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MAJA GODINA: IZ MARIBORSKIH PREDMESTI/. O življenju in kulturi 
mariborskih dela vcev v It:lih 1911) do 194 1. Z., lllžba Obzorja Maribor, 
Maribor I ,}92, 209 sir., illIs tr., Summary, ZUSo.l m menfas..." u ng. 

Pričujoč, knjiga vsebuje dOptll njenn besedilo avlclriči ne magistrske nal~~ 
(Ddavskn kulturn v Maribonl lxJ leL., 19 19 do 1941 . Oddelek :z., e tno l%oijo na FF 
v Ljubljani, 19(0). Predmet njene obravnave so delavci, ki so bili zaposh:ni v 
d vaj~tih in lIideSl!tih letih v m01ribnrski teks tiini industriji in v Odavnica h 
drž..wne železniet: v Ma l'i bonl . R:.zisknva lno z..ln irn01nje je Godimwa usmerila v 
živ ljen je dela vcev in nj ihovih dnlžin predvsem ~zun:.j tnv;lmi ških zi duv, lon:j 
/ ... / pooprnvljcm:,m ddu", Zani mal jn je delavski vs.,kdanjik in nek.'te~ njebttJ. 
\It' prvine, kilt so sta novanje, prehr01njevanje, nblačenje, družinski prornčun in 
druž.inske skupnosti, prosti čas, ~ge in navade, zdravstveno stanje in zdra
vljenje itd. 

Okvir oziroma pud lab'<1 7 .... 1 življenje izbr.lIl ih socialno - profesionalnih 
skupin je uvud nt) oblikovan kilI ~(lris mzvnja ll1aribOl~ke industri je od leta 1919 
do 1941". Ti dve gospmlnrski pa no)..)i (kk.<: liln.:l industrija in železni ške ddav
nice) nis ta bili izbrani naključml. Pllllle ni1i s ta ptllnembni mariborski industrijski 
veji. Ma ri lxlrsk., tek."ti Ina ind lIstri ja jt! na m noč :z.1pt)~ l llV,lla več dela vcev kot v.se 
druge lova rne v Maribnm skup:l j, železniška slmjna hlV:lm:l pa je bila prva v!!tja 
industri ja \f M:lrilx)nl z velikim šlt!vilolll zaJX-l!Sknih cldnvcev. Pnleg razvl~a 
industrijt! jeavlorica na ~JJlagi arhivskih vilTlv prikaz .. 1la tudi delovn", razmere, 
n:lčin"" mvnanj:l z dela vci in njihove).., .... i zk(lri~nnja. 

Os~Jnj i J el r .. r zi ~1wve z na :o.h)VIlm ŽivljenjI.! in kult Ul'" /llarilxlrskih dd:lv~v 
ud leta 19 19 JIl 11)41 prinaš,1 tl.!lUabka p'lgiavja. V prvem Gcxi imlVa n!'.-vel ljuit' 
St."Stavn marilxlrske).., .... delav:o. tva )..) lede na njegov lokalni in socialni izvor ter 
nacionalno pripadnost. Pri h:m ugotavlja razliko med teks til nimi dela vci na eni 
in železniški mi Jdavci na dnl )..)i s trani. Zarndi le)..)e Mariborn blizu nvstrij!:.ko
slovenske meje se zdi lIs tn:zn.:l tuJi pozornost, ki jo je av toriCl pusvetila 
rmcilmalni sesta vi izbrane St'lCia lnt)'prt lfesionai ne skllpine in odnosom med 
cldavci raz ličnih n;lmclrulsli in njihlIVimi nadrejenimi . 

Stanovanjske ra zmere, v k.1k~nih ~Iži vt:le dnlžine mariborskih predvojnih 
industrijskih delOlVC\'V, soopis.1 1l1! v cl veh poglavji h. najpn:; v zvezi z nastankom 
in ra zvojem delavskih naselij in ko lnni j, nnto pa k v zvezi s stOlv bOl rstvom 
ozimma lastm l grnditv ijn in mltranjll s tanovanjsko kulturn. Polegop~mljenosti 
sL.1 novanj je avtorica raz iskovn la tudi 0!b'<1ni:z..1cijodružinskeb'<1 živ ljenja. V sirer 
r.:l z ličnih st;ll1ova njskih okoliščinah, v katerih so bi va le delavske d ru žine, 
ubrotavlja nebte~ sku pne značilnos t i : prostorsko s ti sko, nizko bi va lno raven 
stanovanj, sklTllllm) st;lnnvanjskn o pn:mo (pnma njka nj""l'0std j), s lnbo kvalitetu 
in cenenost pohištva. Avtorica pa vemlar dodnja "ob nlb~, da kaže omenjeno 
stanovanjsko podnbo pripis,'lti Ixllj preumestnim in gmotnim I7Izmeram kot 
pokl icni pripadml!S ti družinskih člamlV. 

Večjo odvisnos t od gmotnih I7I ZIllt!r delavskih dru žin ugotav lja Godinova v 
prehrani, ki jo po leg kb'<1 v vel iki meri določa ludi pripravlja[t!C obrokov, 
njegnv()znanjl:' in krajevni izvnr lpn!hr.:lnska tradicija). Pnl"'h prehran~kih St!sta, 
vin govnri tn poglavje tudi 11 naba vlj.:lnju živil. pripra vlj.:lnju in razdeljevanju 
hrane, Omenjena kulturna Sl.'Sla vin.l jt! v mzpravi ll ~tl'\!ZnO IIl.1vnutežena z 
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dnlg:imi, pomeni pa uvod v aVlnričinn nndnljnje, razširjeno mziskovanje kulture 
prehranjevanja. 

Poglavje O oblačenju mariborskih dda vct'v lemtdji na razlikah, ki so bile 
opazne v oblačil nem videzu ddilvcev nil eni in meščanov na drugi slrani. Na 
oblačiini videz delavC\::v in njihovih družin so močno vpli vale oblači ine navade 
meščanov in njihnva ublačilna mnda, dnknnčno pa b'<l je dolOČil i gmnlni položaj 
in osebni ndnns pos.,meznika dn oblarenja. POhI .. vje n~'<l še ugo tovit ve o 
obiČljnih načinih vzdrževan~' oblačil, n njihovem nabavl janju in n oblači lnih 
sestavinah g lede na njilmvu ddov no .. Ii pražn jo namembnost. 

Posebno POhI .. vje je pm:večcnt1 dru žinskem li pnlr.lčunu in sesta vi delavskih 
uružin. Kupna moč in način ra zpon!ja nja prihodkOV sta bila v dnbI"Šni meri 
odvisna od višine z.,slu žknv, ki so se razlikova li po posa meznih industrijskih 
obratih. Znotrnj dda vskih dnlžin je avlnriC1 obmvnavnla tudi )J I1!ož,.' i ozirom .. 449 
vlOJ:,>O pos .. meznih dru ži nskih ~ In n()v; pri vzgoji dela vski h 111rnk ugot .. v l ~' 
pil~)Sln zgmlnje na vn;nnj\:' I1n ddll, ~'Illnst()jn()sl ali kar prepu~nt)st s.,mim 
sebi. 

Od družinskih kg in na vad so obra vnava ne okoli~ine, običajne ob rojstvu 
in kn;tu dda vski Il otruk. :-opll.mava nju z..,kunskih part nt!rjev tt!r (lb p()rtlki. sm rli 
in ~bnih praznikih ddtlvcev nli nji hovih Jnl!in. Od šeg in navad življ'mjskeb'n 
cikln poglavjep~ha~, št! na Idn~ pra znik~, ki sojih pr.lznovaleddaV!>ke dru žin~. 

Zdmvstwno stanjt: ddnvccv in njihovih Jnlži n j~ av to rica v posc:bnem 
poglavju nnwz.,1a ml vrsto Ilgl)\(lVilev() nnjpognstej~ih bt)leznih, p~kodb.'h pri 
delu, načini h zJm vljt:njn in ()živ ljenjski d l)bi dda vccv. Ugotovitvejt! podk~pila 
z u:-ot~znilll i pndatki iz vinlV, kut!ill btllniške knjige, ol niškI! knjigI! ali pa knjigI! 
šolski h zavodov. 

Med nnčini izmbe pm~leh>:l eas" ddavcev so na šteti izletniš tvu, nbisknvanje 
veselic, gostiln, pll!..<;!.w p:l tudi član~ tv(J v dnlštvih, gojenje športa in podobno. 
Delavci in njihove druž.int: s-,l s i pmsli Č"IS pri v()~ili bolj ali manj le ob nedeljah. 
Mnllgl)ublik izr.1be prostega ča~"llbiCajn ih z.., mestno življenje, pa dda vsk.i s ll)ji 
praktično ni so poznali (obbkllvallj.l k.wa m, pmm~nad in promenad nih kon
certov, np~mih in g ledaliških p~Jst;lV). 

Glede mlnr~,a dn širi;e dnl žbene ~kupnnsti opaž..' Codinova pri izbrani 
socialnll-p rnfcsionalni skupini :-o1.lbo (politično) nrgnniz.ira nust in s trpe n odnos 
Jnuk()lice in lastnih razmer. P,)kg plll i tičnl!J.,>:l dduva njn obravna va tudi vpliv 
Cl!rkvt' in šolstva ler ()lIm 1:-0 do dnIg ih naciona lnih skupin. 

Samostojen dd nbrav nave iI! posvl....ren tudi priz..,devanjem in n!zultntom 
mziskovn njn dela v~ke kultun! v diIInači il' luji (Mki. s!llVnški, piIIjski, šwdski, 
avslrij~ki in z., h ll(IJlIl1lcm~ki) elnlll llški in z)-;Ildov inski IiIt!r.1 tun . 

Toliko kilt poručilo (J izJ nnt:1ll delu . V splošnem lahko publibciji Iz 
mariborskih predme:-o tij Mnje CIlJina priznamo vl't'binskn in tlbliknvnn ličnost 
in ·čbtcJ:, I ". KllJlCt:pt ualnu :..c- zdijo ~ tva ri prepričlji vo nOl m~llI . Nubeml izmed 
poginvij ni (llIwčnn Olli pl'!tirann v prilllt!rjnvi z osta limi. Tudi ni podalkov, ki 
bi bili It! "okr.lsno pripdi" (z.., mdi vdj!!},'"i.l " lIčink.., "), ampak ~ funkcionalno 
d(}polnjujejo v celu!!l. 

posrečen;) je tudi izbir.l ci tatov infonllOltorjt:V z., nasla vlja nj!! poglaV ij in 
Jnločnejših ptldnn::.lnvov, ki ra zl.lgajll I!!mo lX~lavj;). Način spo minja na 
nedav nu iz;\lo publikacijo dnolnginj!! Bred e Ceb ulj-Snj ko (Med srečo in 
svobodo. Avstral ski Sluvenci Il sebi. Ljubljana 1992.) in pomeni osvežitev v 
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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. 
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