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PREGLED DOSEDANJEGA
ETNOLOŠKEGA RAZISKOVANJA
SLOVENSKEGA IZSELJENSTVA
Breda

Čebulj-Sajko

Preden predstavim svoj oris dosedanjega raziskovanja življenja
slovenskih izseljencev v okviru etnološke stroke, naj omenim, da so
za posamezna obdobja tovrstnega proučevanja že bili objavljeni
zgoščeni pregledi (Ravnik M., 1982a; Slavec L, 1990). Poleg njih so
se v zadnjem času pojavili še krajši povzetki preteklega etnološkega
dela na tem področju (Sulič N., 1991a; Čebulj-Sajko B., 1991a), vsebi
na vseh navedenih pa ima vsaj dve stičišči: avtorice bolj ali manj
Pojasnjujejo namen etnološkega raziskovanja slovenskega izseljenstva,
kateremu dodajajo še seznam seminarskih in diplomskih nalog na to
temo, opravljenih v osemdesetih letih. Zaradi izostanka preteklih in
najnovejših naših objav s tega področja je trenutno v delu obsežnejša
problemska in metodološka analiza poglobljenih rezultatov in naključ
nih »srečevanj« etnologije z izseljensko tematiko od začetkov njenega
formiranja kot samostojne znanstvene discipline do danes. Ta časov
ni razpon je razviden tudi v navedeni izbrani bibliografiji na koncu
tega prispevka, ki ni popolna in jo bo zato potrebno še dopolniti, je
pa v primerjavi z do sedaj objavljenimi najobsežnejša. Avtorji, med
katerimi vsi sicer niso bili profesionalni etnologi, so pa svoje pri
spevke objavljali v etnoloških strokovnih publikacijah, so že v pred
vojnem času opozarjali stroko na potrebnost raziskovanja življenja
slovenskih izseljencev. Takšne pobude najdemo predvsem v prispev
kih, objavljenih v Etnologu (Šašelj I.F., 1929, 1934, 1940; M rkun A.,
1934, 1940;), medtem ko je Franjo Baš v Časopisu za zgodovino in
narodopisje med leti 1930 in 1934 objavljal bibliografijo člankov pod
gesloma Izseljenci, Izseljevanje.
Toliko o začetkih, ki so še do danes ostali v senci poudarjanja
rezultatov etnološkega proučevanja izseljevanja, priseljevanja in povratništva v osemdesetih letih. Res pa je, da se je tak rat prvič v
zgodovini svojega obstoja etnološka stroka sistematično lotila razisko
vanja slovenskega izseljenstva.
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Čeprav nam v tem prispevku ne gre za odkrivanje prvih etno
loških raziskav na to temo, naj vendarle omenim članek Boža
Škerlja Nekaj akulturacijskih pojavov pri ameriških Slovencih (1957).
S svojim raziskovalnim pristopom je avtor močno vplival na delo
etnološkega podmladka dobrih dvajset let kasneje. Vsebina njegovega
prispevka je namreč še vedno aktualna, in to ne samo zaradi zgodo
vinskih dejstev o ameriških Slovencih, temveč predvsem zaradi teo
retičnih razmišljanj o aktivni in pasivni akulturaciji, o spremembi
vrednot, ki jih prinese človeku zamenjava družbenega okolja, o
pomenu jezika kot simbolu etnične identitete (implicira ga predvsem
na drugo generacijo Slovencev v Ameriki) itd. Vse omenjeno temelji
na njegovih praktičnih izkušnjah med izseljenci, torej na stacionar
nem delu, na metodi lastne udeležbe in opazovanja življenja posamez
nika ali skupine, s katero se etnologija v preučevanju izseljenstva še
danes odlikuje. Poleg tega se avtor dotakne tudi problema izseljen
ske družine in medsebojnih odnosov njenih članov, nadalje odnosov
Slovencev znotraj in zunaj svoje etnične skupnosti ipd. Vse to je
vključeno v etnoloških raziskavah, nastalih v osemdesetih letih, o
katerih bo še govor. Lahko rečemo, da obstaja kontinuiteta etnolo
škega raziskovanja diaspore v današnjem metodološkem pomenu vsaj
od objave Škerljevega »eseja« (kot ga sam imenuje) dalje in to kljub
spreminjanju definicije predmeta etnologije v preteklosti. Njegov
prispevek pa imamo lahko za povednega tudi za zgodovinarje, psiho
loge, sociologe, geografe, kar kaže na njegovo večdisciplinarno in
primerjalno, danes še kako aktualno, usmerjenost pri etnološkem
proučevanju izseljenstva.
Smernic in pobud, ki jih je dal Škerlj v svojem prispevku, so se
etnologi, kot že rečeno, oprijeli šele v začetku osemdesetih let. Do
tedaj se je stroka posvečala predvsem teoretičnim in metodološkim
vprašanjem raziskovanja vsakdanjega življenja in posameznim dolgo
ročnim projektom, kot sta bila Etnološka topografija slovenskega
etničnega ozemlja (ETSEO) in Način življenja Slovencev XX. stoletja.
Rezultat prvega projekta je enajst zvezkov, v katerih so objavljeni
obsežni vprašalniki s področja materialne, socialne in duhovne k u ltu
re in služijo etnologu kot pripomoček pri zbiranju raznovrstnega
gradiva predvsem na terenu - med ljudmi. Dolgoletno zanemarjanje
problematike slovenskega izseljenstva je slutiti tudi v besedilu
uvodnega zvezka, v katerem avtor Slavko Kremenšek pravi: »Izho
dišče etnološke topografije slovenskega etničnega ozemlja je prostor,
k i ga pripadniki slovenske etnične skupine naseljujejo. P ri tem gre
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tako za okvire S R Slovenije, ko t za zamejska območja, naseljena s
Slovenci. Sem je končno treba p rišteti tudi kolikor toliko strnjene
slovenske izseljenske kolonije.« (Kremenšek S., 1976; 1.) Čez dobri
dve leti je v okviru istega projekta izšel sedmi zvezek vprašalnic, v
katerega so vključena tudi vprašanja s področja interetničnih in
medkrajevnih odnosov ter zdomstva. Slednji pojem pomeni »sprva...
začasno in kasneje velikokrat... stalno izselitev iz domačega kraja in
domovine.« (Uredniški odbor ETSEO z upoštevanjem osnutka Pavle
Štrukelj, 1978; 27.) O etnološkem preučevanju izseljenskih naselbin
je zapisano, da je to »poseben problem. Tukaj nas zanimajo le zveze
med zdomci, njihovim domom in domačim krajem ter k u ltu rn i
nasledki, k i temeljijo na teh zvezah.« (Uredniški odbor..., 27, 28.)
Naštetih je tudi nekaj ustanov v Ljubljani, ki so bile tak rat poveza
ne z izseljenci in so imele del njihove periodike ali arhivskega gradi
va. Predvsem pa je poudarjeno, da je glavni vir za raziskovanje to
vrstne tematike terensko gradivo. Vprašalnica ima dvanajst daljših
ali krajših vprašanj, ki se dotikajo časa, kraja izselitve/priselitve,
dolžine izselitve, socialne, poklicne, starostne... strukture izseljencev,
oblik vzdrževanja zvez z domačim krajem (obiski, pisma, iskanje
nevest doma, prinašanje zaslužka domov...), posledic povratništva v
domačem kraju, pripovedovanja izseljencev.
Raziskovanje tematike, kljub predstavljeni vprašalnici, v etnologiji
še vedno ni zaživelo. Bistveni korak naprej v tej smeri je bil storjen
v času drugega projekta Način življenja Slovencev XX. stoletja. Pora
jati se je začel proti koncu sedemdesetih let na Pedagoško-znanstveni enoti za etnologijo Filozofske fakultete (FF). Vanj so bile vklju
čene tudi etnološke raziskave slovenskega izseljenstva (glej: Kre
menšek S., 1980; 13), ki so se hkrati vključevale v interdisciplinarni
raziskovalni program Slovensko izseljenstvo in kultura v okviru
Znanstvenega inštituta FF (glej: Šumi N., 1988). V šolskem letu
1980/81 je bil na oddelku odprt seminar za etnološko proučevanje
slovenskega izseljenstva. Dve študijski leti ga je vodila Mojca Rav
nik, nato pa je bil ukinjen. V času njegovega obstoja, pa tudi še
nekaj let po njem, je nastala vrsta seminarskih in diplomskih nalog
tedanjih študentov, med katerimi sva, žal, ostali le dve raziskovalki,
ki se še danes profesionalno ukvarjava s to tematiko.
Seminar je v bistvu pomenil razcvet etnološkega raziskovanja
izseljenstva in je po svojih številnih rezultatih v prvi polovici osem
desetih let izstopal v primerjavi z drugimi oddelki FF, vključenimi
v omenjeni interdisciplinarni projekt. »Na začetku smo si zam islili
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sistem atično raziskovanje z zbiranjem skupne dokumentacije, terenski
m i raziskavami, s sodelovanjem z drugim i strokovnjaki in ustano
vami. Sestavili sm o tu d i pregled povratnikov, k i danes živijo v Slove
niji in jih veliko število tudi anketirali. Sodelavci so se dela lotili
tem eljito in resno... V naših raziskavah sm o izseljensko kulturo
časovno, prostorsko in problemsko zajeli zelo široko: od obdobja pred
prvo svetovno vojno do danes, v Evropi (Franciji, Nemčiji, Švedski
(op. avt.), ZDA, Južni A m eriki (Argentini), Kanadi, Avstraliji, A friki
(Egiptu). Zanim ali so nas domači življenjski pogoji, k i so povzročali
izseljevanje, posledice izseljevanja v domačem življenju, potek izselje
vanja, življenje izseljencev in povratnikov.« (Ravnik M., 1982a; 62.)
Ker so avtorji in njihova dela navedeni v bibliografiji, bom v nekaj
stavkih osvetlila še metodologijo etnološkega raziskovanja slovenske"
ga izseljenstva, ki se je oblikovala v času seminarja.
Sprva smo se morali soočiti z dejstvom, da domačih etnoloških
raziskav pred pričetkom seminarja skorajda ni bilo. Zato smo se
morali seznaniti z literaturo sorodnih ved, arhivskim gradivom, časo
pisnim in revialnim tiskom na to temo. Predvsem pa smo dajali
prednost terenskemu delu: srečanja z izseljenci in povratniki so nam
odpirala nove dimenzije njihovega življenja, s katerimi se v času
desetih let nazaj doma nismo imeli možnosti seznaniti. Pomagali so
nam tudi pri širjenju mreže novih informatorjev, s čimer sta se
pestrost in količina novih podatkov večali. Na teren, predvsem čez
mejo, smo odhajali z vnaprej pripravljenimi vprašalniki, ki so bili
bolj ali manj usmerjeni v iskanje manifestacije izseljenske kulture,
kar si danes tudi sami očitamo (npr.: Slavec I., 1990; 311, 312).
Verjetno je na to vplival čas, v katerem smo delali, in se kot
raziskovalci nismo znali distancirati od njega. Prav gotovo pa smo
se vsaj tisti, ki smo zbirali gradivo za svojo raziskavo v tujini med
izseljenci, distancirali od »solzavega časnikarskega pisanja« doma,
čeprav smo tudi sami pisali o ohranjenosti, izražanju in izraženosti
»slovenskosti« (Slavec I., 1990; 312) med našimi izseljenci. To
»metodološko zmoto« smo presegli s spoznanjem, da je treba življenje
Slovencev v tujini raziskovati na enak način, kot raziskujemo življe
nje Slovencev doma: »... odrekli sm o se vnaprejšnjim domnevam o
ta kšn i ali drugačni identiteti.« (Slavec L, 1990; 312.) Zato smo
skušali na terenu najprej spoznati življenjski vsakdan, ki ga je izse
ljenec živel pred njegovim odhodom iz domovine. Sele nato smo
usmerili pozornost na pojave, ki so se ravno v primerjavi s spoznanji
o njegovem preteklem življenju izkazali za specifično izseljenske.
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Zanimal nas je tudi odnos in kontakt z domačimi ter nasplošno s
Slovenijo. S tem je bil življenjski ciklus izseljenca nekako zaokrožen
in smo si v okviru večjega števila izbranih informatorjev lahko dovo
lili tudi posploševanje ugotovitev.
Na podoben način smo raziskovali življenje povratnikov, le da je
bil v tem primeru poudarek na domačem prostoru, v katerega so
se morali ponovno vključiti.
Do vključno leta 1985 je na ta način nastalo 8 seminarskih in
sedem diplomskih nalog. Med zadnjimi so bile tri objavljene v knjiž
ni obliki (in sicer o Slovencih v Franciji, v ZDA in v Nemčyi). Živ
ljenje avstralskih Slovencev pa je bilo prikazano na razstavi v Slo
venskem etnografskem muzeju v Ljubljani. Skupna značilnost večine
so historični prikazi izseljevanja Slovencev, ki temeljijo na opisih
gospodarskih, socialnih ipd. razmer doma in v izselitveni deželi, ki
jo avtor obravnava. Na tem delu raziskave smo, če ne upoštevam
terenskega dela, porabili večji del naše energije, kar se pozna na
kvaliteti etnološke vsebine nalog. Zgodovina izseljevanja Slovencev
na tuje v tistem času še ni bila napisana niti v tolikšni meri ne,
kot je to danes. Zato smo etnologi po svojih močeh skušali zapolniti
to praznino. S podobnim problemom smo se soočili pri opredeljevanju
pojmov, kot so: izseljenstvo, zdomstvo ipd., ter z njimi povezanih poja
vov. Pomoč smo iskali pri sociologiji, ki nas je opozorila »na procese
akomodacije, adaptacije, akulturacije, asimilacije itd., vendar so se
nam z vidika vsakdanjega življenja na m ikroravni ti procesi pokaza
li mapj presojni in bolj protislovni.« (Slavec L, 1990; 312.) Preprosto
povedano, praksa se ni umeščala v teorijo. Ker smo hoteli življenje
izseljenca čimbolj celovito prikazati, smo se pri tem mnogi spraševa
li, kje so meje oziroma povezave etnologije z ostalimi strokami. Bolje
rečeno, prišli smo do spoznanja, da je proučevanje izseljenstva izra
zito interdisciplinarno ali večdisciplinarno področje, če ga hočemo
zajeti kompleksno. Praksa pa kaže, da še do danes nimamo razčišče
nega koncepta interdisciplinarnosti, če je ta sploh mogoč, čeprav ga
pogosto poudarjamo pri načrtovanjih raziskovanj izseljenstva (npr.:
nenazadnje tudi v strategiji raziskovalnega polja Narodno vprašanje).
Naše raziskave so seveda posegale tudi po rezultatih sorodnih strok
(geografija, zgodovina, sociologija, lingvistika...), nekatere celo v
takšni meri, da so bolj sociološke, historične... kot pa etnološke, s
čimer pa jim prav gotovo ni odrekati njihove strokovne vrednosti.
Za večino raziskav in prispevkov, ki so bili objavljeni po letu
1985, pa lahko ugotovimo, da so plod preteklega dela enega in
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istega avtorja, medtem ko je pri redkih novih raziskovalcih prihajalo
tudi do ponavljanja enih in istih že raziskanih tem (npr.: Slovenci v
Avstraliji se v seminarskih nalogah različnih avtorjev pojavljajo kar
trikrat, pri čemer je vsebina zadnjih dveh ponavljanje vsebine prve
naloge. Glej: Čebulj-Sajko B., 1985; Bagatelj M., 1987; Narobe A.-S.,
1990). To gotovo ni v korist stroki, še zlasti ne, če vemo, da hrani
etnološki oddelek v fondu dokumentacije še vrsto neobdelanega gra
diva, zbranega v času seminarja.
Čeprav so se v preteklem desetletju posamezni etnologi zavedali
pomembnosti nadaljevanja začetega dela in so tovrstne pobude izra
zili v strokovnih publikacijah (prim.: Stanonik M., 1984; Dular A.,
1985, 1986; Čebulj-Sajko B., 1988, 1991; H ribar D., 1992), danes še
ni prišlo do nadgrajevanja etnološkega raziskovanja izseljenstva (glej:
Kremenšek S., 1992). Trenutno sta na podiplomskem študiju na to
temo vpisana en magisterij in en doktorat, kar je občutno premalo
za razširitev, poglobitev, metodološko izpopolnitev etnoloških razi
skav s tega področja. Uspešnost preteklega dela nas torej ne rešuje
iz današnjega položaja, ko že zaostajamo za ostalimi strokami, ki so
se znale v novi družbeni klimi od leta 1990 dalje pravočasno
odzvati na povečano zanimanje doma in v tujini živečih Slovencev
za tovrstne raziskave. Še posebno so odmevnejše tiste, ki postavljajo
v ospredje človeka - izseljenca - in so sprejemljive tako za laike kot
za znanstvene kroge.
Možnosti za aplikativnost etnologije na tem področju v najnovejši
obliki »slovenske demokracije« so prav gotovo realne, nerealno je le
pričakovati, da se bodo maksimalno uresničile ob tako majhnem
številu raziskovalcev, ki se danes strokovno ukvarjajo z izseljen
stvom.
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A B STRAC T

R E V I E W OF E T H N O L O G I C A L R E S E A R C H
ON S L O V E N E EMIGRATION
Breda

Č ebulj-Sajko

The results o f ethnological research on Slovene emigration have
already been presented (e.g.: M. Ravnik, 1982a; L Slavec, 1990) The
main source o f analysis o f this data was sem inar papers and under
graduate theses w ritten by students o f ethnology which came into
being during the sem inars on ethnological research o f Slovene
emigration (1980/81, 1981/82) and thereafter. This article stresses
the methodology in these papers in which the life o f the em igrant
is portrayed as a comparison w ith his everyday experience prior to
leaving his homeland or, in the case o f studies on em igrants who
returned, to their life abroad. The m ajority o f the papers attem pt
to place the em igrant in a certain chronological period, through
which ethnological research on Slovene emigration often becomes
excessively historically, sociologically, economically, geographically,
and otherw ise colored, and because o f this the papers frequently
lack an analysis o f the causes for the existence o f specifically
emigration phenomena. The anthropologist Božo Škerlj drew a tten 
tion to them in 1957 in his article N ekaj akulturacijskih pojavov
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p ri am eriških Slovencih (»A Few Acculturational Phenomena among
Am erican Slovenes«). W ith his thoughts on active and passive ac
culturation, on the change in values brought about by an alteration
in social environment, on the significance o f language as a symbol
o f ethnic identity, on relationships in em igrant families, w ithin and
w ithout the ethnic com m unity and so on, Škerlj established the
methodological foundations for ethnological research on emigration.
To date this fact has been excessively hidden in the shadow of
emphasis on the success o f the sem inar in the eighties, as the
ethnological approach to researching the life o f em igrants has not
significantly changed since Škerlj’s time. It is true, however, that
there is ever less original research coming through, a fact which is
also evident from the bibliography published. The case o f this m ust
be sought in the m odest num ber o f Slovene ethnologists who today
work professionally on Slovene emigration.

