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PAVEL MEDVEŠČEK, NA RDEČEM OBLAKU VINOGRAD RASE, 
Ljubljana, KmečlO g las (Cla~lVi) 1991.224 str. 

Pl"I!d dwma leloma je v ~riji C 10lsov i, zbirki 2.nol."li Kme~ke knji žne zbirke, 
pri Kmečkem g ln su izšb (ret jn knji ).,'rI. Prvi v St:ri ji. Cel1lignjevcmu Javorovem 
hudiču (1986). je Ido kasneje s lediln .k druga. Tomšičeva Noč je moja, dan je 
tvoj. njcj pa Medveščkov .. Na rd"'čem oblaku v inngrad r .. Se:. Taob pl"l!jšnjih dveh 
(ustnem izmči l u GOl'\! nad Ajdnvščinn v prvi in Li. folklnmcm pripoved ništvu 
slovenske Istre v drub"i) pnnaŠo.l izbnravlenličnih prip<lwdi iz Id ri~, sveta med 
rekama ldrijl)in s<w. na zem ljl!vidih pngostooznačen~ kol Kana lski Kolovrat 
ali K.lmbrcško pogorje. 

Obdrugih d veh ima Mcdveščktwnddo prav !-;otuvo Ix,sebnn mesto. Negre 
le l.1 pribli žanje iZl<1zilo specifičnt: pn:=lckte podo~ območja. pri &nH:~r mislim 
na obmcjnost, odmaknj~nnst in izoliranost. ki so, kljub vs.::m n~ga ti vn im posle
dicam pri pomogl~ vsaj k (lhra r*vanju škvil nih kultu mih St!stnvin. Mt!dveštek 
je pripov~d i , "pravre in ~ t (}rj~", k.,knr jih sa m imenuje, L'pisa l že v petdeseti h 
letih! "S pnšknimi, L1nt!senja~kimi n;lmeni mlados tnik;l, d;l bi s pozn;ll in ohranil 
vsaj ddček h.>slnvenske ljmb:ke lI!otvarj<11nosli tunb meji", je pripovedi ne le zbral 
in zapis.11, pač pa za objavo tudi :-;a m ilu sIriral, kar prispeva k bnlj ct!it')Stnemu 
dnjemanju gradiva. MedveŠČknv.l abstrakina likovna govorica ubrano dopol
njuje fanl .. zijski svt.'l in powdno moč t.1ko pOSlr1lt:~znih pripoved i in poglavij kol 
ludi knjig~ voduli . 

Knjiga z..1jema us tno i zročilu krajev ud Mat<ljurja dn Komde in mestoma 
Pl"t5eb'<l gL-'Ografske meje Idrije; n .. St!vt:nJ ~zaide na Tolm insku, na jugu pa v 
neknl~re bri~ke vasi pod K(lradll. M~dvt:~t'k jeL1pisova l v naf'\!čno(Joorvanem. 
sočnem in žiwm jeziku, kakJo~nl::g" je I<lkrnt sl iša l pri ljudeh ... se danes za rad i 
mzličnih vZl1lkuv že izg ubl ja. Z.1 pi ~Jval je v i~zikLl . ki h'" puzna in nUl je blizu, 
So1 j jt! s,1 m dmn .. iz bl ižine An hovehra. VSt!h 11 7 pripovedi jeop~mil z navedbo 
kraja in z letnim z .. pisa. I zj~mollln iI.:! dodal tudi 0pl.Jmbo, kadar je bila Z.1 
razum~v<1njt: spuročila nujnn pUIn!bna . 

Ob bcSt!di L1 pisnvalca jt! namt:Stu uvod<1 in p(\!d pos.1m~znimi poglavji 
domiseInu izpostavljena prva, ·praven o pravci· z naslovom Pravca nima palca, 
ob kateri so nekdaj vUkanju nll1lknm k.,L1li prste na ruki in jih po vrsti zapirali 
in odpirali. Ostale pripovedi so pf'\!~le<.lno nanizane v šcst naslednjih poglavij, 
ki nosiju naslnw po ene od pripnvt!di: Kako ris z..-,senja ti, Rože.1 belega možca, 
K.1koso li či Lajngofc .. pokončn l i, PlIOPČ, ki jt' imd rad oblake. Z lata kOL1 in Trn, 
čir ueda k.1men dnI lIIieče. Na knncu publikacije av to r najp~j našl~it' pripo
vedovalee in pndatk~ o njih, St!zmllllU pa sl~di abeet:dni s lova r narečnih besed 
in krajev nih im~n, bOb"::Jt in nujno pnl ~ben 2.1 branje in prav ilno razumevanj~ 
~dila. 

Marija Stanonik. k(x1rdinalorka serijt! Glasovi, vi di pome n Medveščkove 
zbirke v d v(~elll : na eni stra ni v tem. Ja ·vsaj v tej ubli ki uhranja spumin na 
duhovno mnč ljudi v krajih, ki jih J anes zaraščala grmnv j~ in plt!vel in so bili 
žrtvovani nekak.;;n i objestl1l)sti ptw()jnih let...·. in na drugi, ·k~rprinaša v stroko 
- s lovstvt'nn fnlklnriSliko. vrsln novi h motivov, marsikdaj nekonv~ncionalno 
oblikova nih, v čt'mer je mogoče videti nada ljevanje enkra tneb'<l reZijanskega 
folklomL"ga p ripovedništva in hkra li pf'\!hmlno stopnjo v v~dno bolj oslabljeno 



Knjižna ponXila in 00.Y1le' 

v notranjosti slovenskega ozemljn, kj~rjt! marsikdaj mogoče le~ slutiti nekdnnjo 
kreativnost-o 

Bistveno z.1 etnološki vidik prt'SOjanjn teže Medveščkovl:: zbir~e se mi zdi to, 
kar Stanonikova označuje kut -post!bnust-: pripovedi (tud i Cernih"Ojeve in 
Tnl1lšičeve) so nt!nnvadnn mnčnn poveza ne s knnkretnim življenjem, v njih ~ 
zrcalijo tako rekoč vse kulturne 5e:>tavine, od makrialnih do duhovnih, in jih 
potemtakem res lahko š tejem!) z.1 pomemben vir pri proučevanju pn::kklosti . 
Bližine ali odmaknjenosti m l "enkra tneb'" in s lov ill::ga" rezi~'nskega fnlklomega 
pripovedništva pa s.,mn ne bi povt!zlwala ne z Medvcščkovo ne s podobnimi 
zbirkami. To mt! spominja na ugota vljanje epirentnlV in določnnje nlšilnih 
s tupenj: prepri ča na sem, da je (bilo) "Rez ij" na Slovenskem dosti, le de 
Courtennyjev in Mntičetovih, pa tudi Černigojev, Tomšičev in Medvci\čkov, 
premalo ali pa so prišli prepoznt). To dnk..uu~jo vse tri knjib>e v zbirki Glasovi 441 
in bodo dok..uovale še druge, ki jim bodo, upajmo, s ledile. 

DER BLEICHE MOND/BLEDI MESEC, Alte ins trllmentnle Volksmllsik a us 
Slmwnien / Stnra instnllllenlnlna limiska glasba iz Slovenije,lzbor, posne tki 
in spr ... mni kkst: MIRA OMERZEL-TERLEP, Trikont, 199t , US-OIS2 
(CO-pi,,,,,,"). 

Kljub deklarativnim spremembam v šestd~ti h Idih in s lt!dt!nju "novim 
teoretičnim vudill)m" bi z., slo\'t! nsko etnnlogijo kžko ntkli. da se jt! owdla 
d~jstva, da smo v km stol...tju že zdavnaj z.lbredli ginboko v vodt! infnnllacijske 
dobe, saj j~ ddn s sodobnimi tdllličnillli sn:dstvi \' s troki Št!1 ... v povojih, pa še 
pri uporabi digitalnI:: tehnike prihaja prej do nesporazumov kot pa dn graditve 
sodobne infnnnacijske mrež .... Po nek.,k.~nem odporu in odmikll od (psevdo) 
n)mantičnih pred .. tavo ljudstvu in ljudski kulturi, ki Sl.) z.,znamovalt!!tlnološko 
dl!javnost nttkj~ do sn:oJ t! It!ga stt)le~n (pntllvSt!'1l1 na področju duhovni! ku Itun:, 
nena z'Hlnj'" pa tu di p ri makrialni kulturi, kjt! l· so bili zbiralcem -vsa kdanji 
pn..Jm~ti bl~z estdske funkcijI:: pra vi lllma n~z.'nimivi), se j\!elnologija skrila za 
varno nbstr.:lktml sintah'1nn "načina življcnja -, ki ji je omogoča la -lahkotno· 
obdelovanjt! kmalik~ prej po in tuitivnih prebliskih kot po jasnem epistemo· 
loškem razumevanju s tva ri . [n kljub deklarirani -spravi" mt!d -dno IClbrj- in 
-fn lkl orisW dn kak.~ni h rt!snt!jših kon~plt l<l lnih s tikov (razen ostrih kritik pojma 
-l judskI:?" ku ltu re znbehstr.'lIli) mt!d njillOvim i pmjekti vzadnji h d veh desetllttjih 
ni prihajalo, tako da jt! v prejšnjl:"m dt!St.> tletju tudi na Odde lku za etnologijo 
(St!daj: ... i n kultu mo anlmpl)lugijn) prišlnd n neuravnotežene prevladeohravna
vnn~' (pretežno) materinine kulture in (z.westnega) z.1nemarjnnja ta ko duhovne 
ku ltu re kot sodobnih anlnlpolnskih t .... ·orij. Ker jI:" Illuzea lsku in kunzervntorsko 
ddostn ln icn v akti vm)stih naše etnologije in ker s tmb s taki~nimi ali dnigačnimi 
nnčini konzt!rvativnt:'ga prislnpa k prezl:"nlaci ji svojl:"b'" ddn "živi- v javnosti, je 
postni pmblem prezentacije duhovne kult ure pome mben izziv e tnuloške zna· 
nosti, s..,j se braktemih oznak "fl)lkllJri zJll;)- v pritll:'hno b..,nn lnem ali turis tično 
stereotipnem SIll islu stmka s..,mn nt! I1U lr'e kar tako iznebi ti · in prav z., to, ker je 
"f()lkl orna prezenlacija" nekakšneb'7l -narndowh"3 blah"'- v s talnem interesu 
bahave oblasti, j~ Jolžnost simke p~~).;'lli s tllpi dnt: skreotipe toliko večja, 


