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S L O V E N E  S T U D IE S  DAY NA SSEES U N IV E R Z E  
V L O N D O N U  18. N O V E M B R A  1995

Irena  G an ta r  Godina

18. novem bra  1995 so na trad ic iona ln ih  študijskih  dnevih na School 
of S lavonic and  East E uropean  Studies univerze v Londonu (pred slo
venskimi so bili med drugim i že bolgarski,  estonski in rom unski) p red 
stavili delček poznavan ja  slovenske kulture  in znanosti  angleški 
slovenisti  in tr ije  Slovenci, tudi s pomočjo in predgovorom  slovenskega 
veleposlan ika  g. M atjaža  Š inkovca v Londonu, od tega dve sodelavki 
Inš ti tu ta  za izseljenstvo ZRC SAZU. Srečanja so se udeležili š tudentje, 
predagoški delavci univerze, znanstvenik i z d rug ih  inštitucij in tudi 
nekateri tam  živeči Slovenci.

Uvodno je  bil p redstavljen  del s lovenske zgodovine; prva je  imela 
predavanje  dr. Cathie Carmichel z Univerze v M iddlessexu z naslovom 
The Nat ive’s Return:  Johannes Vaikhard von Valvasor as Ethno
grapher.  Im ela  je  zanim ivo in duhovito  predavanje , ka te rega  osrednji 
del je  bil oris lova na polhe in običajev, povezanih  s polharstvom . Mag. 
Marko Štuhec s Filozofske fakulte te  Univerze v Ljubljani je  imel 
zagotovo enega najbolj odm evnih  predavanj Some Aspects of the Eve
ryday Life of the Nobility in Slovene Lands in the Seventeenth Cen
tury; ang lešk im  študentom  in drugim  poslušalcem  je  predstavil v sak
danje ž ivljenje p lem stva v slovenskih  deželah v 17. stoletju. I rena Gan
ta r  Godina se je  osredotočila  na Slovence in njihovo razum evanje  slo
vanske vzajem nosti v 19. stoletju (The Slovenes and Slavonic Reci
procity in the Nineteenth Century), k i j e  m orda vzbudil pozornost tudi 
zaradi predstav itve  A. T. L in h ar ta  in n jegovega razum evanja  
avstroslavizm a.

Drug sklop predavanj je  bil osredotočen na slovensko slavistiko. Žal 
sta pri tem sodelovala samo dva, zato pa najboljša angleška  poznavalca 
s lovenistike prof. Har ry  Leeming in prof. Gerald Stone. Prvi je  
predstavil M arka  Pohlina  in Žiga Popoviča kot e tim ologa v predavanju
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z naslovom  Early Slovene Contributors to Comparat ive Slavonic 
Philology, drugi pa je  predstavil referat Languages in Contact in the 
Slovene Lands.

Tretji  del -  vodil ga je  zgodovinar dr. Martyn Rady -  je  bil za 
slovenske udeležence najbolj zanimiv, saj smo lahko slišali, kako an
gleški sociologi, zgodovinarji  in politologi presojajo geostrateški in 
po litični položaj Slovenije. Prof. Frank Carter ,  geograf, je  imel sicer 
najbolj d inam ično  predavanje  z naslovom Slovenia, the Geographical 
Balance Sheet, toda slovenske udeležence je  z njim kar  malo razočaral. 
S sliko in razn im i tabelam i je  pokazal, da se je  njegov čas poznavanja  
ustavil nekje ob koncu 60. in m orda začetku 70. let, saj je  bila  Slovenija 
p rikazana  kot dokaj zaostala ag ra rna  država, pri tabelah  pa je  Slovenijo 
obravnaval še kot del Jugoslavije, razen v p rim eru  p rikaza  brutto  do
hodka, kjer je  našo državo prim erja l  z osta lim i vzhodnim i postkom u
n is tičn im i državam i. Veliko poznavanje  slovenske zgodovine in pro
blemov slovenske m anjšine  na Koroškem  je  v svojem referatu  The 
Politics of Assimilation: Slovenes in Austria 1945-60 pokazal 
zgodovinar Robert G. Knight z univerze Loughsborough, ki ga 
nekateri poznam o še iz časa, ko je  zbiral gradivo tudi v Ljubljani. Slo
venska  sociologinja  mag. Marina Lukšič Hacin z Inšt i tu ta  za izseljen
stvo ZRC SAZU je , kljub tremi, odlično op isala  problem resocializacije  
med s lovenskimi em igranti  (Rcsocialization -  acculturation of Slo
vene Emigrants) in s svojim referatom  izzvala veliko zanim anja . 
Zadnji  je  nastopil dr. James Gow z referatom Slovene Politics and Se
curity, ki je  prav tako kol Robert K night,  pokazal izjemno poznavanje  
geostra teškega položaja slovenske države in ak tua ln ih  dilem  slovenske 
politike. Svoj prispevek je  zaokrožil z razprtjem  polit ičn ih  a l te rna tiv  in 
z d rzn im  poskusom  napovedi o uspehu trenu tne  polit ične usmeritve.

Slovenski študijski dan na univerzi v Londonu je  bil gotovo eden od 
pom em bnejših  prispevkov pri seznanjanju  angleške strokovne javnosti  s 
s lovensko kulturo , znanostjo  in politiko. Samo srečanje  je  imelo velik 
pom en tudi zaradi t renu tn ih  prizadevanj akadem skih  krogov in s loven
skega veleposlan iš tva  v Londonu, da bi na SSEES ustanovili  katedro  za 
slovenistiko.




