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ETNOLOGIJA, SODOBNOST IN PRETEKLOST 

Če bi deset trenutno aktivnih slovenskih etnologov nagovoril, da definirajo  
pojem etnologija in da razložijo, kaj etnolog raziskuje, kaj je torej predmet njegove 
stroke, bi verjetno dobili kar nekaj različnih odgovorov. Ti bi se verjetno prekrili v 
trditvi, da etnologi raziskujemo vsakdanje življenje, da nas torej zanimajo drobci ali 
daljši izseki iz življenja ljudi vseh družbenih plasti, vseh z raziskovanjem dosegljivih 
obdobij in da gre za najrazličnejše vidike vsakdanjega življenja. Včasih tudi za tako 
drobne, da se javnosti ali predstavnikom drugih strok skoraj ne zdijo vredni 
znanstvene analize. Pa se mnogokrat izkaže, da je etnologov pogled na izbrano temo 
iz vsakdanjosti lahko tako globok in raznolik, da morebitne bojazni vsekakor zanika. 
Na to nedvomno vpliva sposobnost in pripravljenost etnologov, da uporabljajo 
raznovrstne vire, med drugim seveda tudi arhivske. 

Etnolog se lahko, ko se opredeljuje za temo raziskovanja, odloči tako za 
raziskovanje izbranega območja, določene sestavine kulture, neke skupine ali 
skupnosti v sodobnosti ali v preteklosti. Skratka, odloči se za nek časovni okvir, ki 
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lahko zajema izključno sodobnost in bližnjo preteklost, lahko razišče izključno 
obdobje bolj ali manj oddaljene preteklosti, lahko pa zajame tudi daljše časovno 
obdobje, vključno s sodobnostjo. Njegov izbor je odvisen predvsem od izbrane teme, 
metodologije in metodike, od razpoložljivih oz. izbranih virov, od namena 
raziskovanja in seveda od tipa in obsega raziskave.  

Tip raziskav, ki posegajo relativno globoko v preteklost, je mogoče zaslediti 
pod imenom historična etnologija, včasih naletimo še na poimenovanja, kot so 
zgodovinska antropologija, antropološka zgodovina ali etnozgodovina, pač odvisno od 
stroke, smeri, šole ali države, kjer je raziskava nastala. Ingrid Slavec je že leta 1984 
zapisala, da se historična etnologija, poenostavljeno povedano, ukvarja s 
preučevanjem svojega predmeta v času pred 20. stoletjem (ta časovna meja se z leti, 
desetletji, stoletji in celo tisočletji seveda primerno pomika) in s tem dopolnjuje bolj 
na sodobnost pozorne raziskave. Njeno delo določa posredno spoznavanje preteklosti 
(uporaba arhivskih, tiskanih, upodabljajočih virov in drugih preostankov preteklosti), 
značilno za zgodovinarje, za razloček od etnologije sedanjosti ali bližnje preteklosti, 
ki še lahko izrablja možnosti za neposredno spoznavanje preučevanega problema (z 
avtopsijo, torej z različnimi oblikami terenskega dela, neposrednim opazovanjem, s 
pripovedovalčevimi izjavami itn.).1  
 

ARHIVSKI IN DRUGI VIRI V ETNOLOGIJI 

Pri svojem raziskovanju etnologi uporabljamo najraznovrstnejše vire, recimo 
materialne, opisne, normativne, slikovne. Najbolj znani, pa tudi zelo pogosto 
uporabljeni viri pa so ustni viri. Mnogi etnologe in etnologijo skoraj enačijo ali pa 
vsaj prepoznavajo po prevladujoči uporabi te vrste virov. Gre za takšno ali drugačno 
obliko pogovora z informatorji. Informatorji lahko pripovedujejo tako o sodobnosti 
kot o preteklosti. Lahko govorijo o lastnih izkušnjah ali pa pripovedujejo o življenju 
drugih, včasih svojih prednikov. Če njihov spomin seže daleč, se je mogoče z uporabo 
ustnih virov tu in tam dokopati neverjetno daleč v preteklost. A bolj, ko so opisovani 
dogodki, ljudje, kraji ali občutja časovno oddaljeni, bolj verjetno je, da so iz 
»druge«, ali celo iz »tretje roke«. S tem je tudi njihova verodostojnost lahko 
vprašljiva, ali povedano nekoliko lepše, nepreverljiva. Razen z uporabo druge vrste 
virov, seveda. Ti omogočajo primerjavo in preveritev. In tako pridemo prvič do 
uporabe arhivskih virov v etnološkem raziskovanju. 

Arhivske vire seveda uporabljamo, ko raziskujemo preteklost, bližnjo ali bolj 
oddaljeno. Od izbrane teme in obdobja raziskovanja je odvisno, če je arhivske vire 
mogoče najti in uporabiti. Ema Umek je v zapisu Arhivi in etnologija iz leta 1981 
opozorila, da lahko etnologi s pridom uporabijo mnoge podatke, ki se skrivajo v 
arhivskem gradivu. Gradivo graščin je lahko odličen vir za raziskovanje tega 
segmenta življenja. Povedne so poselske pogodbe, pogodbe podložnikov ob izročitvi 
kmetije sinu, ženitvene podložniške pogodbe, podložniški zapuščinski inventarji. 
Zanimive se ji zdijo tudi gradiva sodišč, recimo zapuščinski spisi, inventarji, 
testamenti, pa arhivi podjetij, obrtnih in gospodarskih združenj. Opozarja tudi na 
uporabnost terezijanskega in franciscejskega katastra, pa na mestne računske knjige 
in zapisnike zasedanj mestnih svetov. Svoja razmišljanja sklene s trditvijo, da skoraj 
ni fonda, kjer ne bi bilo tudi podatkov, zanimivih za etnologa, zato bi morali biti 
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arhivi in njihovo gradivo bolj vključeni v etnološko raziskovanje.2 Tej njeni trditvi bi 
vsekakor pritrdila. 

Mene pa ta usmerjenost pogleda od obstoječih virov k raziskovani temi, ki je 
značilna za ljudi, ki poklicno delajo z arhivskim gradivom, spomni na nek moj 
pomislek, ki se sicer ne nanaša izključno na arhivske vire, a se ponavadi začne prav 
pri njih. Ko se odločamo za raziskovanje, imamo namreč dve možnosti. Lahko imamo 
dober pregled nad viri in se odločimo, da bomo raziskovali temo, za katero je 
mogoče najti veliko virov, tudi arhivskih, če raziskujemo tudi preteklost. To je morda 
nekoliko lažja pot. Druga možnost je, da se odločimo za temo raziskovanja in se šele 
potem podamo na »lov« za primernimi viri. Čeprav je ta pot na splošno nekoliko 
težja in včasih celo neizvedljiva, ker ustreznih virov preprosto ni mogoče najti, se 
sama zavzemam za izbiro druge poti. Ta namreč po mojem mnenju povzroči večjo 
»privlačnost« med raziskovalcem in »njegovo« temo, kar največkrat vodi v boljše 
rezultate raziskovanja. Arhivarji, ki izhajajo od znanega vira in tako izberejo temo 
raziskovanja, mi bodo verjetno oporekali, a upam, da mi postavljene trditve ne bodo 
zamerili.  

Duša Krnel-Umek v kontekstu arhivskih virov v etnologiji meni, da je od 
predmeta, kraja in časovnega obsega raziskave odvisno, katero gradivo bodo etnologi 
uporabili, poudarja pa, da lahko etnologi zanimive vire najdejo v vseh vrstah arhivov 
– državnih, lokalnih in privatnih.3 

Omenila sem že, da je arhivske vire mogoče uporabiti tudi za primerjavo z 
drugimi vrstami virov, če jih je za neko temo in obdobje na razpolago več. S tem 
zmanjšamo možnost, da nas viri, ki so lahko tudi subjektivni, recimo ustni ali opisni 
(pisci časopisnih člankov in notic, pa biografij ali avtobiografij lahko v svoje pisanje, 
podobno kot informatorji v svoje pripovedi, vpletejo veliko subjektivnih mnenj, 
pogledov, vrednot), zavedejo v napačne sklepe. Primerjava z arhivskim virom 
omogoča zanesljivejše ugotavljanje dejstev in je tudi v tem pogledu zelo koristna. Ko 
pa gre za brskanje za občutji in vrednotami ljudi, so druge vrste virov uporabnejše, 
arhivski viri so s takimi podatki po pravilu zelo skopi. 

Zelo zanimiv in nazoren je primer raziskovalke Caroline Brettell, ki poroča o 
pripetljaju s terenskega dela na Portugalskem, kjer je raziskovala vprašanja, 
povezana z demografijo. Že pred pogovorom z neko informatorko je iz pisnega vira 
poznala podatek, da je njena sogovornica rodila dva izvenzakonska otroka, eden od 
njiju je zgodaj umrl, drugi pa je preživel. Informatoka je v pogovoru z etnologinjo 
govorila le o preživelem otroku, drugega, zgodaj umrlega, je preprosto zamolčala. 
Dejstvo, da je raziskovalka uporabila oba vira, ji je omogočilo prepoznati dejansko 
stanje, hkrati pa ji je odprlo celo vrsto vprašanj. Kak odnos ima informatorka do 
umrlega nezakonskega otroka, zakaj ga ne želi omeniti, ga je morda zares pozabila. 
Etnologinjo je pestilo tudi vprašanje etične narave – poznala je namreč podatek o 
sogovornici, ki ga ta očitno ni želela razkriti. Skrbelo jo je, če sploh ima pravico do 
poznavanja takih podatkov. 4 

Poprejšnje poznavanje podatkov, najdenih v arhivskih virih, je po mojih 
raziskovalnih izkušnjah tudi izredno pomembno pri navezovanju stikov z informatorji. 

                                                 
2  Ema Umek: Arhivi in etnologija. Poglavja iz metodike etnološkega raziskovanja 1, Ljubljana 1981, str. 122. 

3  Duša Krnel-Umek: Pomen arhivskega gradiva za etnološke raziskave. Sodobni arhivi 23(2001), str. 16−17. 

4  Caroline B. Brettell: Archives and Informants: Reflections on Juxtaposing the Methods of Anhropology and 
History. Historical Methods 25(Winter 1992)1, str. 33. 
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Ti namreč zelo cenijo poznavanje teme, o kateri se želi raziskovalec pogovarjati. 
Tako lažje navežejo stik in tudi veliko več povedo. Etnolog, oprtan s predhodnim 
poznavanjem nekaterih podatkov, se jim zdi kompetentnejši sogovornik. 

Lahko pa uporaba arhivskih virov raziskovalca vodi v past. Kar v nekem trenutku 
uporabljamo kot arhivski vir, je namreč nastalo ob delovanju neke institucije. Ta je 
dokumente ali drugo gradivo ustvarjala in hranila pač v skladu s svojim delovanjem, s 
svojega zornega kota. Morda je to le eno od možnih stališč in zato o problemu ne 
govori celovito. Etnolog mora biti zelo pozoren in kritičen, ko uporablja arhivsko 
gradivo kot edini vir. Obe zadnji trditvi bom natančneje opisala, ko bom govorila o 
izkušnjah z raziskovanjem bivalne kulture s pomočjo arhivskih virov. 
 

 

Slika 1: V literaturi beremo o zasebnih vodnjakih. Načrt (PAM, Gradbeni načrti 
1804−1914, 1/22) za del dvoriščnih poslopij iz leta 1821 vodnjak nazorno upodablja 

in s tem omogoča popolno predstavo. 
 

Etnologi seveda lahko uporabijo najrazličnejše vrste arhivskega gradiva, od 
listin in spisov do filmskih ali video posnetkov. Izpostaviti pa bi želela poseben pomen 
starih fotografij in drugih upodobitev v etnološkem raziskovanju. Fotografije niso ne 
tipično ne izključno arhivsko gradivo, so pa del mnogih arhivskih fondov. Vizualna 
upodobitev nekega kraja, dogodka, prostora ali človeka daje namreč informacijo, ki 
se od zapisane zelo razlikuje. Prav v etnologiji je pomemben splošni vtis, vizualna 
predstava, ki daje občutek dejanskega prepoznavanja vsakdanjega življenja, zlasti v 
preteklosti, ki si jo vizualno sicer težko predstavljamo. Samo kot ponazoritev bom 
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navedla primer. Kar nekaj časa sem se ukvarjala s prebivalstvom Maribora v drugi 
polovici 19. in v prvi polovici 20. stoletja. Med drugim so podatki govorili o nacionalni 
podobi mesta v tem času. Do razpada Avstro-Ogrske je večina Mariborčanov kot 
občevalni jezik uporabljala nemščino. Ta podatek sem dobro poznala. A šele 
fotografija mariborske trgovske ulice iz tega obdobja, ki jasno kaže nemške izveske 
in napise nad trgovskimi lokali, mi je v zavest vtisnila dejansko jezikovno in 
nacionalno podobo Maribora pred prvo svetovno vojno. Prej je kljub poznavanju 
statističnih podatkov nisem dojela na tak način, nisem si predstavljala pomena tega 
podatka za vsakdanje življenje. To mi je omogočil šele vizualni vtis s stare 
fotografije. 
 

RAZISKOVANJE BIVALNE KULTURE IN ARHIVSKO GRADIVO 

Ker nisem posebno dobra poznavalka gradiva slovenskih arhivov in ker 
pravzaprav dobro poznam le nekaj fondov Pokrajinskega arhiva v Mariboru, bi težko 
govorila o možnosti izrabe konkretnih arhivskih fondov v etnološkem raziskovanju 
nasploh. Lahko pa opišem lastno izkušnjo z raziskovanjem bivalne kulture Maribora v 
19. in 20. stoletju s pomočjo arhivskih virov. 

Ko sem v času dodiplomskega študija raziskovala fotografiranje v Mariboru med 
obema svetovnima vojnama, sem prvič uporabila tudi arhivsko gradivo. A takrat sem 
našla le nekaj podatkov, ki so ugotovitve sicer pomembno dopolnili, niso pa 
prevladovali. Za temo podiplomskega študija sem izbrala raziskovanje bivalne 
kulture, sprva le segment, življenje in dogajanje na dvoriščih. Želela sem raziskovati 
tako sodobnost kot preteklost, poseči pa sem želela čim dlje nazaj, vsaj deloma v 19. 
stoletje. Jasno je bilo, da mi le ustni viri in literatura tega ne bodo omogočili. 
Nekoliko sem že poznala fond Uprava za gradnje in regulacijo, ki ga hrani Pokrajinski 
arhiv v Mariboru, in domnevala sem, da bi mi njegova vsebina lahko omogočila 
vpogled v podobo in dogajanje na mariborskih dvoriščih v preteklosti.  

Prvi pregled fonda je bil le nekakšna sondaža gradiva in izkazalo se je, da fond 
ne bo le eden od virov, ampak da je lahko temeljni vir za raziskovanje 19. in prve 
polovice 20. stoletja. 

Fond Uprava za gradnje in regulacijo vsebuje dokumentacijo, ki je nastajala ob 
gradnjah v mestu. Gradivo je razdeljeno na spisovni del in na gradbene načrte. 
Gradivo časovno včasih seže tudi v prva desetletja 19. stoletja. Načrti pogosto 
upodabljajo dvorišča, saj so hišni posestniki morali priglasiti skoraj vsako večjo  ali 
manjšo gradnjo, pa celo minimalne spremembe na svoji parceli, ta pa je obsegala 
tudi dvoriščni del. V spisovnem delu gradiva so lastnikove namere še opisane, 
ohranjeni so zapisniki komisijskih ogledov gradbenih oblasti in njihova spoznanja ter 
sklepi, ponekod so med gradivom tudi pritožbe sosedov, najemnikov ali mejašev. 
Razvidna je tudi dokončna odločitev, torej dopuščanje ali zavrnitev predvidene 
gradnje ali prezidave, pa tudi izvedba le-te. Gradbeni načrti upodabljajo pogosto 
razen prostora predvidene gradnje ali prezidave tudi še večji ali manjši del uličnega 
poslopja in parcele, ki v določenem trenutku ni bila podvržena spremembam. Izrisane 
so situacije, prerezi, tlorisi in nekateri detajli. Ker so zlasti od druge polovice 19. 
stoletja Mariborčani na svojih parcelah pogosto dograjevali ali kaj spreminjali, so 
tako spisovni deli, kot gradbeni načrti, izredno bogati s podatki, ki sem jih iskala. 
Ohranjeno je gradivo za skoraj vsako hišo, kar je za etnološko raziskovanje bivalne 
kulture prava zakladnica. 
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Fond Uprava za gradnje in regulacijo je sicer večkrat v uporabi, a arhivarji 
pripovedujejo, da ga uporabniki najpogosteje uporabljajo za ugotavljanje podobe 
fasad mestnih hiš v preteklosti. Za etnološko raziskovanje pa so izredno pomembni 
prav podatki, ki pomagajo razkriti, kaj so Mariborčani počeli za fasadami. 

Ko sem raziskovala mariborska dvorišča, sem izbrala nekaj ulic in karejev 
starejšega dela mesta: trgovsko in obrtniško ulico, kare z ohranjeno srednjeveško 
parcelacijo, ulici, ki sta zrasli po regulacijskih načrtih ob koncu 19. stoletja, ulico, ki 
se je iz predmestne ceste razvila v nekakšno vpadnico od kolodvora proti mestu in se 
razvila celo v promenado ter kare, ki ga zapirajo tako najemniške hiše s konca 19. 
stoletja kot bloki, zgrajeni po drugi svetovni vojni. Za izbrane ulice sem arhivsko 
gradivo pregledala podrobno in načrtno. Pozneje sem pregledala še nekaj naslovov, 
ki so vsebovali zanimive podatke. Pri tem mi je bil v izredno pomoč inventar, ki mi je 
omogočil, da sem vnaprej določila, kateri naslovi bodo zanimivi in preverila, ali 
naslovi v izbranih ulicah in karejih vsebujejo dovolj zame zanimivega gradiva. 

In kaj sem pravzaprav o dvoriščih sploh želela ugotoviti? Zanimalo me je, čemu 
so bila namenjena, kako so jih uporabljali, kako so se spreminjala in kako se jih 
ljudje spominjajo. Za sodobnost sem dodala še zanimanje za občutke, ki jih ljudje 
gojijo do prostora za hišo, posebej me je zanimalo morebitno občutenje dvoriščnega 
prostora kot zasebnega prostora stanovalcev.  

Na konkretni ravni to pomeni, da sem poskušala rekonstruirati gradbeno podobo 
dvorišč, torej ugotoviti, katere zgradbe in prostori so bili v določenem obdobju na 
določenem dvorišču in kako so jih stanovalci in lastniki spreminjali, dograjevali ali jih 
prirejali svojim trenutnim potrebam. Želela sem izvedeti kako, kdaj, zakaj, kdo in 
kako pogosto so jih uporabljali, kaj je to pomenilo za njihovo prebivanje in življenje 
nasploh. Zanimalo me je, ali so bila na dvoriščih tudi poslopja, ki so v notranjost 
privabljala ljudi z ulice, ali so stanovalci razumeli dvorišče kot del doma, ali so ga 
imeli za zasebni ali javni prostor, ali je bilo od socialnega statusa posameznikov 
odvisno, s katerim delom dvorišča so bili na nek način povezani in podobno. Večino 
odgovorov na ta vprašanja za preteklost sem uspela dobiti prav s pomočjo gradbenih 
načrtov, na nekatera so odgovarjali spisovni deli fonda, na nekatera, zlasti zadnja 
med naštetimi, pa arhivski viri niso dali odgovora ali pa so ga ponudili le tu in tam. 
Za sodobnost in za arhivsko »neobvladljiva« vprašanja sem seveda uporabila še druge 
vire, zlasti ustne, opisne in slikovne. Med arhivskimi viri pa sem našla še nekaj takih, 
ki so osnovni vir dopolnili – načrte mest, ki so prikazovali parcelacijo, tudi pozidanost 
dvorišč, slikovne vire vseh vrst, izredno pomemben slikovni del franciscejskega 
katastra, izbrane podatke iz spisov fondov Mestna občina Maribor in Gradbeni načrti 
1804-1914 in nekaj starejših adresarjev in zapisov normativne narave, ki pa niso več 
tipično arhivsko gradivo. Lahko bi ga namreč našli tudi izven arhiva, v knjižnici z 
dobro založenim starejšim gradivom.  

Ker so rezultati obdelave arhivskih in drugih virov vidni v besedilih, ki so 
nastala po raziskavi,5 jih na tem mestu ne bi ponavljala. Dodala bi le še nekaj 
razmislekov in pomislekov, ki so se porodili ob raziskovanju in sem jih obljubila na 
primeru razložiti že v prejšnjem poglavju. 

                                                 
5  Glej: Jerneja Ferlež: Mariborska dvorišča, Maribor 2001; Jerneja Ferlež: Dvorišča kot sestavina načina življenja 

Mariborčanov, magistrska naloga, Maribor 1999; Jerneja Ferlež: Vhod z dvorišča; v: Glasnik SED 40(2000)3/4, str. 
30−35; Jerneja Ferlež: O zasebnosti, bivališčih in mariborskih dvoriščih po etnološko; v: Dialogi 37(2001)7/8, str. 
39−62. 
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Omenila sem, da se informatorji raje pogovarjajo z raziskovalcem, ki že ve nekaj o 
temi, po kateri povprašuje. Sama sem prvi del raziskave opravila v arhivu. Zato, da bi 
natančno začrtala časovne in prostorske okvire, pa tudi zato, da bi imela že približno 
sliko o podobi izbranih dvorišč. 

 
Slika 2: Načrt za Koroško 16 iz leta 1825 (PAM, Uprava za gradnje in regulacijo, 
MA/362) natančno prikazuje tudi dvoriščni prostor in omogoča rekonstrukcijo 

dogajanja za hišo. 
 

In res sem za posamične hiše vedela, recimo, da so v nekem obdobju imele na 
dvorišču hlev, kje je bila pralnica, da je bil na koncu parcele nekoč vrt, da je bila 
nekje na dvorišču manjša stanovanjska enota ali obrtna delavnica, da so imeli 
smetiščnico in drvarnice, pa kje je bil vodnjak in podobno. Ko sem prišla na teren, 
med informatorje, in se prvič pojavila na njihovih dvoriščih ali pred njihovimi 
vhodnimi vrati, so mi ti že znani podatki zelo pomagali, da sem navezala prvi stik. 
Ljudem se je namreč zdelo imenitno, da (kljub mladosti) vem, kaj je bilo na 
dvorišču, česa več ni, pa se istega spominjajo tudi sami; če sem poznala še njim 
znana imena, so bili toliko bolj veseli. Raje so me sprejeli, raje in več so se 
pogovarjali, skratka, ocenili so me kot kompetentno sogovornico. Seveda ne vsi, a v 
večini primerov se je izkazalo, da je predhodno poznavanje nekaterih podatkov iz 
arhivskih virov skoraj »zlati ključek« do izčrpnih pripovedi informatorjev. Pa 
mnogokrat tudi do vstopa v njihova stanovanja. 

Pomislek o subjektivnosti virov se večinoma nanaša zlasti na ustne in opisne 
vire, včasih tudi na slikovne. Sama pa sem si ga zastavila tudi v kontekstu uporabe 
arhivskih virov. V fondu Uprava za gradnje in regulacijo sem naletela na več pritožb 
mejašev, ki tožijo čez sosedovo gradnjo ali neurejenost dvorišča. Stanovalci ali 
najemniki se zelo pogosto pritožujejo čez hleve na dvoriščih in pri tem natančno 
opišejo celotni dvoriščni prostor. Direkcija železnic se recimo pritožuje nad smradom 
in nesnago z mesarjevega dvorišča ob železniških tirih, stanovalci se zgražajo nad 
hrupom, smradom ali drugačnimi motečimi vplivi obrtnih ali celo industrijskih 
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obratov na mestnih dvoriščih. Kot raziskovalka sem dobila vtis, da so bili sosedje v 
izredno slabih odnosih, da so si metali polena pod noge, da so kar prežali na napake 
in da so si bili stalno v laseh. Šele pogovori z informatorji in razmislek o naravi 
izbranega arhivskega vira so me pripeljali do streznitve. Fond je pač nastal ob 
delovanju institucije, na katero so ljudje naslavljali morebitne pritožbe, zato jih je 
bilo veliko, poročil o dobrih odnosih med sosedi pa seveda na tem mestu ni bilo. 
Ohranjene pritožbe so sicer izredno pomembne, saj opisujejo dvorišča, osvetljujejo 
uporabo zgradb in delov dvorišč in nakazujejo spremembe namembnosti skozi čas, 
vsekakor pa jih je treba razumeti le kot drobec. Informatorji so namreč v svojih 
spominih ohranili predvsem dobrososedske odnose, ki seveda niso bili nikakršna 
izjema, čeprav jih za oddaljenejša obdobja spomin verjetno nekoliko potencira. Sicer 
pa na opisani problem opozarja tudi srednješolski učbenik arhivistike: »To, kar je v 
arhivskem gradivu zapisano, je gotovo slika nekega resničnega dogodka ali stanja. 
Vprašanje je le, če je v posameznem arhivskem gradivu zajeto vse, kar je v zvezi z 
vprašanjem, ki ga raziskuje zgodovinar.«6 Ali drug raziskovalec, bi dodala. 
 

ISKANJE V ARHIVIH – ETNOLOŠKA IZKUŠNJA 

Kot mladi raziskovalci ponavadi najprej naletimo na problem iskanja literature, 
ki nas pripelje do učenja tehnik iskanja v knjižnicah. Tam problem ni posebno velik. 
Naučimo se uporabljati neko vrsto kataloga, morda poiščemo še primerno 
bibliografijo in uporabimo podatke iz seznamov literatur ustreznih knjig in člankov in 
rezultati so tu.  

Iskanje podatkov v arhivih za neko temo je včasih nekoliko težje. Posebej, če 
se tega lotimo po že opisani drugi poti, ko najprej izberemo temo raziskovanja in 
šele nato iščemo arhivske vire, in ne obratno. Če želimo raziskati neko institucijo, 
katere gradivo je shranjeno v enem samem fondu, je to razmeroma preprosto. Najti 
je treba le arhiv, v katerem je fond shranjen. Ko pa iščemo gradivo, povezano s 
problemom, ki ni jasno vezan na neko institucijo, morda pa je celo ozka tema iz 
vsakdanjega življenja, kot se v etnologiji pogosto dogaja, je iskanje nekoliko težje. 
Potrebno je veliko predvidevanja, da ugotovimo, katere institucije bi lahko 
ustvarjale in hranile gradivo, ki bi se kakorkoli vezalo na temo, ki jo raziskujemo. 
Kakih splošnih katalogov za specializirane teme, še posebej teme iz vsakdanjosti, 
nam arhivi pač ne ponujajo. 

Tako se brskanje po arhivih začne za etnologa ponavadi najprej z izbiro nekega 
»matičnega« arhiva, ki je geografsko ali drugače najbližje raziskovani tematiki. 
Pregled vodnika po fondih in inventarjih fondov tega arhiva, pa kanček predvidevanj 
in pomoči arhivistov pripeljejo do zanimivih fondov, tam pa se začne dolgotrajno 
pregledovanje, prelaganje dokumentov, odpiranje in zapiranje škatel, prebiranje 
morebitnih zanimivih spisov in tu in tam izbrskanje kakega »uporabnega« podatka. 
Iskanje arhivskih virov in njihova obdelava je čisto nekaj drugega kot prebiranje v 
knjižnici poiskane literature, kjer so zanimive informacije največkrat zelo zgoščene. 
Raziskovalno delo v arhivu zahteva veliko potrpežljivosti, je dolgotrajno, včasih celo 
moreče, a vendar daje raziskovalcu, ko nekaj najde, zelo prijeten občutek, da je 
odkril nekaj, česar ni videl in vedel še nihče pred njim.7  

                                                 
6  Jože Žontar: Arhvistika, Ljubljana 1984, str. 15. 
7  Sama imam v arhivu vedno občutek, da raziskujem v pravem pomenu besede. Čar terenskega dela je sicer močan, 

a čisto drugačen od tistega, ki ga nudi »kopanje« po arhivskem gradivu. Iz arhiva v mesto, na ulico, vedno stopim 
z občutkom, da zdaj o tem mestu vem nekaj več. Včasih se počutim celo kot bi stopila iz preteklosti v sedanjost. 
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Caroline Brettell citira misel Sydel Silverman, ki za antropologe pravi, da k 
zgodovinskemu, verjetno tudi arhivskemu gradivu pristopajo, kot da bi se lotili 
terenskega dela.8 V tej trditvi vidim zanimiv poudarek, ki nekako ločuje etnologe ali 
antropologe kot uporabnike arhivov od zgodovinarjev. Prvi tako na terenu kot v 
arhivu brskajo za drobci iz vsakdanjosti in jih poskušajo izkopati in izluščiti, bodisi iz 
pripovedi informatorjev ali iz arhivskih dokumentov. Zgodovinarji večidel izhajajo iz 
večjega sklopa dokumentov, ki jih morajo pregledati, kakor je tudi njihova tema 
raziskovanja običajno širša. 

Arhivski viri, sami ali kombinirani z drugimi vrstami virov, torej pomagajo 
etnologu, ki raziskuje (tudi) preteklost, sestaviti celotno podobo nekega dogajanja 
ali stanja in pogosto bistveno dopolnijo že prej znana dognanja o neki temi. 

 

LITERATURA: 

• Caroline B. Brettell: Archives and Informants. Historical Methods 25(Winter 1992)1: 29−38.  

• Jerneja Ferlež: Mariborska dvorišča: etnološki oris, Mladinski kulturni center Maribor 2001. 

• Slavko Kremenšek: Obča etnologija, Univerza v Ljubljani. Filozofska fakulteta, Ljubljana 1978. 

• Duša Krnel-Umek: Pomen arhivskega gradiva za etnološke raziskave; v:  Sodobni arhivi 23(2001): 16−19.  

• Ingrid Slavec: »Historična etnologija« ali o etnologiji kot vedi o preteklosti; v: Traditiones 16(1987): 51−72. 

• Ema Umek: Arhivi in etnologija. Poglavja iz metodike etnološkega raziskovanja 1, Filozofska fakulteta, 
Ljubljana 1980, (Knjižnica Glasnika SED; 4): 114−122. 

• Jože Žontar: Arhivistika, Dopisna delavska univerza Univerzum, Ljubljana 1984. 

 

SUMMARY 

 

ARCHIVAL SOURCES IN ETHNOLOGICAL RESEARCH – WITH EMPHASIS ON THE 
RESEARCH OF DWELLING CULTURE IN MARIBOR 

Contemporary ethnology is oriented on the research of every-day life in present 
and past. There is a variety of sources, used by ethnologist, but for the research of 
past archival sources are very important. Ethnologists can use data, found in archival 
materials in different ways – they can compare them to data from other sources, 
they can get some knowledge of the problem looked for before starting interviews 
with informants or use them as only source. 

The fund Uprava za gradnje in regulacijo, kept by the Pokrajinski arhiv 
Maribor, was an excellent source for the ethnological research of courtyards in 
Maribor in the 19th and 20th century. Both, written documents and building plans 
were very useful. For the 19th and the beginnings of the 20th century the documents 
of the fund were the most important source. 

Specific circumstances of the fund’s formation opened a partial view on 
courtyards, so the critical use of the source was necessary. Sometimes it is very 
difficult for ethnologists researching everyday life to find useful information in 
archives. Nevertheless, it will give you a special satisfaction when finding data that 
have never been used or even seen before. 

                                                 
8  Caroline B. Brettell: Archives and Informants. Historical Methods 25(Winter 1992)1, str. 30.  

 


