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Avtobiografska besedila sodijo med najstarej{e oblike ~lovekovega kulturnega izro~ila. Tudi v
slovenskem kulturnem in jezikovnem prostoru so vse pogosteje predmet raziskovalnega zanimanja v
celem nizu humanisti~nih in drugih znanstvenih strok, kljub temu pa se zdi, da je interdisciplinarna
vednost o avtobiografiji {e v povojih. Prav zato ka`e razmisliti o tem, kako bolj ali manj razdrobljene
raziskovalne te`nje in pristope u~inkovito medsebojno povezati in zdru`iti v profilirano interdiscipli-
narno raziskovalno polje. Ena od mo`nosti je ustanovitev posebne podatkovne zbirke, kjer bi bila zajeta
in dostopna glavna pojavna podro~ja slovenske avtobiografske kulture.

avtobiografija, interdisciplinarnost, mre`enje, sodelovanje, podatkovne zbirke

Autobiographical texts are one of the oldest forms of human cultural tradition. As elsewhere, they
are attracting increased attention in the Slovene cultural and linguistic area and are becoming a common
research topic in the humanities and other fields of research. However, the interdisciplinary exchange
and dissemination of knowledge still seems to be in its infancy. Thus the opportunities for uniting the
rather dispersed activities into a profiled interdisciplinary field of research have to be reconsidered, for
example by the foundation of a database which would comprise and offer to the public the main areas of
Slovene autobiographical culture.

autobiography, interdisciplinarity, networking, cooperation, databases

Raziskovanje avtobiografij oz. avtobio-
grafskih virov v naj{ir{em smislu je v huma-
nisti~nih vedah na Slovenskem razmeroma
mlad pojav. Pojem avtobiografija so {e v
zgodnjem 20. stoletju pogosto nadome{~ale
`anrske oznake (npr. spomini in (lastni)
`ivljenjepis) ali opisne sintagme (npr. moje
`ivljenje). V nem{ki razli~ici se avtobiogra-
fija sicer pojavi `e vsaj leta 1838/1839 (Juvan
2009: 331), v slovenski pa leta 1880.1 ^e
od{tejemo redke nastavke v slovenski publi-
cistiki in literarni vedi v drugi polovici tri-
desetih let ter metadiskurzivne refleksije
avtobiografov samih (npr. Ivan Cankar: Moje
`ivljenje in Vladimir Bartol: Mladost pri
Svetem Ivanu), se je strokovno zanimanje za
pisanje ali pri~evanje o lastnem `ivljenju

uveljavilo {ele v zgodnjih sedemdesetih letih
v etnologiji.

Prve tovrstne terenske raziskave so
privedle do na~rtnega zbiranja `ivljenjskih
zgodb, ki jih je kot posebno kategorijo v
etnologijo uvedla Marija Makarovi~ (Ram{ak
2003: 80). @e kmalu pa so avtobiografski in
`ivljenjepisni `anri z raziskovanjem `ivljenja
slovenskih izseljencev in metodolo{ko reflek-
sijo raziskovalnih pristopov prerasli v po-
membno podro~je etnolo{kih, antropolo{kih
in migracijskih {tudij (^ebulj Sajko 1999,
2008; Ram{ak 2003). Etnologija je bila tudi
prva stroka, ki si je dejavno prizadevala za
interdisciplinarno izmenjavo na podro~ju
raziskovanja avtobiografij. Ta prizadevanja so
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1 Gre za zapis v gori{ki So~i 5. novembra 1880. V Ljubljanskem zvonu prvi~ zasledimo pojem avtobio-
grafija leta 1888 v neki kratki bele`ki (na strani 248).



se za~ela s simpozijem Vrednotenje `ivljenj-
skih pri~evanj v Tinjah na avstrijskem Koro-
{kem (Makarovi~, Ram{ak 1997) in nadalje-
vala z okroglo mizo na temo avtobiografska
metoda v okviru Histori~nega seminarja ZRC
SAZU (^ebulj Sajko 1999).

Na podro~je socialne zgodovine je pio-
nirsko posegla Alenka Puhar (1982) z interdi-
sciplinarno {tudijo o zgodovini otro{tva na
Slovenskem v 19. stoletju, ki temelji na vrsti
avtobiografskih virov ter vsebuje prvo biblio-
grafijo slovenske spominske in avtobiograf-
ske literature. Knjiga zaznamuje ne samo
za~etek raziskovanja otro{kih (avto)biografij,
temve~ tudi `enskih {tudij. Vendar je ostala
osamljen primer, saj se je sociolo{ko in femi-
nisti~no raziskovanje avtobiografij razvilo
{ele sredi devetdesetih let (Rener 1996).

Na prehodu iz osemdesetih v devetdeseta
leta se je za~ela tudi zgodovinska stroka bolj
poglobljeno posve~ati (avto)biografskim vi-
rom, kar je bila po eni strani posledica teo-
retske diskusije o diskurzivno-narativnem
oziroma pripovednem zna~aju zgodovino-
pisja, po drugi strani pa prodora zgodovine
vsakdana, mikrozgodovine in ustne zgodo-
vine v zgodovinopisno raziskovanje (Luthar
1993: 110–119, 183–184). Iz tega se je
razvilo plodno raziskovalno podro~je, zlasti
glede na zgodovinsko prelomna obdobja, kot
sta prva in druga svetovna vojna (Luthar
2000; Verginela 2004).

Podobno kot zgodovinska se je tudi lite-
rarna veda {ele okrog leta 1990 z Miranom
Hladnikom (1989), Alenko Koron (1991),
Igorjem Grdino (1991, 1994), Nevo [libar
(1991, 1995) in drugimi za~ela podrobneje
ukvarjati z raziskovanjem avtobiografskih
besedil in `anrov. V naslednjih dveh deset-
letjih je nastala vrsta strokovnih razprav, pri
~emer vse do danes koli~insko prevladujejo
diplomska in magistrska dela.

Zanimanje za avtobiografijo je zajelo {e
{tevilna druga podro~ja: od socialnega dela,
psihologije, psihiatrije in nevrologije do pe-
dagogike, slovstvene folkloristike, muzeolo-
gije in kriminalistike. Vendar med vsemi

strokami, ki si delijo interes za avtobiografijo,
praviloma ni pri{lo do medsebojne izme-
njave, kaj {ele do skupnih raziskovalnih
projektov. [e posebno znotraj literarne vede
je opaziti, da je bilo medsebojno recipiranje
znanstvenih dose`kov in spremljanje med-
narodne strokovne literature na podro~ju
avtobiografskih raziskav do pred nekaj leti
komaj razvito.

Na osnovi teh opa`anj se je – tako reko~ iz
zunanje perspektive – porodila zamisel o
ve~ji medsebojni povezanosti med strokami
in strokovnjaki, in sicer na dunajski slove-
nistiki, kjer je nastala tudi avtobiografiji in
avtobiografskemu pisanju posve~ena temat-
ska {tevilka Jezika in slovstva (53/3–4, 2008).
Sodelovalo je dvanajst avtorjev s podro~ja
etnologije, socialnega dela, lingvistike in
predvsem literarne vede.

Iz kroga sodelavcev se je zbral tudi tri-
~lanski odbor (Breda ^ebulj Sajko, Alenka
Koron, Andrej Leben), ki je leta 2009 v
Ljubljani pripravil mednarodno konferenco
Slovenska avtobiografija (Leben, Koron
2009). Interdisciplinarnega sre~anja, ki je
potekalo v organizaciji Znanstvenorazisko-
valnega centra SAZU in Univerze na Dunaju
ter v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani,
Univerzo v Mariboru in Slovenskim znan-
stvenim in{titutom na Dunaju, se je udele`ilo
ve~ kot trideset strokovnjakov iz Slovenije,
Avstrije, Italije in Hrva{ke. Namenjeno je
bilo tako osvetlitvi dotedanjih dose`kov in
perspektiv literarnovednega raziskovanja
avtobiografije v slovenskem in {ir{em kon-
tekstu, kakor tudi krepitvi dialoga med
literarno vedo in drugimi humanisti~nimi,
kulturolo{kimi in dru`boslovnimi vedami, ki
se ukvarjajo s preu~evanjem in zbiranjem
avtobiografij in avtobiografskega gradiva.

Na konferenci se je porodila tudi zamisel
za monografski zbornik Slovenski avtobio-
grafski diskurz (Koron, Leben 2011), pri
katerem je sodelovalo devetnajst avtorjev iz
Slovenije, Avstrije, Italije, Hrva{ke in Rusije.
Prispevki v prvem od {tirih sklopov tematizi-
rajo teoretska, filozofska in teoretskopsiho-
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analiti~na vpra{anja avtobiografskega diskur-
za ter zarisujejo zgodovino raziskovanja in
produkcije avtobiografskega diskurza, zlasti
v zahodnoevropskih literarnih in kulturnih
okvirih. Drugi del monografije se posve~a
avtobiografskim virom z vidikov zgodovi-
nopisja, folkloristike, etnologije in antropo-
logije, v tretjega so uvr{~ene razprave o
vpra{anjih identitete v avtobiografskih bese-
dilih, ki jih odpirajo teoretiki in praktiki
socialnega dela, spominske kulture in
migrantskih {tudij. V zadnjem sklopu zbrani
prispevki predstavljajo nekak{ne sonde v
zgodovino avtobiografskega diskurza v slo-
venskem kulturnem prostoru, a tudi onkraj
njega, in sicer od druge polovice osemnaj-
stega stoletja do sodobnosti.

S prvim monografskim zbornikom na
Slovenskem, ki se izrecno posve~a tej temi,
smo `eleli odpraviti slovenski literarnovedni
(literarnoteoretski, metodolo{ki in literarno-
zgodovinski) zaostanek na podro~ju razisko-
vanja avtobiografij, razpreti prostor za
interdisciplinarno refleksijo avtobiografskega
diskurza, se navezati na tradicijske in sodob-
ne posredni{ke vloge literarnovedne stroke
ter se povezati v znanstveno omre`je in
sooblikovati mednarodni diskurz na podro~ju
avtobiografije (Koron, Leben 2011: 13). Pri
koncipiranju zbornika ni bilo mogo~e upo{te-
vati vseh strok, {e manj pa vseh strokov-
njakov, ki se ukvarjajo z raziskovanjem
avtobiografij in zbiranjem tovrstnega gradiva;
nenazadnje smo hoteli avtobiografski diskurz
osvetliti prav z vidika in za potrebe lite-
rarnovedne stroke.

Avtobiografski diskurz – kot interdiscipli-
narni predmet par excellence – je torej dosti
{ir{i in v resnici evidentiran {ele v dolo~enih
segmentih. Z vidika humanistike oz. ved, ki
se ukvarjajo s ~lovekom in njegovim biva-
njem v vseh razse`nostih, `elimo, da se prvi
zametki izmenjave in sodelovanja {e naprej
krepijo in raz{irjajo. Glede na to, da obstaja v
slovenskem jezikovnem in kulturnem okolju

vrsta institucij, dru{tev in posameznikov, ki
evidentirajo, zbirajo in analizirajo avtobio-
grafsko gradivo, mislimo predvsem na usta-
novitev vsaj delno, najbolje pa v celoti javno
dostopne osrednje podatkovne baze.

V Evropi in v svetu obstaja `e ve~ takih
podatkovnih zbirk. Najve~krat gre za temat-
sko ali ~asovno specificirane zbirke
(npr. zbirka nem{kih avtobiografij od leta
1000 do 1800, ki je nastala na oddelku za
zgodovino Univerze v Baslu).2 Nekatere
besedilne zbirke ali bibliografije je mogo~e
kupiti kot zgo{~enke, druge so dostopne na
spletu. V Trentu deluje od leta 1987 v okviru
Zgodovinskega muzeja Arhiv ljudskega pisa-
nja, ki zbira in hrani avtobiografske zapiske
predvsem pripadnikov ni`jih slojev, v Toska-
ni pa je od leta 1984 aktiven vsedr`avni
dnevni{ki arhiv Pieve di Santo Stefano (Ver-
ginella 2011: 101).

V Sloveniji se z zbiranjem avtobiograf-
skega gradiva ukvarjajo npr. Muzej novej{e
zgodovine, pokrajinski in drugi muzeji ter
arhivi, na avstrijskem Koro{kem pa Narodo-
pisni in{titut Urban Jarnik. Vse ve~ avtobio-
grafskih virov je na razpolago v virtualni
knji`nici NUK in tudi na straneh Wikivira,
v Googlovi knji`nici itn. Kot poudarja Vergi-
nella (2011: 102), pa v Sloveniji manjka
ustanova, ki bi svojo dejavnost »usmerila v
sistemati~no ohranjanje avtobiografske dedi-
{~ine, predvsem tiste, ki ne sodi v zbirko
Rokopisnega oddelka NUK v Ljubljani [...],
pa tudi take, ki iz ka{~ in predalov roma na
bol{je trge ali pa naravnost v smetnjak, ~e `e
ne v ogenj«.

Ustvarjanje pogojev za sistemati~no ohra-
njanje avtobiografske dedi{~ine bi potem-
takem morala biti ena od prednostnih nalog
slovenske kulturne in znanstvene politike.
Vendar ne gre samo za to, da se ti viri
ohranijo in popi{ejo sproti in za nazaj, temve~
tudi za to, da so dostopni ~im {ir{im strokov-
nim krogom. Dostopnost gradiva najla`je
zagotavlja njihova primerna elektronska
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2 Basler Selbstzeugnisse-Datenbank Online. Dostopno na: http://selbstzeugnisse.histsem.unibas.ch.



obdelava. ^eprav `ivimo v dobi komunika-
cijskih tehnologij in digitalizacije kulturne
dedi{~ine, pa smo – ne samo v Sloveniji –
lahko pri~e vse ve~ji su{i pri dotoku denarnih
sredstev za nabavo in uporabo teh tehnologij.
Kljub temu ni dvoma, da srednjero~no ni
mogo~e zaobiti postopne digitalizacije kul-
turne in s tem tudi avtobiografske dedi{~ine,
kar prav tako govori v prid ustanovitve osred-
njega podatkovnega sklada. Tak sklad bi
lahko v prvi fazi zajel dr`avne, nedr`avne in
tudi tuje ustanove, ki `e zbirajo in deloma
digitalizirajo avtobiografsko gradivo, po-
membno za slovensko kulturo oz. slovenski
jezikovni prostor. Vanj bi sodilo tudi tisto
avtobiografsko gradivo, ki se v digitalizirani,
a nesistematizirani obliki nahaja v razli~nih
spletnih zbirkah. Sicer smo nekako vajeni, da
si vsaka stroka pri pridobivanju gradiva za
svoje raziskovalne namene pomaga sama,
toda s sodelovanjem med ustanovami in
disciplinami ter z izmenjavo podatkov bi bilo
mogo~e ustvariti povsem nove raziskovalne
standarde in mo`nosti, od katerih bi lahko
imele korist vse v avtobiografskem diskurzu
udele`ene stroke.

Ker je slovenska kulturna in jezikovna
sfera glede na (pisno, ustno, avdio-vizualno,
predmetno) avtobiografsko gradivo na~eloma
velikostno obvladljiva, bi digitalna zbirka
lahko vsebovala vsaj prete`ni del pojavnih
podro~ij avtobiografske kulture. @e popis
razpolo`ljivega gradiva bi bil lahko skupen
izziv {tevilnim humanisti~nim strokam in bi
lahko posledi~no odprl tudi nove mo`nosti
interdisciplinarnega sodelovanja in razisko-
vanja.

Taka podatkovna zbirka bi morala vsebo-
vati primarne vire z vseh podro~ij avtobio-
grafske kulture: od avtobiografije in drugih
avtobiografskih `anrov (spomini, dnevniki,
pisma, esejistika) preko pri~evanj in `ivljenj-
skih zgodb do fotografij, filmov in drugih
medijev. Vsaj deloma bi morala zajeti tudi
podro~je biografije, ki je zgodovinsko-raz-
vojno, teoretsko (npr. v sociologiji in femini-
sti~nih {tudijah) in prakti~no (npr. v spominih)

tesno povezano z avtobiografijo. Zbirka bi
morala vsebovati vsaj {e bibliografijo
dostopne sekundarne literature z vseh podro-
~ij posredovanja, recipiranja, reflektiranja in
raziskovanja avtobiografije; zlasti tiste, ki
neposredno zadeva slovenski jezikovni, kul-
turni in vse bolj tudi virtualni prostor. @e
zaradi kulturnozgodovinskega okvira sloven-
skega prostora bi morala zbirka upo{tevati
tudi tujejezi~ne vire, zlasti v latin{~ini in v
sosednjih jezikih, pa tudi v jezikih, ki se v
Sloveniji uporabljajo danes, zlasti med pri-
seljenci. Geografsko bi morala zajeti ne samo
tista podro~ja, kjer `ivijo ali so neko~ `iveli
pripadniki slovenske manj{ine, temve~ tudi
regije in kraje, kamor segajo zgodovinski in
aktualni migracijski tokovi iz slovenskega
kulturnega prostora.

Na vseh teh podro~jih avtobiografske kul-
ture `e potekajo zbirateljske in raziskovalne
dejavnosti, kar pomeni, da bi jih lahko po
na~elu enakovrednosti zdru`ili vsaj virtualno
s pomo~jo podatkovne baze. Uspeh takega
podviga je zato odvisen predvsem od sodelo-
vanja ustanov oz. raziskovalcev iz kar najve~
strok, katerih dejavnosti segajo v raziskova-
nje teorije in prakse avtobiografskega.

Avtobiografija – ~e jo razumemo kot
ohlapno zbirno oznako – je oblika, ki se preko
posameznika s posebno ob~utljivostjo odziva
na ~asovno, prostorsko in duhovno okolje, ki
lahko ~loveka utesnjuje ali mu nalaga breme
absolutne svobode. Svoje posebnosti ~rpa iz
izkustvenega sveta posameznika, pa naj bo ta
intersubjektivno preverljiv, imaginiran ali
komaj dostopen, hkrati pa zavestno ali neza-
vedno posreduje mno{tvo kulturnih vzorcev
in simbolov, ki jih obnavlja, prevpra{uje,
spreminja. Branje in analiziranje avtobiograf-
skih virov nam na diskurzivni ravni omogo~a
podrobne vpoglede in spoznanja o dolo~eni
dobi, regiji in socialnih razmerah, v ~asov-
nem in prostorskem razponu pa nenazadnje
tudi o nas samih.

Od tod izvira ne samo kulturnozgodovin-
ski, ampak tudi dru`beni in politi~ni pomen
avtobiografskih kultur, tudi slovenske.
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Kon~no bi lahko podatkovna zbirka prispe-
vala ne samo k ozave{~anju raziskovalne
skupnosti, temve~ tudi k ve~ji razpoznavnosti
slovenske kulture v globalnem pogledu.
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