pU~;'1 ml'znih 
pripovedi jt: mogoče Jllživeti It! z l a~t llim branjem, z..1 tO povzemanje zgodb na 
tl:'nI mestu ne bi imdo pravega ~mi sla. Pripovedi je mogočI:' predstaviti v tist ih 
metodoloških točkah, ki J:'jL-jn najwč iztočnic z., rnzmiš l~'nje nam s.1mim in 
hkrati li :o:t ih, ki Sli pri čujočo knjigo najixllj Jolnčili : 

- Posameznl:'zgndbe informa torjev sopredvSt'm njihOV i spnmini,s.1j v vOOni 
primerov ubsehrajo ana li zo l~stne ž ivljenjske ptlti skuzi dolb<O razdobje od 
priSt'litve v pddeSt'tih It.'Iih do intervjuja z raziskova Iko v začetku osemdesetih. 
Je zelu s trnjl'na pri p,)Vcd O tem, kakll infonna tor vidi s..1 mega sebt!, k..1 ko razume 
svoje odmlS4: z drugimi. V tl:'Jll smisl u tuJi ne more bili povS4:m objl:'ktivna, saj 
je marsikaj izpuš6!l1o,(relotna življenska zgodba - pripoved il1fonnato~a, je 
st rnjl:'na na 111:'k..1j s trant'h) poleg leh'<l pa bi zgodba infonnato rjevega življ"'nja 
verjdm1 zvenda nekoliko dn'hraO!, ČI:' bi jn pripllvl:'tlovall:' "d ruge oči " (sosedje, 
sodelavci, somd niki), saj infornlntnr nI:' more imeti objl:'ktivne d is t;)l1ce dos.1ml:'· 
h'" sebe. Prislati moramo torej 11t! to, da posameznik ne more imeti ubjl!ktivne 
resnice, ima predvsem svoje izkušnje in resnico :o:vnjih spomLnov. Ta v tl'IIH'lju 
tudi doklČa njegov način življl:'n ;a, njegov odnos z Jrugimi. Sell:' podub!:' vsak
danjega načina živ lj enja mnogih različnih pos:ll1ll!znikov, omogočajn 
raziskovalclL z.-.sluti ti, kak..~n je TwposrednegOl na čina živ l ien~-. neke skupnosti 
kut celote. 

- Pristop k individualnemu jI:' avtorici razširil možnosti v raziskov.mju 
načina živ1jl:'n; •• in narod ilI:' ide ntitde nvstralskih Slovencl:'v. Le posameznik je 
namreč ti siOl "k..,tegorijn, • v kateri Stl zdnl žene in vzpOJ'~dno Stlbiva jo vsed mb't! 
k..1Iegorik: posameznik je nosilec vs..:h vlog hkrati · je dnično (nacionalno) 
določen ima socia lno (pnklicnn-Jružbeno) vlogo, o!'ebno druž.insko funkcijo. 
vlog:ovkuiturnl:' lIl in družabnem življl!nju, v med sosedskih in še mnngihdrugih 
odnosih. Prav v tehnsebnih pripnwdih v pričujoči knjigi!'t' izražata medsdx~ni 

preplet vseh vlog in 
socia ln ih, razrednih). 

2!!odb!:' namo ~~~:;~~;:~ nalnelll okolju p 
življen~1, 
neza ved oo;zooli im,'" I; 
raziskovalni predmet 
upraviČl:'no L,okmi.1 z i 
njihove primnme narod~ i 
spreminjali , 
in čustvenI:' samorertt:'ksijf 

identitete. vOifp~:~i':;~;:,~~~ saj je avtnricn I 
materialne kulture itd. 
do 
pn.~vsem t j 
in svojo I 
absolutna 

(niti na 

Identiteta 
celino dalje, 
dveletnem 
svoje etnične in 
v vmesni 
kategorijo 
absolutna, Iemvl."Č da;to 
š irino lako nl:'p<lsrednt!b'Ol 

Knjiga MCII srrlo in ""0,1,'l1li. 
in sintd ičnn z.-.snnvnnll, d~L 
Znanjil O A vslraliji in pn:J"s<nlol1l 
tam živijo. 

Hmti znotraj sloVt'n~kl' 
neposredneha načina ~l"'r,"~' !1I 
t:lnične, pa tudi nacinnalnei 
ponujajo raziskovalcu veliku 
izhodišče L1 nadOl ljnjt', p",d1'~m" 

čed~I~~:~;:~:~'~'~~~~,:=I in ub"Otav ljalllt), 
nas prav b"lllnvozanima tudi, 
drugih narot..inih ali etnib1ih 
s kupinami bi ""Iančnt'je p<lIQ.'1II 
ekonomskem CIzinI I 
nnzaj in se spuminjam, bl,,,m,,, 
da 5Ozl:'knnnm:-;kim t 
življenjski poti tudi vsi ,"o"'na, '. 

Pomembne bi bile tako 
vseh relacij. 



Knjižna ponxila in oren~ 

preplet vseh v log in absolutna n~razdružnost teh kategorij (nacionalnih, 
socialnih, razrednih). 

Zgodbe nam pripoveJujejn info l1l1ntorji, ki SO v svoj~11l primarnem nacio
na ln~m okolju preživeli vsaj svojo mladost. torej nnjmani 17 do 20 lel sv()je~;a 
ži v ljen~l, mnogi pa tudi v,,-"Č. V mladosti so si ddoma zavestnu, deloma pa 
neLlvedno izoblikova li svojo slovensko narodno id..:nliteto. V k m smi slu je ludi 
raziskova lni pred met pri čujllče knjige poenokn in ga podnaslov kn jige 
uprav ičeno Ll0kmL.1 z izrazom -avstra lski Slovenci". Id entifikacijski elementi 
njihove primarne n..1rodne idenlih:'te so se v lrid ... ~tih in več letih seveda 
spreminja li in spremenili . Avtorica se je metodnloškond ločila zn prikaz miselne 
in čus tvene s:ullorefleksi je pripovedova lčevega odnosa do svoje slovenske 
identitek. V ospredju je nncionnlna zavest kotmenin ina in čus tvena ka tegorijn, 
sa j je avtorica opus lil:::J lasinu ana lizo običajev, ki jih infornlatorj i še o hranjajo. 455 
maieriaine kulture itd. Vsekakor je za nimi vo, da infonna lo rji v svojem odnosu 
do slovenske n..lrocl ne identitete l oč ijo med -domačijsknstjo" (k..lteri sta pod lab'<l 
predvsem dOlllotožjt! in močna čus lvena nnveLl nnsl na mjstni kra j in sorod nike) 
in svojo naciona lno idt!nliteto. Domntožje je lahko njena podlabr.l, ni pa 
absolutn:l nujm~t. Naci()naJnnslnwnsk()sodol~ni tudi tis ti , ki so (izrazi i čnih 
vzmkov) pret rgali pr-lV vse Sl ike z -d(lmaa m- krajem in se nikn li ne vrnejo lja 
(niti na krJlekobisk). 

ld~nlitela MnvslrJlskih Slowncev" j..: bila vseskozi, od pri hoda na nvslralsko 
celino da lj..:, v(.>Čp lastna: na z.l~dku so bili v ..:konnmsk..:m ozim ta boriščniki na 
dvelelnemobwzn..:m delu. velničnem smi ~lu pa lu;Ci, ki so se nagonskonklepa1i 
svoje eln i~ne in kulturne idenlitdc. Počasi se je njihova iden titetn izoblikova la 
v vmesni prostnr m~d Mavslralskim sll1venslvnm- (dn ičnim poreklom) in 
kalegorijo Novo .. 1Vslralcev. 5 To pomeni, da nobenn kategori ja ni enkra tn., in 
absolutnn. tem vet da je mngo& le skozi njihov medsebojni preplet Ll0bjeti 
~i rino tako nepos~dnega nači na živl j.mja kot nadnna ine identitete. 

Knjiga Ml'll sroc(} iII suJ/nlo mag.Brede Čebulj-Sajko je vsekako r tako šimko 
in si nleli~no Llsnnva na. da zn:llno rJ z.~ i rja brJ l ~t::vo obzorje pnznnvnnja in 
znanja o Avstraliji in pn:>dv!'C'm o načinu življenja ljudi s lovenskeb'<l porekla, ki 
tam živi jn. 

Hkrati znotraj slovenske etnolngij..: širi rndnunlnšk..: o kvire mzisknva nja 
nepm;rednega na~ina življenja in raziskova nja iden tifikacijskih eleme ntov 
el ni~ne, pa ludi nadoll<llne identitel~. Z};odbe, ki jih pripovedujejo infnrmntorji 
ponujajo r.lziskovalcu veliko mOžll\lsli 2.1 interpretncije, hkrati pa so tudi dobro 
i zhodišče Ll nadaljnje. pred vsem primerjn inn r<lzjsknva nje. 

Če dano:sgovnrimooeknmllnski (pa tudj etnični) kateWlriji NnvoavstrJlcev 
in ub>olnvljarnu, bkososi ekonomski in etnični sta tus uredili avstra lski Slovenci, 
nas prav gotnvozanirna lud i. k..lkosnse v L10:!tku in poznej..: "znnil li - p ripadniki 
drugih narodnih ali etn ičnih sk up in. Primerjalna a na li za med etničnimi 
skupinami bi nata nčneje pokaza la ludj sinvensko ide nlileto.ljkra li pa, če je v 
ekonomskem ozim skupni motn vs..:h pripovedi v stnvkih : -Ce se zda j ozrem 
MLlj in st! sporn in jam. kaku smo st! tnlllli. da smo nekaj uspeli.. :, ugotovimo, 
da so zeknnnmskil1ltrudnm in nnpori ustvariti s i p rirn..:rnoživ ljenje, š li po svoji 
življenjski pnti ludi vsi Slovenci, ki so osl,,\i doma. 

Po membne bi bil~ tako melodološku in vsebi nsko primerj.llne š tudije prav 
vseh relacij. 



Knjižna pnrnčila in ocene 

Čdudi avlorica še nadaljuje raziskovalno delo (d()kltnski šluJij) na temi. ki 
jn je deloma L.okrožila v pričujoči knjigi, se zdi, da le nemogoče pričakova li , da 
bi en s... m r.1ziskova lec lahku odela l (s k la ko inhmzivnim delom) lako široko 
raziskovalno področje. 8min 6bllij- Snjlw je raziskovanju načina življenja in 
ku I turne ide ni itek "avstmlskih Slovencev· posl:Jv iln trd nt! vsebinskt! in metodo
luške temelje, L.ln bi si zd<lj žddi več nadaljnjega s tmkov neg<l sodelovanja in 
pobud. l<lko na institucinnn ini s trnkov ni rav ni (v isokošolski š tudijski prog-roTIl 
etnolof)ije na ljubljanski Univerzi, mziskova lni pnljekti drugih etnoloških 
inš titucij ... ) kot neformalni, združenih v širšem, skupinske m raZiskovalnem 
pn~ ... ktu. 

Oaša Hribar 
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