SLOVENCI NA AVSTRALSKI TASMANIJI
Ksenija Vesenjak

COBISS 1.02

UVOD
Predm et raziskave, k ijo povzem am v naslednjem prispevku, nedvom no spada v speci
fično področje preučevanja. Če seje antropologija začela kot znanost o t. i. primitivnih
ljudstvih in se je ukvarjala s preučevanjem neevropskih etničnih skupin, nerazvitih
družb in kultur, nato pa se je do srede 20. stoletja izoblikovala kot znanost o razliki
sami in na koncu pristala tudi na preučevanje vsega tujega v domači kulturi, zagotovo
spada pod posebno poglavje tudi preučevanje lastne kulture v tujem okolju. Predmet
antropologije je tako ali drugače razlika, torej, kako nekdo drugi, naj bo bodisi človek
z druge strani ulice bodisi z druge strani oceana, organizira svojo predstavo o stvareh,
ki ga obdajajo. V m ojem primeru gre za ljudi, rojene v slovenski kulturi, a že več kot
nekaj desetletij živeče na avstralski Tasmaniji. Pojav, s katerim sem se ukvarjala, je bil,
kaj se dogaja z etnično identiteto takšnega človeka. Pojav je poseben tudi zato, ker gre
za otoško državo Tasm anijo, kjer Slovenci niso neka getoizirana skupnost, poseljeni
so razpršeno, m edsebojni stiki pa že na prvi pogled niso pogosti. Cilj je bil raziskati,
kako se ohranja etnična identiteta Slovencev tam, kjer ni organiziranih društev in drugih
organizacij, ki bi povezovale posam eznike. In kako, se pravi, v odnosu do česa se takšni
posam ezniki definirajo. A vstralska Tasm anija je iz navedenih razlogov pravzaprav
zgleden primer. Čas bivanja med izseljenci na Tasmaniji je prekratek, če upoštevamo,
da naj bi terensko delo trajalo dlje. A dandanes je iz finančnih razlogov težko doseči te
standarde. D obljenih sklepov zaradi narave raziskave ne m orem posploševati na širšo
populacijo in veljajo le za to in v tem obdobju, tj. v času m ojega bivanja na Tasmaniji
od 14. novem bra do 19. decem bra 2002. Danes je m orda m arsikaj drugače. Podatke o
številu na Tasm aniji živečih Slovencev sem dobila predvsem od njih, po vzoru »snežne
kepe«. Tako sem prišla v stik s tistim i, ki so že poznali najm anj enega Slovenca. Pod
drobnogled so torej zajeti posam ezniki, od katerih vsak pozna ozirom a je poznan vsaj
še enem u Slovencu in je privolil v sodelovanje.
U porabljene m etode in tehnike za zbiranje em piričnih podatkov so bile polstrukturirani intervju (za osnovo polstrukturiranih intervjujev sem uporabila vprašanja že
sestavljenega vprašalnika Nade Šabec [Šabec, 1995], jih preuredila in dodala neka
tera podvprašanja), opazovanje z udeležbo, razni osebni in uradni dokumenti, poleg
D v e d o m o v in i • Two H o m e la n d s 2 0 • 2 0 0 4 , 2 8 1 -3 0 3

Ksenija Vesenjak

pisnega gradiva sem upoštevala tudi filme, fotografije in osebne predm ete. Intervjuji
so bili posneti v kar se da sproščenem vzdušju doma. V skladu z etiko znanstvenega
raziskovanja sem inform atorje povprašala, kako je z uporabo pravih imen in priim kov
v seznam u inform atorjev. N avedena so prava im ena Slovencev, saj so mi v intervjujih
zagotovili, d a jih uporaba pravih imen v raziskavi ne moti. N jihove izjave sem zapisala
fonetično, tako kot so bile izgovorjene, razen angleških besed, imen krajev in mojih
prevodov njihovih angleških besed in stavkov. Ti niso zapisani v poševnem tisku in se
tako ločijo od ostalega teksta.

M IG R A C IJ E NA A V ST R A L S K O T A S M A N IJO
N a tem m estu naj navedem le nekaj ključnih časovnih točk pri m igracijah v Av
stralijo, ki so v večini povzete iz publikacije Brede Čebulj Sajko (Čebulj Sajko, 2000:
17-69). Začetki m igracij na avstralski kontinent segajo od britanske kolonizacije leta
1788 naprej. Prvotnim A ngležem , Škotom in Ircem so od začetka 19. stoletja naprej
sledile še druge etnične skupine, kar je bilo odvisno od potreb po novi delovni sili v
avstralskem gospodarstvu. Večina Slovencev se je v Avstralijo preselila po letu 1945, v
obdobju asim ilacijskega pristopa avstralske vlade do novih priseljencev, k ije zahteval,
da se im igranti takoj asim ilirajo in naučijo angleščine. M ed N ebritanci so bili zaželeni
nekvalificirani delavci, ki bi v novem gospodarstvu opravljali težka fizična dela. Med
letom a 1947 in 1949 naj bi tako vA vstralijo prišlo okoli 200 Slovencev, leta 1951 naj bi
jih bilo skupaj 3.000, leta 1963 že m ed 10.000 in 15.000. Priseljencem , tudi Slovencem,
ki so prišli v Avstralijo v petdesetih letih, je bil prihod v novo okolje kljub še vedno
velikim asim ilacijskim pritiskom , ki so bili del uradne im igracijske politike, nekoliko
lažji, ker so se že lahko povezali s priseljenci iz prejšnjega desetletja, generacijo po
vojnih priseljencev. A sim ilacijskem u pristopu sta sledili obdobje integracije (leta 1966
avstralska vlada ni več zahtevala takojšnje asim ilacije, am pak v doglednem času) in
od leta 1972 naprej obdobje m ultikulturalizm a.
Statistika iz leta 2002 kaže, da ima Tasmanijai manj m igrantov kot ostale dežele.
M oderne m igracije na Tasm anijo so se začele leta 1800, ko so tja neprostovoljno
začeli pošiljati obtožence in vojake za varovanje kaznjencev. K aznjenci in njihovi
varuhi so bili v glavnem Britanci in Irci. Po letu 1820 je Van Diem ens Land postala
destinacija za m igrante. Veliko jih je prišlo m ed ju lijem 1841 in septem brom 1842.
Leta 1830 je veliko ljudi zapustilo Tasm anijo in se naselilo v nove kolonije - današnjo
Viktorijo in Južno Avstralijo. Tudi danes se veliko m igrantov seli v večje dežele, zato
1 Tasmanija, prej Van Diemens Land, je otoška avstralska država (1996: 460.000 prebivalcev),
locirana v N od kontinenta, ločena z ožino Bass Strait, vključuje številne manjše otoke. Glavno
mesto je Hobart. Izvorno naseljena z avstralskimi aborigini. Odkril in poimenoval joje 1642 Abel
Janszoon Tasman. Britanci so si jo prisvojili v zgodnjih letih 19. stoletja in 1825 iz nje napravili
kolonijo kaznjencev. Tako je bilo do 1850. Leta 1856 se je preimenovala v Tasmanijo in 1901 po
stala država avstralskega Commonwealtha (Encyclopaedia Britannica, 2003).
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da bi imeli več stika s svojim i skupinam i. Novi program pridobivanja m igrantov je
bil oblikovan 1850, da bi zajezil vplive zlate m rzlice v V iktoriji in Novem Južnem
Walesu. Leta 1854 je tasm anska vlada prim ernim m igrantom celo pom agala plačati
pot. M ed letom a 1851 in 1860 je na Tasm anijo s podporo prišlo 16.368 migrantov.
Nem ci so bili največja skupina nebritanskih naseljencev. Med letom a 1861 do 1890 so
poudarjali podprte program e, po katerih so prihajale samske ženske, izučeni delavci in
družine. Z odkritjem kositra 1871 se je krepilo gospodarstvo, k ije bilo tako sposobno
nahraniti več m igrantov. Im igracijski restriktivni akt iz leta 1901, splošno znan kot
Bela avstralska politika, je omejil prihod A zijcev tudi na Tasmanijo. Po prvi svetovni
vojni je britanska vlada pom agala ustanavljati tovarne, ki bi zaposlile m igrante. Večina
m igrantov v tem obdobju je bila Britancev, nekaj Ircev, bilo je nekaj skupin tudi z Malte
in iz Italije. Kljub tem u da so bili dobri delavci, ki jih je Tasmanija potrebovala, je v
prvi vrsti želela ohranjati Britance. D ruga svetovna vojna je nekakšna ločnica v vsej
avstralski in tudi tasm anski im igracijski zgodovini. Na tisoče m igrantov iz Evrope je
prišlo na Tasm anijo v naslednjih dvajsetih letih - največje število v tako kratkem času.
Veliko jih je delalo v H ydro-Electric Com m ission, tudi veliko Slovencev. Na Tasma
niji je število N izozem cev prekoračilo število Nemcev, ki so bili največja skupina z
neangleško govorečim poreklom. N aslednja večja nebritanska skupina so bili Poljaki.
Pom em bni so bili tudi Italijani in Nemci. Spodbujali so tudi otroško m igracijo. Med
letom a 1948 in 1976 je prišlo na Tasm anijo 295 britanskih otrok.
Prav v tem obdobju je m ed ostalimi Evropejci prišlo veliko Jugoslovanov, med
njimi tudi Slovenci.

D a n a š n ja e tn ič n a s tr u k tu r a p o p u la c ije n a T a s m a n iji'
Tasm anija je im ela po podatkih A B S ' leta 2001 460.672 prebivalcev. Od te g a je
bilo 46.135 a li 10 % njene populacije rojene zunaj avstralskega kontinenta, v čezoce
anskih deželah, približno 3 % ali 17.717 v neangleško govorečih deželah (pri čemer
kategorija rojenih v čezm orskih deželah ne vključuje oseb, rojenih v Kanadi, Irski,
na N ovi Zelandiji, v ju žn i A friki, Veliki Britaniji in ZD A ). Po om enjeni statistiki
je 14.130 ali 3 % populacije dom a govorilo jezik, ki ni bil angleški. V prim erjavi z
ostalimi sedm im i avstralskim i obm očji je Tasm anija po številu prebivalcev na šestem
mestu, po številu rojenih v čezom orskih deželah pa na sedmem, predzadnjem . Edino v
Severnem teritoriju je živelo manj prebivalcev, ki niso bili rojeni v Avstraliji. Sicer pa
2 Vir: http:// ^ ^ w .immi.gov.au/research/publications/people_of_australia.pdf, 19. 1. 2004 in http:
//www. dpac.tas.gov.au/2001census/divisions/multitas/publications/the people of tasmania. pdf,
19. 1. 2004.
3 Gre za t. i. Australian bureau ofStatistics, kije uradna statistična organizacija, ki assist in vzpodbuja
infonned decision- working, research in discussion z vlado in skupnostjo in zagotavlja kvalititen,
objektiven in responsive rat. Statistical servis. Podatkj temeljijo na raziskavah iz 1996, Census of
Population and Housing, ki ga je vodil ABS.
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po teh podatkih izm ed vseh območij ravno na Tasm aniji najmanj odstotkov populacije
poleg angleškega dom a govori še kak d ru g jezik .
N a Tasmaniji statistika iz leta 200 1 beleži 84 prebivalcev, rojenih v Sloveniji. S tem
številom se Slovenci danes uvrščajo na 51. m esto m ed ostalim i pripadniki 102 držav.
Tudi starši kar 81 oseb so bili rojeni v Sloveniji, 174 oseb pa im a slovenske prednike.
Sicer pa je etnična struktura naslednja: 390.800 prebivalcev Tasmanije je bilo rojenih
v Avstraliji, m ed ostalim i pa si po številu sledijo osebe, rojene v A ngliji (18.110), na
N ovi Z elandiji (3.624), Škotskem (2.686), N izozem skem (2.587), v Nem čiji (1.963),
Italiji (1.132). O m eniti velja, da na Tasm aniji v prim erjavi s Slovenci živi precej več
pripadnikov dežel nekdanje Jugoslavije. Tako je registriranih kar 294 Hrvatov, 150
Bosancev, 24 oseb iz M akedonije. Po številu spadajo Bosanci po raziskavah med
letoma 1996 in 2001 m ed prvih 20 najhitreje rastočih tujegovorečih skupin. Najmanj
prebivalcev Tasm anije prihaja (je rojenih) iz Z druženih arabskih emiratov, Belorusije,
A lbanije, B olgarije, K olum bije, G aza Strip in W est B ank in Islandije.

S K U P IN A S L O V E N S K IH IZ S E L JE N C E V NA T A S M A N IJI
Število, s ta ro s t, ro js tn i k r a j, k ra j b iv a n ja in fo rm a to rje v
V
intervjujihje sodelovalo 32 oseb, 21 m oških in 11 žensk.' Povprečna starost tako
m oških kot ž e n s k je bila 64,5 let. Prevladovale so osebe, starejše od 60 let. Največ je
bilo starih m ed 70 in 80 l e t i 5 K o so prišli v A vstralijo, je bila najmanj polovica stara
med 18 in 25 leti. Prihajajo iz različnih krajev Slovenije in so naseljeni na različnih
koncih Tasmanije: 6 s Štajerskega, 6 z G orenjskega, 5 s K oroškega, 5 s Prim orskega in
5 z D olenjskega, 1 je iz Ljubljane in 1 iz Pom urja. Z a tri kraj ni bil določen. V večini
prihajajo iz okolice večjih m est, se pravi, iz bolj ali manj ruralnih obm očij Slovenije.
N a T asm anijijih veliko živi v glavnem m estu H obart in njegovi okolici, nekaj v manjših
m estih po Tasmaniji. Za Slovence na Tasm aniji lahko rečem o, da so se naselili precej
razpršeno. N ačin poselitve, ki je vse prej kot getoiziran in vpliva na ohranjanje ali iz
ginjanje etnične identitete, je skupen Slovencem tudi v drugih predelih Avstralije. »V
tem pogledu so bili Slovenci zopet m ed izjem am i: ker se niso nikoli naseljevali skupaj
v določenih predelih m est in so bili ‘trešeni u sepousod’, zanje ne veljajo značilnosti
herrnetično zaprte m anjšine.« (Čebulj Sajko, 2000: 64) Način naselitve tako nedvo
mno vpliva na družabno življenje, vzdrževanje stikov, ustanavljanje organizacij in ne
nazadnje na obstoj organizirane izseljenske skupnosti ter njen pom en v širšem okolju.
Po drugi strani pa je getoizacija neke skupine lahko tudi način, kako se zoperstaviti
skupnem u zunanjem u sovražniku. Tako se v določenih okoliščinah povežejo člani ne
4 Imenski seznam sodelujočih informatorjev je priložen proti koncu (tabela številka 1).
5 Ravno zaradi bolj ali manj starostno homogene skupine informatorjev je v nadaljnji analizi od
padla primerjava med pripadniki različnih generacij slovenskih izseljencev, ki jo ponavadi delajo
raziskovalci o Slovencih po svetu.
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keskupnosti,kisevdrugačnihokoliščinahnebi. Ali kotpravi M
arinaLukšičHacin
(1999: 214):»... mordalahkorečemo,dajegetoizacijaprejdokazzato,daobstaja
skupni ‘zunanji’sovražnik,ki strnevrsteinvzbudi občuteksolidarnosti natemelju
skupnegaimenovalca- etničnostioziromanarodnostnosti«.
Č as p rih o d a na T asm an ijo

Večinamojihinformatorjevjeprišlamedletoma1947in1966, vobdobjupoli
tikeasimilacije, kijezahtevalapopolnostapljanjezavstralskokulturo.Približnodve
tretjini, 19od28(zatriječasneznan),jihjeprišlovAvstralijopredletom1960(kar
12vdrugipolovici,sepravi,konecpetdesetihlet),preostalipoletu1960(5vzgodnjih
šestdesetihletih,2vzgodnjihsedemdesetih,2vdevetdesetih).TorejživijovAvstraliji
povprečno42let. Najmanjdvetretjiniinformatorjev,večkot20, živivAvstralijiveč
kot40let. Informatorji leto1949navajajokotleto,kososenaTasmanijinaseliliprvi
Slovenci. VsisovteorijiobravnavanikotJugoslovani,ker,kotjeznanoizzgodovine
izseljevanja,vtemčasuštevilnedržavenisoupoštevaleetničnepripadnosti.Upoštevale
sonacionalniprincip,pokateremdržavljanstvožepomeninarodnopripadnost.
R azlog p rih o d a na T asm anijo

GledenaselitvenaTasmaniji lahkogovorimoodvehskupinah.Nekaterisoprišli
naravnostnaTasmanijo,nedabidaljčasaprejživelinakontinentalniAvstraliji,nekateri
pasoprišlinajprejvAvstralijoinšeleponekajletihnaTasmanijo.Približnotretjinajihje
najprejživelanaceliniinsosekasneje,največkratzaradidela,prijateljevaliizosebnih
razlogov,naselili naTasmaniji. Zanjejeznačilnotudi,dasonaTasmanijoprišlipoletu
1965.VvečinisenisopremišljenoinnačrtnoodločiliinizbraliAvstralije,ampaklahko
rečem,dajeboljAvstralijaizbralanjih.M
nogisoseprijavilinavečrazličnihcelin,Av
stralijapajeprvaponudilapriložnost. Predprihodomvdeželoonjejnisovedelidosti,
zatosoizseljevanjesprožilipravpotisnifaktorji.Večjealimanjšenepoznavanjedežele
jihnimotilo,sajsomnogiprišlizmislijo,dasebodopodvehletih,koseboizteklaob
veznadelovnapogodba,vrnili:»K o sn j a z prišla sem, vse kaj sem si želela, da d v e leti
mine, d a grem nazaj. Y
es, k e rp rid e š čist na d m g svet.« (I. št.5)Večinijebiloskupno
nezadovoljstvozživljenjemvtakratni matični domovini, kijepravzapravposledica
subjektivnegadoživljanjadanihpolitičnih,ekonomskih,osebnihokoliščin.Neredkiso
primeri,kosoposameznikinajprejsamizapustilidomovino,kasnejepasozanjimiprišli
šedružinskičlani.Takšnemotivelahkouvrstimomedosebneindružinske(Klinar,1976).
VAvstralijijebila»medsebojnapomoč«žemogočavdrugipolovicišestdesetihlet,koso
sipovojniizseljencižedobroutrdilisvojpoložaj. Odhoddeladružinezasorodnikomv
tujinooziromaizselitve,kisoposledicasorodstvenihaliprijateljskihvezimedizseljenci
inživečimidoma, lahkoštejemo, kotžeomenjeno, medverižnemigracije, hkratipa
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imajo v sebi veliko mero individualnosti. Osebnih razlogov imajo precej tudi Slovenci
na Tasmaniji. »Zato pravim , ne vem kolkrat sem spremenila službe. dežele in živlenje,
ker verjamem, da č e bi mi b og dal korenine. p o te m bi mogla bit na enem mestu, u eni
službi in z enim človekom. K er p a imam noge, me p a se use čaka.« (1. št. 8)

Iz o b ra z b a in d elo , z a k o n s k i s ta n , d ru ž in s k o živ ljen je
K er so zapustili m atično deželo relativno m ladi, najmanj polovico je prišlo starih
m ed 18 in 25 leti, ima večina končano poklicno srednjo šolo. Redki so šolanje nada
ljevali v A vstraliji, na Tasm aniji, saj so najprej iskali delo. N ajvečkrat so poprijeli za
dela, ki so bila na voljo in so opravljali nižja dela, k ijih domači prebivalci niso marali.
Ženske so delale in nekatere še delajo kot kuharice (kar 5 inform atork), bolničarka,
tovarniška delavka, prevajalka, v turizm u, šivilja, direktorica zavoda za zaposlovanje.
M oški so začeli kot obiralci jabolk, tovarniški delavci, vodni inštalaterji, varnostniki
na parkiriščih, strojniki, frizerji, brivci (2), pomagali pri gradnji HEC (2), električne
napeljave (2), šoferji, m esarji, delavci v rudniku cinka, orodjarji, drvarji, kleparji. Kas
neje so nekateri ustanovili gradbena in druga zasebna podjetja. O položaju priseljencev
posredno izvemo iz stavka ene od inform atork, ki je vrsto let delala kot direktorica
zavoda za zaposlovanje: » N a srečo nisem p o zn a la v Avstraliji niti problemov, ki jih
ženske imajo, d a se dvignejo na določene položaje za službo. niti problemov, k ijih imajo
priseljenci, da se spravijo na določene položaje. Recimo, veliko priseljencev vam bo
povedalo, tako Slovencev kot Italijanov kat Grkov, d a p rvič kat p rv ič j e bla hudo na
začetku, ker niso im elijezika, ker niso nobenga poznali, ker njihove kvalifikacije niso
bile priznane. Ž enske boja potem dodale, d a p rit na položaj. ki ga imajo m oški že dvesto
let, j e zelo hudo, kar j e verjetno tudi bla. A m p a k po enem naklučju al drugem ja z teh
problem ov nisem mela. P rvič kot p rv ič sem prišla sem na povabilo avstralske vlade z
stroprocentno angleščino in potem , ko sem šla nazaj v šo lo in se izučila za direktorco
za zaposlovanje. sem tud vidla. d a za vsako službo v glavnem , ko sem se prijavla, ne
glede na to. d a sem bla priseljenka in ženska, sem službo dobila.« (1. št. 8)
N ajm anj 18, torej skoraj dve tretjin i,je poročenih (ali pa so bili poročeni) s tujimi
partnerji:A vstralci, Poljakinjo, M adžarom , N izozem ko, A ngležinjo, Francozom , Nem 
cem. Preostala tretjina (8) jih je poročena s Slovenci oziroma Slovenkam i.

D o živ ljan je T a sm a n ije n ek o č in d an es
Z a Avstralijo je danes značilna politika m ultikulturalizm a, v preteklosti pa so bili
priseljenci v precej slabšem položaju. V začetku se v večini prim erov iz teh ali onih
razlogov niso d ru ž iliz Avstralci: »K o sm o mi p rišli tu, te ljudje tukaj, Avstralci, oni so,
m alo so se n as bali, m alo niso znali, kaki smo. Tak da tis tik in is o bli takdobri. Ja z sem
njega pustil na miru, a a n je mene p ustil na miru, nismo se družli,« (1. št. 1) Šele v poznih
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šestdesetih letih so »Avstralci od tistih, ki naj b ijim bili nasprotni, torej od imigrantov,
postopom a že začeli sprejemati nekatere njihove navade, običaje, načine prehranjevanja,
oblačenja«. (Cebulj Sajko, 2000: 52) Sčasom a se je, kot pravijo informatorji, občutek
pripadnosti sprem enil, k a rje povezano tudi s tem, da so dobili občutek večje sprejetosti,
zaupanja Avstralcev. V večini prim erov so se vključevali po načelu, ki ga je navedlo
kar nekaj inform atorjev: »Ce si u drugi državi, moraš, j s t vedno pravim , m orš delat,
koker oni delajo, Ce si u Rimu, delaj koker Rom ani, Rimljani, D rugač pa, obdržćat
svoje, či se da, m a ne da bi reku, da bi še l p roti.« (1. št. 17)
O bstaja razlika m ed tistim i, ki so zapustili dom ovino, ker so jo m orali (iskali so
občutke pripadnosti in če niso bili sprejeti, kot so pričakovali, so zelo pogrešali staro
dom ovino, nisem pa zasledila, da bi kritizirali Tasmanijo; kot bi imeli občutek, da so
lahko srečni, ker so tukaj, da so jih sprejeli in nimajo pravice kritizirati), in onim i, ki
so želeli zapustiti dom ovino zaradi želje po odkrivanju, avanturizm u. Ti o deželi sploh
ne govorijo v sm islu, ali j ih je sprejela ali ne, am p ak jo presojajo precej neobrem enjeno
in kritično. N a primer: »Tuki sn p a ravno to napako naredila, tak da m ije od začetka
vse šlo na živce. K ak so jed li, p o cesti, pri kosilu se bašejo s fis h and chips, m oški niso
znali rož prnest, a l p a vrat o d avta odpret ... Potem sem odkrila te p a jke in mrčes,
oblačli so se še v mini, ko sem j a z p ršla v m aksi.« (1. št. 8)
Pri nekaterih s e j e občutek dom otožja izkazal za sprem ljajoč pojav, ki so g a re
ševali vsak po svoje: »N e vejm, če j e bil kdo tak bolan, talka dom otožja mel, ko sem
ga ja s m el tukaj, Tak d a mi j e bratranc p isa l iz Kanade: pravjo, d a te dom otožje zlo
muči, No, ja , am pak so vse stvari, ko človek p o sta ne Star, postanejo brezpomembne.
K a r se tič e dom otožja, N i brezpomembno, am pak b o lečine ni več. Jo človek prem aga,
P o l po sta n e dom, j j e r j e klobuk « (1. št 2)
Preselitev in nezadostna resocializacija lahko p o Juriju Zalokarju vodi v različne
patološke pojave, saj »izkoreninjenost in odrinjenost povzročata skupaj z drugim i
težavam i napetost in notranji nemir. M učnega počutja se skušajo znebiti tako, da se v
kaj čezm erno zaženejo. N ekateri postanejo pravi ‘p ijan ci’jed en ja in k m alu jih debelost
/ . . . / druge utopi pijača 1.. ,/ nekateri pa skušajo najti m ir v delu.« (Zalokar, 1991: 82)
Tudi takšni prim eri na Tasm aniji niso redki: »D om otožja ni bla dost, K e r je bla zm er
več dela, J s sn delau o d ju tr a do večera, Še cele noči učasih, Tka da, če nim aš časa,
se fe e l sorry f o r your self* se sm ilit sam em u sebi.« (1. št. 3)
Inform atorji se spom injajo šahiranja, romanj, vonja gozdov: »V slovenskih g o zd o 
vih diši, ko greste noter, So jagode, so ja b u ke, borovnice, Tukaj tega ni.« (1. št. I l)

JE Z IK
Z n a n je in u čen je a n g le šk e g a je z ik a
Znanje an g lešk eg ajezik a priseljencev v Avstraliji je bolj izjema kot pravilo, sicer
pa so Slovenci, ki so na Tasmanijo prišli po nekajletnem bivanju na celinski Avstraliji,
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pravilom a je z ik že govorili in s tem niso im eli težav. Tisti, ki so prišli naravnost v to
otoško državico, so se jezik a učili na delu, v stiku z drugim i pri vsakdanjih opravilih,
po televiziji.
M nogi so se g a učili s svojim i otroki, ki so bili vezni člen m ed starši in avstralsko
družbo (Čebulj Sajko, 2000). Inform atorka se spominja: »N ajveč na delu ... So ble
večinom a Avstralke noter, ln vsak dan slišiš eno besedo in se naučiš. In p o l otroci. Se
velik naučiš od otrok. Oni vejo angleško. Ko so oni šli v šolo, niso vedli angleško, sam
slovensko. Sploh ta p r v i ni vedu nč angleško. J e pršu domov, p a j e reku. mama, tam
drgač govorijo v šoli. Ta d rugi se j e naučo o d ta p rvega ...D obro j e tud, takrat ko j e
p ršla televizija .« »Prefigurativna kultura« označuje zvrst kulture, v kateri se odrasli
učijo od svojih otrok (M eadova, v: Južnič, 1989: 32). Učenje, predvsem pa uporaba
angleškegajezika, je tesno povezano z uporabljanjem m aternegajezika, zato več besed
o obeh jezikih v naslednjem poglavju.

U p o ra b a slo v en sk eg a je z ik a n e k o č in d a n e s
Slovenščina se v posebnih razm erah sprem eni najm anj z dveh vidikov. Najprej je
vpliv angleškega jezika, ki je standard v priseljeni deželi, potem pa še vpliv razdalje
od prostora, kjer je standard slovenski jezik. N esporno je namreč, da so se priseljenci v
večini prim erov ob prihodu v tujo deželo in večjem ali m anjšem neznanju angleškega
jezika vsi trudili govoriti angleško, da bi se prilagodili, četudi so se zavedali, da jih
bo specifični način govorjenja angleškega jezik a vedno izdajal. N a začetku so g a bili
prisiljeni uporabljati, ker drugega niso znali. Sčasom a pa je postala njegova uporaba
pravzaprav stvar izbire. Situacija na Tasmaniji je v prim erjavi z največkrat opisova
nimi prim eri Slovencev v kontinentalni Avstraliji bržkone posebna, saj jih je bistveno
m anj, poseljeni so zelo razpršeno, ni društva in neke strnjene slovenske skupine, kjer
bi govorili slovenski jezik, kot je na kontinentalnem delu. Ena od značilnosti, ki je
poslušalcu očitna že takoj na začetku, je arhaičnost slovenskega jezika. » ... jezik ni
neka abstraktna form a ali korelat družbe kot neka njena dopolnitev. Je neizogiben in
nepogrešljiv del procesov, skozi k atere gre družba 1. ..1 zlasti družbena praksa jeziku
nalaga vedno nove dolžnosti; bolj se sprem inja, bolj v tem smislu na jezik pritiska.«
(Južnič, 1983: 139-140) G lede na to je pojav arhaičnosti jezika v skupnosti, k ije izo
lirana od izvorne sredine, pravzaprav treba pričakovati. Slovenci po svetu so nedvomno
nekakšen živ arhiv slovenskega jezika z ohranjeno narečno različico, ki so jo prinesli
od dom a: »K adar govorim z m ojim i ljudm i v Slovenijo, rečejo, tako si, koker da bi bla
tukej 20, 40 let o d tega, glih tako se sliši. N isi sprem enila ne naglasa. ne načina, kako
govoriš, čisto tako govoriš, kot ko si bla tukej ... Ko pridem ja z nazaj v Slovenijo, kdo
p ra v i.je že š, te besede p a nisem slišal že 20 let. Je že šla p ro ti iz u m ir a n ju ja z jo pa še
držim , ker zam e j e še zm erom lista živa beseda. Tam so p a se angleške besede noter
ustalile že kot dom ače.« (1. št. 12)
Sprem injanje jezik a v izvorni družbi in ohranjanje iste g ajez ik a v družbi, k ije od
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izvorneločena,govoritavpridtemu,kakostajezikinkulturapovezana.Pojavarhaičnostikulture, kijenajboljopaznaskozijezik,soopaziližedrugiraziskovalci.Takoje
izseljenskaskupnost»nosilkaarhaizacijekulture.Neprestandotoknovihpriseljencev
palahkozaustavi taproces. Pravtakosopomembnistikizizvornosredino,akljub
temusevskupnostiuveljavinekevrstekulturnastatičnostoziromaarhaičnostkulture.
Pojavješeposebej izrazitpri skupnostih, kinimajovečdotokanovihpriseljencev
insorelativnoločeneodmatičnesredine.«(LukšičHacin, 1995: 176)Značilnost, na
katerosomepravzapravopozorili samiinjoželimizpostaviti kotposebenpojavpri
SlovencihnaTasmaniji,jepovezanastem,kdajneuporabljajoslovenskegajezikain
govorijoangleško.VelikokrattudivdružbiSlovencevnegovorijoslovenskegajezika,
čejezravenkdoodneslovenskogovorečihprijateljev.Kotrazlognavedejovljudnost
inobzirnostdoostalih, ali kotpravi edenodinformatorjev: »Edino, či j e blo, da so
bli ka ki A vstralci zram, ta k ra t sm o m alo angleški ... Ah, da se niso oni p re ve č ven
počutli, za ra d njih, y
es, za ra d i vljudnosti.« (1.št. 5)Ali pa:»Ko so drugi zraun, ne
moreš d rugi je z ik govorit, m oraš angleški, ker drgač oni mislijo, da govoriš kaj od
njih.« (1
. št14)
Izbirajezikaje»vdoločenisituaciji odvisnaodnjihove(govorčeve, op.K.Y.)
psihološkeinsociološkeorientacije,tj.odstopnjebližineoziromadružbenedistance,
kijoželijovzpostaviti medsebojinnaslovnikom1...1govorecželipremostitirazdaljo
medseboj innaslovnikom,čemujenaklonjen, čeželi, datečepogovorgladko, v
duhusodelovanja,čepričakujeodpogovoraugodnerezultateoziromakoristi.Takšno
konvergencodosežezrabojezika,kijeobemagovorcemaskupen.Natanačinzmanjša
razlikemednjimainizrazi medsebojnosolidarnost.«(Šabec, 1995:305-306). Izna
vedenihprimerovlahkorazberemo,dasoSlovencinaTasmanijiželelipripadati skup
nosti, vzpostaviti solidarenodnosinzatonipresenetljivo,dasopravzapravtakozelo
dobrovključenimedostaleprebivalce. Posameznikisezavestnoodločijozadoločeno
jezikovnovedenjegledenato, kakopresodijosituacijo.Dogajapase, dajezikovno
vedenjenehoteinnevedezamenjajo,karteoretikioznačujejokotkodnipreklop(prim.
Južnič, 1983;Šabec, 1995). Pri kodnempreklapljanju»grezaizmeničnorabodveh
kodov-jezikov,kipritemostanetamedsebojločena.«(Šabec, 1995:290)Dokodnega
preklapljanjavneštetihprimerihprihajatudimedSlovenci naTasmaniji. Pogosti so
stavki, kot:»Tojebilanjegovafirstgirlfriend«ali:»Tojepanašunit«oziromaizraz
»anyway«itd.Dotegapojavaprihajatudiznotrajizključnoslovenskihdružin.Razen
navedenihizjem,koinfonnatorji uporabljajoslovenskijezik, zatodalahkovnuki
komunicirajosstarimistarši, kiangleškegajezikanegovorijo,pajeslovenskijezik
nespornoizgubil svojouporabnofunkcijosporazumevanja,česarseinformatorji za
vedajo:»Lubca moja, zdaj boš razočarana, k a r ti bom povedala, ker držati je z ik tie
d o l nim a sm isla. Praktičnega sm isla nima. Z a m ene j e lepo, da tako prim em iz m oje
omare slovensko knjigo, d a 'uživam ', Am pak, o bodo m oji otroci učili njihove otroke
slovensko, ne vem ,., Če živiš v Sloveniji, j e zelo važno, d a lepo govoriš, d a si načitan ... Če si p a tukaj, p a praktično nim aš n ič o d tega, razen osebni užitek, d a p rim e š
eno knjižico poezij, roman, črtico.«

(1.št. 12)
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Uporabnofunkcijojenadomestilasimbolnarazsežnostjezika.Takodoslovenskegajezikagojijosentimentalenodnos, karsekažetudivbesedah,skaterimiopisujejo
svoj odnosdomaternegajezika; lepojegovoriti, žalostnobigabilopozabiti: »So
stvari, čuslvene stvari, ko se p ra vza p ra v ne morja nikdar prem ostit iz enga je zik a v
drujga ... Ker,. da, če človek nekaj vej. j e nekaj, č e p a razume, j e p a še boljše, ne. In v
lem o ziru je vredno m aterinščino obdržal. Ker, sej n a u č ise človek lah različnih jezikov,
am pak tist, ki ga, kar j e slišal od malih nog, j e zlo važno ... Globina neke misli j e v
prvotnem je zik u .«

(1.št. 2)Simbolnipomen,kigaSlovenci pripisujejoslovenskemu
jeziku,sekažetudivtem,dauporabaslovenskegajezikananeknačinločuježetako
razdvojene'inrazpršeneSlovencenaTasmaniji:» M ije p o v e d a l žandar tam, ja , tu je
en Slovenc, ne, pravi, a neče on g o vo ril nič. N eče niti čut slovensko. Sn reku, men ga
treba ni pokazal, če neče z mano govoril, če se drži za nekaj več. P a svuj je z ik pozabit.
Pa kok m arte vi p o za b it svuj je z ik ... m oje matere, m ojga očeta je zik. A l neki naši tu
napravijo.«

(1.št. 13)
SlovenskijeziknaTasmanijinimapraktičnegapomena,kersezavedajonjegovih
omejitev. Naopuščanjejezikavplivadejstvo,dajevelikoetničnomešanihzakonov,
kisosiceredennajmočnejšihfaktorjevohranjanjaslovenščine,čeobtemupoštevamo
šeprisotnoststarihstarševvskupnemgospodinjstvualipogostestikeznjimi(Šabec,
1995:300).
Uporabaslovenskegajezikapriotrocihinvimenihotrok
Najprejmorampovedati, damipri temvprašanjunišlozaugotavljanjaznanja
slovenskegajezikapriotrocihmojihinformatorjev,ampaksemizodgovorovskušala
izluščiti njihovastališča,pogledenapomembnostoziromanepomembnostjezikakot
elementazaprenoskulture,skratka,želelasempoovinkudobiti njihovamnenjapo
načelu,dasodbapovevelikovečotistem,kisodi, kototistem,kimusodijo.
Otroci vvečini primerovživijonacelini inpravilomanegovorijoslovenskega
jezika. Izjemasootrocimešanihparov,kisozaradiosebnihokoliščinnekajletbivali
vdomovini. Sicerpaso,doklernisoodšlivšolo,govorilislovenskijezik.Kasnejese
staršinisovečukvarjalizohranjanjemjezika,ševeč,celosamisoseangleškegajezika
6 Pomen etničnosti se razteza od narave ali kakovosti etnične skupnosti do različnihvidikov manifestivnosti te narave oziroma kakovosti. Pojavne oblike etničnosti so etnije, narodi in nacije. In so v
teoriji opredeljene v medsebojni povezavi, ne pa kot absolutne. Etnijaje najsplošnejše stanje brez
prave ideološke razčlenitve o enkratnosti, zgodovinski avtonomnosti in kontinuiteti in je vselej
potencialni narod. Pri narodu so že vzpostavljeni občutki pripadanja in politična, ideološka obeležja
in so potencialne nacije. Pri naciji pa je že dosežena tista oblika politične organizacije, ki sklene
težnjo po popolni avtonomiji in nedvoumni ločenosti, kar ponuja samostojna država. Zatorej se
pojmi etnična/ nacionalna' narodna identiteta včasih ujemajo, ne pa vedno.
i To, kar sem omenila, se pravzaprav nanaša tudi na vprašanje razmerja etničnost-kultura. Na tem
mestu se ne bom podrobneje ukvarjala s tem. Glej Irena Sumi (2000: 21).
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učiliodotrok:7

» J a j a z bi rekla, da d o st Slovencev o h ra ja jezik in učijo otroke sloven
ski, Eno j e zato, ki jih hočjo učit, drugo p a zato m ogoče, k e r sam i ne znajo angleški
morja z otroki g o v o rit slovenski, J a z sem b la p a glih oposite. Glih obratno, J a z nisem
znala angleški drugo ko t d o b e rd a n in ta k sem se od mojih otrok in od mojih sosed 0v,
prijatiav, učila angleški, tak sm o mi pol začeli govorit angleški.«

(I. št. 5)
Takojenapredovanjeznanjaangleškegajezikapriprvihgeneracijahpomemlo
nazadovanjematerinščinenjihovihotrok(Čebulj Sajko, 2000: 74). Otroci, kisose
rodili vmešanihzakonihinnisopreživeli daljšegaobdobjavSloveniji, pasplohne
govorijoslovenskegajezika'»Lahko b ijih učil, A m p a k js nikoldom a nisnbil, zmerom
sn delu, Žena govori angleško, kako jih boš učil ,,, Lahko bi sekancentrital na to, da
bi jih učil. Am pak, če s n j s d ela l po 12, 13 ur na d a n .,.« (I
. št. 6)
Osebnoimenedvomnogovorioskupinskipripadnosti,’jevsekakornajpomemb
nejšidel,alinajrečemo,jebistvenaoznačitevidentitete. Predennakratkopredstavim
imenaotrokinformatorjev,jetrebapovedati, dasosetudinjihovaslovenskaimena
precejspremenila,poangležilaalipasojihpoangležilikarsami,kersožezaradiimen
imeliprenekaterotežavoprivključevanjuvdružbo.10Razlogizaspremembo,prikrajanje
imenasorazlični in»nemalojepriseljencev,kitakoskušajozabrisatimeje, poreklo,
nekateripaso,kotbirekli,lepraktični:prevzemanjeimena,kijevpogostejširabi,ki
zvenidomačeinnetuje,omogočapreimenovanemunaturalizacijovpolnimeriživeti.«
(Južnič, 1993:206)Takšnisobilivelikokrattudirazlogipripoimenovanjuotrok.
V večini (odosmihslovenskihzakonovvšestih) sodali alivsajrazmišljali o
slovenskihimenih,negledenato,dasovsivedeli, kakšnetežavesopravzapravimeli
sami,koAvstralcinisoznaliizgovarjatinjihovihimen.Takopraviinformatorka:»M i
smo bolj dali, d a se j e nam dopadlo, r
eally. Zaj, ker smo Slovenci, se nam j e to dopadlo ...« (I
.št. 5)V18neslovenskihzakonihzotrokiprevladujejoavstralskaimena,
ponekodsonaredilinekakšenkompromis.Zanimivopasvojoizkušnjorazložinaslednji
informator:»G reta m a slovensko ime, k o je p r v a b l a ja z sem biu še bol Slovenc tedaj, a
za Š tefanapa, o n p a je že b o ljp o angleško, Steven, ne? Z a Greto nisn to sploh pom islu,
sem kar bol želel, d a bo m ela slovensko ime. A p o l p a za M elisso smo že rekli, ja , j e
m ogoče bolše, da bo bol avstralsko ime, angleško kot slovensko. K er d o sti Avstralcev
težko izgovori to ime,«

(1.št. 15)

8 Dejstva, daje jezik močno povezan z vrednotami, normami in duhom neke družbe, seje oprijela
in zavedala tudi avstralska vlada v času, ko se je v imigracijski politiki uveljavljal asimilacijski
pristop. S poenotenjem jezika so na ta način želeli ustvariti etnično homogen narod.
9 Ne le ime, tudi priimek. Da oba govorita o skupinski pripadnosti, se je v praksi pokazalo, ko sem
vprašala otroka enega od Slovencev, ki imata tipično avstralski imeni, ali se jim v avstralski družbi
kje pozna, da eden od staršev ni bil rojen v Avstraliji. Odgovorila sta, da nikjer, razen pri tem, da
imata »čuden« priimek.
10 Kako zlahka pride do tega v praksi, sem kaj hitro opazila tudi sama, ko me je neslovenska partnerka
mojega informatoija enostavno prekrstila v Sam, saj ni in ni mogla izgovoriti imena Ksenija. Prav
tako sem se spomnila, da je mojemu prijatelju Matjanu, ki ogromno potuje, ime Mario, ki je po
stalo njegov vzdevek, prav tako izoblikovala tujina.
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M ed seb o jn o d ru ž e n je Slovencev na T a sm a n iji in iz ra ž a n je p rip a d n o sti
S loveniji n a ra v n i sk u p n o sti

Slovenci sonaTasmanijipoustnemizročiluustanovilislovenskodruštvo,vzidali
slovenskoploščonaM
ednarodnisteniprijateljstva,odkupili del zemljenaskupnem
pokopališčuingapoimenovalislovenskopokopališče,ssvojimiizpovedmisodelovali
narazstaviomigracijahnaTasmaniji,vknjižnicoprineslinekajslovenskihknjig.Po
pripovedovanjunajbibilovsedemdesetihinosemdesetihletihnaTasmanijiokoli40
slovenskihdružin.Društvojerazpadlovzačetkuosemdesetihlet. Porazpadusose,
vendarnesoglasno,odločili,kajbodonaredilizdenarjem”
Zdelomdenarja, kisogazbrali sčlanarinamiingahranili vbankitakoniso
kupili klubskihprostorov, ampakkoszemljenaPontville’skatoliškempokopališču,
kjerjedanespokopanihvečkot14Slovencev. Drugideldenarjasoprispevalizat. i.
slovenskoploščonaM
ednarodnisteniprijateljstvavHobartu."Nekaj letpoosamo
svojitvi Slovenije, leta1995,jebilaslovenskaplošča36.povrsti. Popripovedovanju
sosešenekajletpovzidaviploščetamzbiraliinsrečevalivsakoleto.
SlovenskaploščanaMednarodnisteniprijateljstvaje»ikonični simbol«(prim.
Južnič, 1999:232),kamorštejemonaprimertudizastavo,kisojoobesili,kosoobeležili
slovenskosamostojnost.»To sm o vedno obhajali, je . Vsako leto smo dal 'zastavo g o r i'.
Tam na ‘w all'. Zdaj že ene p arkrat nismo. N e vem, zakaj ... Ja, j a z sem vedno b la za
slovensko, d a se j e pokazalo, kdo smo. Ko sm o im el tie za božič. ko so ble parade, je
Tanja, m o ja hči, šla še z enim sinom Slovencem po m estu in sta bla obadva ‘oblečena
v slovenske narodne n o š e ’ ... Vzela sem iz Štajerske.«

(1.št. 9)Tudioblačenjeozna
čujepripadnostinidentitetoin»zoblekoseljudjeindividualizirajo,sepalahkotudi
uniformirajo/.../ skupinskaidentitetajebilanamrečzlasti vtradicionalnihdružbah
razvidnavvelikienoličnostioblačenja,razlikesobilelenarelacijiženska-moška-otroškaobleka.Vmodernihdružbahimatakooblačenješekakfolklornipomen/.../ sepa
lahkoobujaizidentifikacijskihrazlogov;narodnanošavkakihposebnihpriložnostih
jepoudarjanje'narodne’identitete.«(Južnič, 1999:247/252/253)
Vsakimasvojorazlago,zakajsenedružijovečinzakajjedruštvorazpadlo,skupno
pajimje, dasemedsebojnerazumejo,kotznajopovedati:»Ne, se ne družmo. M anj
imam p o sla z njim, bolj je, zato ko se ne združijo. K o lk Slovencov na Tasmaniji? N e
vejm, nim am kontakte.« (1
. št. 7)
Razlogi sonedvomnopovezanitudizmajhnimštevilom,sajjihjepopripove
dovanjušlokarnekajnazajvkontinentalnoAvstralijo: ))Tu. u Tasmaniji j e zlo malo
Slovencov. Tak da, či se dva skregata. od Slovencov, a, p a r na tej strani ne bo govorilo,
p a r na tej strani ne bo govorilo, se takoj pozna. Se mi zdi, d a smo tud bolj tiho tukaj.
bolj vsak za sebe. To se m eni zdi, ja z ne vem, zakaj.«

(1.št. 5)

11 http://^^w.immi.gov.au/research/publications/peop1e ofaustralia.pdf, 19.01.2004 in http://. dpac.
tas.gov.au/200 1census/divisions/multitas/publications/people oflasmania,pdf, 19.01.2004
12 Od leta 1983 naprej so na steni plošče posameznih etničnih skupnosti na Tasmaniji.
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PodobnokotglederazlogovodhodaizmatičnedomovinesejetudiVprašanje
zakajsemedsebojnerazumejo,izkazalozaenotistih,nakateraneradiodgovarjajo^
Odločilasemse, dabomtej, pomoji presoji, izrazitovisoki stopnji konfliktnosti
nenavezanosti narazpršenaskupnostSlovencevnatemmestunameniianekaj več
pozornosti,kerniobičajenpojav,saj»etničnostisetorejvkontaktupravilomavedejo
etnocentristično,lahkoseboljalimanjtolerirajo,pogostopasovkonflikturazlične
intenzivnosti.«(Južnič, 1993:269)Vmojemprimerupasekonfliktnepojavljanav
zven,ampaknavznoterinolojalnostilahkogovorimoravnovobratnismeri.Lojalnost
jenamrečopredeljena»kotobčutekvezanosti naskupnost, lahko/jo/razdelimona
negativnoinpozitivnorecipročnost. Čejelojalnostvezanalenaozkoskupinoali
skupnost,jevnjejobilonegativnerecipročnostivodnosudoširšeskupnosti,celotne
družbe,jepatopozitivnarecipročnostvodnosudolastne,ožjeskupine.«(Južnič,1993:
164). Nespornoje,dagrevdanemprimeruponavedenidefinicijiravnozaobrnjeno
slikoindasevmojemprimerulojalnostpojavljavodnosudoširšeskupnosti.Vendar
pojavkonfliktnosti znotrajetničneskupnosti nipojav,vezanlenaskupinoSloven
cevnaTasmaniji, raziskovalci sogazapazili tudidrugod. Predvsemtam,kjersose
pripadnikiprvegeneracijenaselilivzelorazličnihobdobjihinizrazličnihvzrokov,
recimo,medpolitičnimiinekonomskimimigranti.Pojavkonfliktovznotrajimigrant
skemanjšinelahkopovežemozrazličnimistopnjamivključenostiposameznikov,ki
povzročanotranjostratifikacijoimigrantskeskupnosti,razrednekonflikteznotrajnje
inomajakohezivnostskupine. Takosoboljvključeni imigrantivkonfliktuzmanj
vključenimi,kiostajajotrdnozasidranivsvojihimigrantskihskupnostih(prim.Kli
nar, 1976:203).Edenodinformatorjevpravi:»Slovenci š e tu d tu k a j nism o sprejeli to
egalitarnost, enakost (k
arzdrugimibesedamipomeni,nekaterisenisoasimiliralido
testopnje, dabitosprejeli,drugisose, op.K.V.).A vstralci p a so najbolj egalitarni
ljudje na svetu. A ngleži so najgorši. Mi smo slični, am pak ne talk. To sm o m i dobil
od A vstroogrske ... Ta c
lasssocietyse tukaj še ni sprem enila ...M ogoče zato, ker so
Slovenci m a l p r e v e č ... Oni se bojijo, d a bi izgubili ta identitet. R azum ete? D a so to
neki o d dom a prin esli. Če nim aš lepo hišo, a l p a če nisi dobr, ti nisi d a st uredn za
navadnga S lovenca ... M ene p a to en ... zanim a. To sem j s o d slovenske kulture od
za d p u sto . To m ene ne zanim a.«
)!Če
Slovenc, č e hoče n eka j reči, on ne bo tebi r e k e l ii obraz, on bo drugem u reku, tako
d a bo p ršlo d o tebe okol, o d uza d i nekje ... Z ato pa, mi Slovenci ne bom o nkoli tak
kot so A vstra lci ... M i živim o ZI A vstraliji u slovenskem vedenju, nam esto d a živim o
Slovenci u A vstraliji u avstralskem vedenju, d a se vedem o kot Avstralci. Č e bi se vedli
kot Australci, m i bi m el klube, m i bi bli dobr ž eden z drugim , a m p a k m am o p a še
zm ero m te stare, za p rte teme. On j e o d tukaj, ta je do tukaj, on ima to, on ima drugo

(I. št. 6)lnnanekemdrugemmestunadaljuje:

IJ Neredki so primeri, ko sem se po koncu intervjuja zahvalila za sodelovanje in dejala, da imam
najbrž dovolj podatkov, pa so mi odvrnili, da so mi povedali še preveč in da mi ne bi smeli toliko.
Kadar se je med snemanjem pridružil kak družinski član, so mu dejali, pazi, kaj boš rekel, vse bo
posneto.
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... M ed Slovencem , m islim , d a je kot neko tekm ovanje, kdo bo bolše odnose mel, kdo
bo bol p o m em b en 1(

... (1.št.6)Hkratiobstajamožnost,dasokonfliktiposledicaže
vizhodiščurazličnihprepričanj,kisojihposamezniki prinesli izSlovenije. Karpa
jespettakoalidrugačepovezanosstopnjovključenosti, kerbolj kotsovključeni,
manjseoklepajostarihideološkihprepričanjinobratno.Vključenostjeodvisnaod
večdejavnikov, edensoosebneznačilnosti, kivplivajonato,danekaterilažjepre
magajoposledicemarginalnostiinznajoizkoristitipozitivnestem,dasevključijov
imigrantskodružbo(Klinar, 1976).
Neredkosezgodi,daimigrantskeindrugeetničneskupnostinasprotujejosklepa
njuzakonskihzvezmedimigrantiindomačini aliamalgamaciji(Klinar, 1976: 145),
Težavesopredvsemprikohezivnopovezanihimigrantskihskupnostih.NaTasmaniji
pajevelikomešanihzakonovnastalopotem,kosoposameznikižeprišlivdeželo.Kar
potrjuje,damedposameznikiževizhodiščunibilovelikekohezivnosti. Čenaredim
primerjavoskonceptomTylorjeveeksogamije, potemjejasno, dasoseželeličimprej
vključiti, vzpostaviti prijateljskeodnosetam,kjerbibilasicervelikaverjetnostza
konflikt, kipajenatoizbruhnilnamestostujoskupino,vskupini. Eksogamija»ima
torejkottaktika‘politikealianse’izrazitoprilagoditvenofunkcijo«.(Kuper,v:Godina,
1998:85)Eksogamijavzpostavljainstabiliziravezi medskupinamiintakoprepreči
konfliktinuvedeobveznostsodelovanjavdobreminslabem.»Maksimalizacijarazlik
navzveninminimalizacijanavznoter, karjeznačilnopoudaijanjeetničneidentitete,
potekavprvi vrstiprekjezika.«(Južnič, 1993: 281) PritasmanskihSlovencihseje
konfliktnostmedposamezniki začelaravnonatejravni,kersonekateri obeleževali
svojoetničnostzjezikom,drugine.
Nenazadnjepasožeteoretikišolekulturaosebnostiugotavljali, »dasorazlike
medposameznikiistekulturevečje,kotsorazlikemedtipičnimipripadnikivečkultur
/..,/ženskabokulturorazumeladrugačekotmoški,pripadniksocialnoprivilegiranega
slojabokulturorazumel drugačekotpripadnikdeprivilegiranega.«(Šterk, v:Gell,
1992: 335) I
nvnekemdrugemkontekstu,pridefinicijikulturnegašoka:»... problem
kulturnegašokajeglobalnoproblemtujstva, tujecpajelahkotakobodoči ženin,ki
hočebitisprejetvdekletovodružino.«(Schutz,v:W
eber, 1994: 141)
Iz ra ž a n je p rip a d n o sti S loveniji n a oseb n i ra v n i

ZaSlovenceposvetujeznačilno, dalahkokarkoliprevzamefunkcijosimbola
slovenstva(Lukšič, 1995). Hipotetičnorečeno, tudibureklahkozunajmatičnedo
movinedobi statusslovenskegasimbola. M
oji informatorji sozapustili domovino
relativnomladiintakososeoSlovenijimarsikajnaučilišelekasneje, izknjig.Intudi
zatodanesnaštevajopredvsemtipičneslovenskesimbole. Karnekajinformatorjevje
kot»referenco«navedloslovenskeliterate,karnipresenetljivo,sajsimbolikavelikokrat
temeljinaživihosebahintako»simboličnovrednostimajonamrečtistiposamezniki,ki
sejimpripišejoizjemneusluge.«(Južnič, 1999: 2 3 1)» J a zjih nisem niti zn a l (poznal,
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vedel zanje),
(1.št. 1)
KarnekajSlovencevmijekotvezzdomovinopokazalosvojpotnilist kigaše
hranijodoma,imaj slovenskikoledarnastem,dvaimatanavrtuposajenfižol,hranijo
časopisneizrezkeoslovenskihšportnikih,vavtuimajokasetesslovenskoglasbo(nj
manjštirje). M
eddarili, kibijihpoklonili, sosepojavljali:slovenskaknjiga,čipke
skrinje, kozolci, kristal izRogaške, izdelki izlecta, suharoba,domačežganje, vino
bohinjskačedra,pipa,planika- torejprecejtradicionalnestvari.
Tradicionalnejediimajopravvmešanihzakonihposebenstatusohranjanjaetnič
nosti(ČebuljSajko,2000). Čeupoštevam,dajenaTasmanijipravzapravvelikomeša
nihzakonov,jehranapomembnaizpraktičnihrazlogov. Informatorjisominaštevali
predvsemtradicionalnoslovenskohrano.Kopospominunaštevajojedi,sotoboljali
manjznačilnezanjihovoregijo. Vpovprečjuvodijokranjskeklobase, kislozeljein
potica.Navajajotradicionalnejediintipičnekombinacijezanjihovoregijo:» O ja z sem

ko sem bil doma, ka j šele tukaj. N im am pojm a, kaj j e tipična slovensk a
jed , No, znam za pisa telje Zupančič, P rešeren.«
o

kuhala p o naše. O j e , vedno, stalno. No, bolj sem kuhala p o italjanska kakerp o naše,
am pak našo hrano, ne avstralsko. L ike paštašuta, to j e bla dva- do trikrat na teden,
restan krompir, šnicl, kuhana govedna. ju h e, em, ... potice, štrudle, ja b o lčn i zavitki,
kak bi rekla, p o slovensko. Vse take stvari. To zdaj Avstralci strašno imajo radi. Oni
so se več naučil naše hrane. Polento. G ulaže ... še danes kuham .«

(1.št. 9)Kranjska
klobasa,kozarecrdečegavina,štruklji,kislozelje, repa,špeh,ocvirki,žganci,žganci
zocvirki, potica,govejajuhaz>>nudlci«,prežganka,»šnops«, fižol, »restan«krompir,
krompirjevi svaljki, krompirjevasolata, »šnicli«, domači keksi, svinjskapečenka,
»štrudelj«,ješprenj,dušenozelje,golažinpolenta,potica,hren,šunkainjajca,pečenka
zzeljem,jota,kislarepasojedi, kijihnaštejejonajpogosteje.
Mnogiševednokuhajo(alisojodolgočasa)slovenskohranoizčistopragmatič
nihrazlogov,"kerpreprostonisopreneslitujekuhinje- dobesednozaradinavajenosti
želodcanadomačohrano.Včasihsokuhali slovensko,kersotakoznali innisoznali
drugega,nepazaradi»višjih«ciljevohranjanjakulture,kotpraviinformatorka:»Najprvo sem jih skušala navadit na najino hrano ... ln ata se je strašno buno. In potem
sem za č e la kuhat dvakrat - eno kosilo za sta rše in eno kosilo za m ene in za Helmuta.
Potem ko sva se p a ločla, sem p a kuhala za nas tri in začela z njim a to delit, kar prej
nisem .. Oče j e Slovenec še in še. Trenutno si zaželi od časa do časa pržgane župe.«

,
(1.št. 8)
Nekateretipičnejedipripravijoobpraznikih:»Ci nim am j a z potico za božič, p a

za velko noč, p o lico , šunko in hren, za m ene ni božič. Z a božič zjutraj ja z lo morem
met. A za velko noč moram m et p a polico, hren, šunko in ja jca . Jajca barvama. Prej
sm o jih za svoje otroke, ko so bli mali, zdaj p a že za vnučka.«
5)

(1.št. Gledenato,da
jenaTasmanijiprecejmešanihzakonov,jerazumljivo,daimahranavohranjanjuiz
14 Ravno zaradi bolj ali manj starostno homogene skupine informatorjev je v nadaljnji analizi od
padla primerjava med pripadniki različnih generacij slovenskih izseljecev, ki jo ponavadi delajo
raziskovalci Slovencev po svetu.
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tehalionihrazlogovvečji pomen,čeprav,kotsejedalorazbrati, velikokratzgolj iz
pragmatičnihrazlogovinnanačin,prilagojenavstralskemu."
S tik i s Slovenijo

VečinainformatorjevsejevSlovenijo^ilaprvičpo15 letihintampreživela2 -4
mesece. Odpravilisosezotrokiinpartnerji,večinomaobiskališeživečesorodnikein
svojomatičnodomovinopokazali novi družini. M
nogi vSloveniji nimajovečživih
sorodnikovinpravtovelikokratnavajajokotrazlog,zakajsenebivrnili:»Zaj p a je
za nas, ker smo že več ko t p o l živlenja svojga tu ostali, j e p a ži težko it nazaj tja, ker
nim amo več kaj tam, zaj bi bli p a tujci tam.« (1
. št. 5)
Izjavanapeljujenato,dase»teritorialnaidentifikacijavsekakorvednoprepletaz
drugimivezmipripadnosti:sorodstvom,sosedstvom,prijateljstvom,skupnimjezikom
(alietničnostjo), pasevedavmodernemčasutudiznarodnostjo.«(Južnič, 1987:293)
KersosiSlovencinatujemustvarilidružino,poiskaliprijatelje,jeSlovenijakotdežela
relativnooddaljena.
D om - S lo v e n ija ali A v stra lija ?

Doživljanjeprostorajedružbenoinkulturnoutemeljenakategorija. Človeksez
nekimprostoromidentificirakotposameznikinčlanskupnosti ingapoimenujedom,
domačija,domovina.Grezaobčutekpripadnostialiidentifikacijskoorientacijo,kise
pogostokaževzeločustvenemodzivuposameznika(Južnič, 1987: 287). Neglede
nato,dajezaposameznika»skorajdanemogoče,dabibil etničnorazdeljeninimel
kakodvojnoetničnoidentiteto«(Južnič1993: 269), sevizjavahmojihinformatorjev
pravtakšnasamoopredelitevpojavivelikokrat:»Zavisi kakšne stvari se dogajajo okol
mene, Em, ... včasih sem več Slovenc kot p a Avstralc, včasih sem več Avstralc kot p a
Slovenc. C e me tie najezija, p o l sn Slovenc, Ce p a dom a kakšne bedarije berem, p a
če vidim, kako se ljudje izm ed sebe štrajtajo, p a obnašajo, p o l p a sploh nočem s tem
nč m et.«
6)

(I. št. Kotugotavljajotudidrugi raziskovalci (Čebulj Sajko, 2000: 85),
jepoložajizseljencavtemprimeruposebeninsekljubvsemupribližujemožnostim
dvojneidentitete,kijeposledicabivanjatamintukaj.Ledaje»tam«neleprostorsko,
ampaktudičasovnooddaljenakategorija, »tukaj«pajedobesednotukaj insedaj in
zatovnjihovihpredstavahfunkcionirakotnekevrstedrugidom.
»Tam, jje r si se rodil, j e to, kar te spom inja na mladost, na m amo, na osnovno
šolo, p rv a ljubezen. To so te stvari, k i so vezane na tisti konec. Tukaj p a j e mož, dru
žina, novi prijatelji, Ja z imam dve dom ovini in obe imaš rad. Eno zaradi tega, drugo
zaradi tega, ker tij e drugi dom dala, ker j e bla strašno dobra, topla, ko si si ustvarjal
15 Za razliko od Nove Zelandije, kjer so, vsaj v moji skupini, prevladovali informatorji iz Ljubljane
in okolice.
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novo pot. Tie se čisto p o ču tim dom a ... Si eden o d njih ... K adar grem v Slovenijo na
obisk, sem tujec, razen v m oji hiši in p r i m oji sosedi. T ie m e vsi poznajo, kam orkoli
grem. Doma m e ne poznajo, razen v m oji hiši. To se pravi, tam sem en tuj človek. tu p a
dom ač ... A m p a k ja z sem bolj ta k tip, d a sem svetovljanski člo vek K am orkol m e daš,
ja z se priva d im «

(J.št. 12)
Posameznikipalahkorazvijejotudidrugačenodnosdolastnepripadnosti. Poeni
strani, kotsedarazbrati iznavedenihprimerov,seopredeljujejokotljudjezdvema
domovinama, podrugi stranipanisoredkitisti, kiseopredeljujejokot ljudjebrez
specifičnedomovine, kotpreprostopoveinformator:»Jas sn prišu d o zaklučka, da j e
pravzaprav m o j dom tam, jje r j e m o j klobuk.« (J
. št. 2) Kozmopolitizemkotobliko
nadidentitete»lahkorazumemovsajnadvanačina.Prvičkotzanikanjelastneetnične
identitetealiizkoreninjenost,koposameznik‘izgubi’občutekonacionalnipripadnosti.
Vtemprimerunepridedonikakršnekompenzacije‘izgubljenega’.Odrekanje,zanikalje
lastnihkoreninjeznačilnozatovrstnikozmopolitizem.«(LukšičHacin,1995: 160)In
nemalopravtakšnihprimerovsemnašlatudimedSlovencinaTasmaniji:»Ne čutim,
kot da bi bla Slovenija m oja dom ovina al 'moja rodna gruda', jje r sem se rodila in
vse to. Je bla p a č naklučje, d a sem se rodila v tistem kraju. Lahko bi se rodila kjerkoli
drugje ... Jaz se nisem priselila. Ja zp o tu jem . In še nisem nehala. In jje bom čez 10 let,
nimam pojm a. Vem pa, d a so dežele, v katerih sem ljubila, se učila, spoznavala, m oje
dom ovine.«

(J.št. 8)Primerikažejotudinato,dajepripadnost»enigrudi«zamenjala
pripadnostsvetu,zemlji,večdomovinam.Občutekpripadnostipajevendarlenujen,
saj:»vsakomurjedodeljenprostor,kigaidentificira,izjemepasovposebnemsmislu
‘izkoreninjenci’.Takimorajovselejpoiskatidoločenokompenzacijoinčejenenajdejo,
seutegnezgoditi, dajenjihovaidentitetavednopomanjkljiva.«(Južnič, 1993: 146)
Kompenzacijajelahkotudiprizadevanjepopripadnosti»nečemuvečjemu«,karnato
zmaganadzvestobo»koreninam«(Zalokar, 1991:28). Sevedapastemiopredelitvami
šezdalečnisoizčrpanevsemožnosti, dejanskeinhipotetične. Takosozarazlikood
navedenihprimerov,kjerseposameznikiopredeljujejokotposameznikizdvemaali
brezdomovine, neredki tudiprimerijasneodločitvepopripadnosti:»K aj mi bo pom enla Slovenija, ko nisn že tuk ča sa tam. Jas sem zdej tukej. Jas sen se odloču takrat,
d a g r e m __ Jst mam rad Slovenijo, ali dobre izkušnje iz Slovenije nim am nobene. Tukej
sem dom a ... Z a m e n e je Slovenija sam o dala, da sn se rodil. O d 7. lejta men ni n č dala
... M ene so N em ci kom andirali, učili oni.«

(1.št. 7)
Zanimivopajetudi, kakšnebesedeinizrazeizberejoinformatoiji, komorajo
opisatisvojodnosdoSlovenije.Taje, takokotdoslovenskegajezika, sentimentalen:
»M oja dom ovina bo vedno Slovenija. To j e resnica. 'M oje srce', Slovenija zm eram
živi u m ojem u srcu. To ni, nikoli ne bom zguba. 'V s r c u '. Seveda tu p a živim, p a delam
tukaj. J e p a m o j drugi dom. N e p a p rvi.«
»Sm o 'ponosna', da smo
Slovenci. D a sm a oba. C e ne bi p o n o sn i bli, ne bi šli domu. 16Jaz bi ž p rej šoul, p a sem

(J.št. 10)
Polegnavedenihizrazovjepogosttudinaslednji opis:

16 Obširnejše o prihodu Slovencev v Avstralijo je napisano v teoretskem delu.
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se b a l ... Tasmanija se m eni vidi ko Slavenija tuki. So hribi. Zdaj sem p a doma, mislim,
ko pridem v Tasmanijo.«

(1,št. 13)Grezaizraz»bitiponosen«, pričemersenehote
porodivprašanje,kakojeposamezniklahkoponosennanekaj,zakarnimazaslug(kraja
rojstvanamrečneizbirasam).Razenčemeni,dajezaradisituacije, kožividalečod
rojstnegakraja,pravzapravnjegovaodločitev, aliohranislovenstvoali ne, ali »vidi«
vtasmanskihhribihpodoboslovenskihhribovali neitd.Inlahkopredpostavim,da
seizraz»biti ponosen«nanašanabiti ponosennaodločitev, daseohraninekaj, kar
jebilo»podedovano«, kotnekevrstesocialnadediščina:»D om ovina j e tam, jje r se
človek rodi. Ja z mislim, d a m orate ‘pitati naturo zakaj, ker j a ne vem. T a kje človek
napravlen. vi m orate ustvariti d o st stvari, j a z sem precej uspel v delu, ta dobro živel,
vse ... Am pak, d a bi se to dom a zgodilo, bi d o st večpom enlo. Ljudje te znajo, drugače
te ocenijo.«
» K r i j e še vedno slovenska kri
in korenike so še vedno tam in še vedno se počutim , d a sn Slovenc, am pak spoštujem
avstraljansko državo.«

(1.št. 1)Alimordašenajboljnazorenopis:
(1.št. 17)
Takšnorazmišljanjemenapeljujenato,daseposameznikivendarlezavedajote
dediščine, tesocialnedoločenosti, kini, kotsempovedalaževuvodu,ničmanjdo
ločujočakotbiološkadediščina,nakarnakazujetudinavedenaprimerjava.
SKLEP

M
arinaLukšičHacin(1995: 181)pravi: »Mednajpomembnejšepojave, kipo
spešujejoakulturacijo, uvrščamobiološkostaranjeizseljenskeskupnosti inmešane
zakone. Doklerimajoizseljenskeskupnostidotoknovihpriseljencev,pojavašenista
takoočitnaintudipospeševanjeakulturacijskihprocesovnitakoočitno.«Inpravzato
jeslovenskaizseljenskaskupnostnaTasmanijipravzapravzgledenšolskiprimer.
SlovencevnaTasmanijivmanjkot50letihneboveč, kersejihjevzadnjih10
letihtjapreselilozelomalo. Lahkosklepam,dasetorejvtemdeluAvstralijesloven
skakulturaneboohranjala,sajlahkoživi le,čefizičnoobstajajoposamezniki. Čejih
ni, tonimogoče. Menim,dajenaTasmanijizelomalomožnostiohranitveslovenske
kulture. Zdipase,daještudija,kotjemoja,potrebna,sajdokumentirastanjevčasu,
kosoSlovenci šenaseljevaliTasmanijo.
Tosobili »moji«SlovencinaTasmaniji. Vsakjihvidinasvojnačininkotpra
vijo, ninapačnihperspektiv,solepomanjkljive, vsakimanjkazornikot, skateregabi
situacijopojasniladruga.OSlovencihnaTasmanijijeRichardFlanagannapisalroman
znaslovomThesoundofonehandc1apping,prinasprevedenkotZvokploskeroke.
Ponjemsoposneli tudifilm.Usodoeneodmojihinformatorkjeopisal PavleZidar
vromanuČmtrn.
Želelasemčimboljnazornoprikazatinjihovpoglednasvet.Vresnicisemprikazala
svojpoglednanjihovpoglednasvet. Njihovemisli inbesedeseminterpretiralatako,
kotsemjih;lahkobijihpopolnomadrugače.
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SUM M ARY
SLOVENES IN AU STRALIAN TASMANIA
Ksenija Vesenjak
Already Ihe firsl scientific definition o f culture as cited by Godina (1998: 84), "'cul
ture is a complex entirety, which contains knowledge, religian, art, morality, laws, customs
and a n y other capacities and habits a human acquires as member o f the society” (Tylor
1994/1871: lj, emphasizes besides learned habits and social character o f culture, its
transferability, transitiveness in diachronic and synchronic perspectives, The element o f
transitiveness is common to all later definitions o f culture, In the article Slovenes in Tas
mania, which is a summary o fm y diploma litled Ohranjanje etnične identitete Slovencev
na avstralski Tasmaniji (Preserving ethnic identity o f Slovenes in Australian Tasmania), 1
deal with the very problem o f transferring and preserving culture in the sense ofpreserva
tion o f ethnic identity o f Slovenes in Tasmania. ln order to collect ethnographic material,
1 decided fo r fieldw ork among Slovenes in Tasmania. From November 14th lo December
19“■2002, I inlerviewed 32 informants and recorded 20 radio cassetles or 26.5 hours o f
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material. After my return, the material was o f fundamental significance as it directed the
processing o f data and the choosing o f theories. Thus, m y analysis began with answers
and not with queslions; f a d s defined theories and not vice versa, ln the arlic/e, I focused
on the ethnographic part o f m y diploma work. J have summed up the findings on life o f
Slovene emigrants in Tasmania in individual chapters and subchapters. The first pages
thus give a short survey on migrations to Tasmania, and the present ethnic structure o f
the inhabitants. Follow a series o f fa cts such as number, age, place o f birth, place o f resi
dence, and duration o f staying in Tasmania, education, work, marital status, and fam i/y
life, The last part is issues that demand o more thorough analysis: the reason fo r coming to
Tasmania, its experiencing then and today, language, knowledge o f English language and
learning, use o f Slovene language then and today, transfer o f Slovene language to chil
dren, names o f chi/dren, mutual socializing and expressing appurlenance on community
level, expressing appurtenance on personal level, conlacts with Slovenia, comprehension
o f home - Slovenia or Auslralia,
In studying cases os mine, a compromise is logical between what should be ideal to
research, and what is realistically feasible and still scientifically correct, Because o f ex
tensiveness o f maller. I d id nol deal in particular with the history o f migrations in Australia
and Tasmania. Dala on present ethnic structure in Tasmania are also merely informative.
As well, I d id not deal with surveying o f emigration from Slovene ethnic space, I also know
that i f we wanted to study the entire process o f transfer o f Slovene culture on the one side
and inclusion in Australian culture on the other, we should inc/ude in the research at least
their descendants, that is, the secondgeneration, It would be inleresting to inc/ude in the
research the "relurnees " - those who have after o many-years slay in Tasmania returned
lo Slovenia, A comparison between different generations o f emigrants was not carried out
as the generation in Tasmania is by age relatively homogeneaus.
The interviews have been recorded in as much as possible a relaxed atmosphere
in their homes. There because J could observe their lodgings (that is - whether J would
fin d something that would prove a Slovene lives there), Usually, the interviews that were
on average over 50 minutes long were perform ed along some Slovene fo o d and drink,
listening to the music; it was their choice lo show me what they wanted lo, As a rule, I
was in contact wilh m y informants fo r at least a fe w days, My concluding thoughts I can
summarize the following: the basic condition fo r a diachronic and synchronic transfer
o f a certain culture is the physical exislence o f its representatives. On the basis o f data
acquired during fieldw ork in Tasmania I can summarize that because o f relalive old age
o f the informants and no influx o fn e w emigrants to this insular state in the last ten years,
there will be no Slovenes in Australian Tasmania in less than 50 years, For that reason
too, the present article and the diploma work are one among rare but nol sole records on
a group o f Slovenes in Tasmania.
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T abela 1: S ezn am in fo rm a to rje v n a T a sm a n iji

Viktor Scmclbauer
Jernej Bajželj
Franc Špeglič
Rozina Golež
Milan Mihelčič
Anton Ambrož
Danijela Hliš
Marija Maunč

Oznaka
pogo
vora
št. 2
št. 3
št. 4
št. 5
št. 6
št. 7
šl. 8
št. 9

8.12.2002
26.11.2002
27.11.2002
30.11.2002
12.12.2002
9.12.2002
19.11.2002
3.12.2002

Zvonko Gordon
Ana Cenin
Anka Makovec
Ivan Cen in
Toni Žel eznik
Jože Pecelj
Marjan Faletič
Marjan Klemenčič
Janez Poženejj
Franc Perko
Alojz Robnik
Anton Smolej

št. 10
št. II
št. 12
št. 13
št. 14
št. 15
št. 16
št. 17
št. 18
št. 19
št. 20
št. 21

26.11 2002
8.12.2002
28.11.2002
8.12.2002
18.11.2002
5.12.2002
7.12.2002
4.12.2002
26.11.2002
26.11.2002
15.12.2002
7.12.2002

Vida Mucha
Miran Mlinar
Agata Hliš
Dušan Hliš
Angela Umek
Jožef Zorč
Janez Golež
Mihaela Semelbauer
Jože Ambrož
Pepca Laharnar
Terezija Ferenc
Božidar Štiberc

št. 22
št. 23
št. 24
št. 25
št. 26
št. 27
št. 28
št. 29
št. 30
št. 31
št. 32
št. 1

15.11.2002
16.11.2002
14.11.2002
14.11.2002
4.12.2002
4.12.2002
30.11.2002
8.12.2002
2.12.2002
2.12.2002
2.12.2002
3.12.2002

Ime in priimek

Datum po Kraj in čas rojstva
govora
1933, Ravne na Koroškem
1930, Stražišče pri Kranju
1935, Celje
1945, Rebelčja vas pri Ptuju
1948, Zagorje ob Savi
1926, Loški potok
1949, Šoštanj
1938, Sv. Peter na Medvedovem
sedlu, okolica CE
1, Muta
1936, Brege Leskovec pri KK
1938, Ročinj
1926, Boršt pri Cerkljah

Leto
prihoda v
Avstralijo
1956
1949
1956
1965
1965
1949
1974,79,
1959

1957
1957
1962
1954
1961
?
? ?
1941,?
1971
1935, Šentviška gora pri Tolminu 1956
?
1929, Stražišče pri Kranju
1931, Dobrunje
1949
1934, Solčava
1956
?
1930, Slovenski Javoru ik pri
Jesenicah
1930, Žiri
1951
1933, Mirna peč pri Žireh
1951
1970 Slovenj Gradec
1992
Slovenj Gradec
1992
1932, Kiežak
1957
1932, vas Soča
1956
?
1943, okolica Celja
1928, Gotenica pri Kočevju
1959
1925, Kočevje
1959
I 929,?
1961
1928, Benedikt pri Ptuju
1935, Murski vrh pri Radencih
1957

Leto na
selitve na
Tasmaniji
1956
1951
?
1974
?
1949
1990
1959
1957
1957
1981
1954
1961
1966
1971
1956
?
1952
?
?
1951
1951
1992
1992
1957
1956
•>
1959
1959
?
1957
1957

Opomba. Ponekod manjkajo določeni podatki, ki jih nisem dobila ali zaradi tega, kerjih niso želeli
dati ali zaradi tega, ker so se kje založili. Vendar pa menim, da za naravo raziskave kot je ta, kvan
titativni podatki niso bistveni, in mi več pove podatek, da nekdo ni želel povedati letnice rojstva kot
če bi letnico rojstva imela navedeno. Antropologijaje tako ali drugače bolj naklonjena zastavljanju
vprašanj kot iskanju odgovorov nanje.
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Vprašalnik
Prosimodgovoritenanaslednjavprašanja.Čejeponekodmanjprostora,prosimizkoristi
teprostorobstranialinahrbtnistranilista.Hvala,kerstesivzeli časzavprašalnik.
1.OSEBNIPODATKI
Ime
Naslovintelefonskaštevilka
Krajindatumrojstva
Narodnost
Zakonskistan
Izobrazba
Poklicinmestozaposlitve(česteupokojeni,naveditezadnjozaposlitev)
2, P
RISELITEVNATASM
ANIJO
LetopriselitvenaTasmanijoindolžinabivanja?
RazlogzapriselitevnaTasmanijo(kakoto,daravnosem)
Predsodki, kistejihimeli?Kakososespremenili?
Aliseje,razenVas,preselilnaTasmanijošekakdrugčlanVašedružineoz.sorodnik?
Ali stenačrtovali, siželeli,dabisevrnilivstarikraj?
KdojebilVašprvikontaktnaTasmaniji?
Kjestesenaselilitakojpoprihodu?
3.JEZIK
Alisteznali angleško,kosteprispelinaTasmanijo?
Čeniste,kjeinkakostesenaučiliangleščine?
Katerijezikstegovorilidomavtistemčasuinalisejetoodtakratspremenilo?
Vkateremjezikuselažjeizražateinzakaj?
Vkaterihokoljihnajboljpogostogovoriteslovenskoinskom?
Sespomnitekakšnihslovenskihbesed/izrazov/šal/rekov, kisevečkratuporabljajov
Vašemdomu?
KakopomembnojepoVašemmnenju,daSlovencinaTasmanijiohranijosvojmaterin
jezik?Navediterazloge
IzkakšnihrazlogovjezatasmanskeSlovencekoristno,čeznajoslovensko?
4, D
RUŽINAINSORODSTVO
KakšenjeVašzakonskistan?
AlijeVašzakonecslovenskegaporekla?Čeni, navediteporeklo
Navediteosebnaimenaotrok,čejihimate
AliVašiotrocigovorijo/berejo/pišejoslovensko?
Kjeinkakososenaučilislovenščine?
Ali imajovašiotrociprijateljeslovenskegaporekla?
AliimatesorodnikevSloveniji?
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Če jih imate, kje in koliko?
K ako pogosti so Vaši stiki?

5. D R U Ž A B N O ŽIV LJEN JE
Ali mislite, da im ate več slovenskih ali neslovenskih prijateljev?
K ako pogosto se dobite s svojim i slovenskim i prijatelji? Kako kom unicirate(računalnik)?
Ali imate slovenske sosede?
Kako blizu ste si z njim i?
6. DRUŠTVA
Ali obstaja slovensko društvo na Tasm aniji?
Ali ste član katere slovenskih organizacij v Avstraliji?
Katerih in kako dolgo?
Če niste član ali kako drugače sodelujete pri slovenskih prireditvah?
Ali ste naročeni na kakšne slovenske publikacije?
Ali berete časopise, knjige, drugi m aterial, ki izhajaja v Sloveniji/preko interneta?
Ali sprem ljate politično dogajanje v Sloveniji?
Sprem ljate dogajanje v Sloveniji nasploh?
Katerega nedavnega d o godka se spom nite?
7. RAZNO
Kdaj ste vi, vaši bližnji, nazadnje obiskali Slovenijo?
Ali načrtujete podoben obisk?
Ali se d ržite kakšnih slovenskih običajev? K aterih? Prosim opišite!
Ali veste koliko Slovencev živi na Tasm aniji? V Avstraliji nasploh? N a sosednjih
otokih?
Kaj Vam pom eni biti Slovenec/Slovenka?
Ali se je Vaš pogled na narodno dediščino in na ohranitev slovenskega jezika tekom
let sprem injal? Kako?
Kaj m islite o m ešanju obeh jezikov?
K akšno glasbo poslušate - slovensko-angleško?
K akšne knjige berete?
Če imate živali, kako ste jih poim enovali?
K ako Vas sprejem ajo dom ačini?
Ali so vedeli, kje je Slovenija?
Kakšno darilo bi nekom u poklonili kot slovensko?
Kaj bi označili kot tipično slovensko jed?

Vir: prirejeno po Šabec (1995: 265-272).
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