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OD TRDITVE DO UTEMELJITVE 
F I L O Z O F I J A   Z A   V S A K  D A N 

 

Kdo je Slovenec, kdo Madžar? 
Nekoč sem na Plečnikovem Trnovskem mostu, ki se sklanja čez Gradaščico, opazil grafit: 100 

% PONOSEN, 100 % SLOVENEC.  Napis se mi je zdel izjemno zanimiv. Hitro je pognal misli 

v tek. Začel sem se spraševati, če obstajajo tudi 57,88-odstotni Slovenci. Ali je mogoče, da je 

nekdo 37-odstotni Slovenec, obenem pa je na to dejstvo 69-odstotno ponosen? Ali se morata 

odstotka ujemati? 

Tako se je rodila tema, s katero sem čez nekaj dni stopil v razred. Izhajali smo iz točke, da ljudje 

sicer pripadamo isti vrsti, a se združujemo v manjše skupnosti. Da pa je to sploh mogoče, 

potrebujemo družbeno identiteto. Pojavili sta se dve vprašanji. 

1) Kaj je tisto, zaradi česar nekomu pripade mesto v točno določeni skupnosti?  

2) Ali merilo združevanja skozi zgodovino ostaja enako ali se spreminja? 

Poskus odgovora na prvo vprašanje, se je začel takole: 

Učitelj: (dijakinji v prvi klopi) Ali veš, kaj si po narodnosti? 

Dijakinja: Ja, vem. 

Učitelj: Ali si Poljakinja? 

Dijakinja: Ne, nisem. 

Učitelj: Kako pa to veš? 

Tako smo začeli iskati merila narodne pripadnosti, ki danes vsaj na naši zemljepisni širini 

predstavlja prevladujočo vrsto družbene identitete. Nizali smo predloge meril in razmišljali o 

njih. 

1) Državljanstvo kot merilo narodnosti 

Slovensko državljanstvo se je izkazalo kot neprimerno za določanje narodnosti. Obstajajo 

namreč ljudje, ki imajo državljanstvo Republike Slovenije pa niso Slovenci. Na drugi strani 

obstajajo Slovenci (na primer v zamejstvu), ki nimajo slovenskega državljanstva. Prav tako je 

v zgodovini živelo mnogo Slovencev, ki so bili državljani drugih držav, ker Slovenija takrat 

sploh še ni obstajala. Primož Trubar in France Prešeren sta samo dva taka primera. Nikdar 

namreč nista imela slovenskega državljanstva. Mar ne bi bilo nekoliko hecno, če bi jima zaradi 

tega odrekli slovenstvo? Bodimo še pozorni na vrstni red zgodovinskih dogodkov: Republika 

Slovenija je dobila ime po Slovencih in ne obratno. 

Ne glede na povezavo med narodom in državo pa se je vredno spomniti, da ta kot politična 

tvorba pripada njenim državljanom, ne glede na njihovo narodno pripadnost. 

2) Predniki kot merilo narodnosti 

Kriterij slovenskih prednikov je smiseln in razširjen, a ga pesti težava, da vprašanje zgolj 

prestavi eno generacijo nazaj. Pa še eno generacijo in še eno – dokler se ne znajdemo v 
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neskončnem regresu. Če privzamemo, da se Slovenci niso pojavili sočasno z nastankom 

človeštva, ampak so se izoblikovali kasneje v zgodovini, potem ne more biti drugače, kot da se 

je prvi Slovenec rodil neslovenskim staršem (kranjskim denimo). Tako postane vidno, da se 

družbene identitete na istem ozemlju skozi čas menjajo, in da ena nadomesti drugo. Kar zgolj 

pomeni, da identitete nastajajo in propadajo. Zato bi bilo iluzorno pričakovati, da bo s 

slovenstvom kako drugače. 

 

Identiteta 1 Identiteta 2 Identiteta 3 Identiteta 4 Identiteta 5 Identiteta 6 

Današnje ozemlje Republike Slovenije 

Slovenska identiteta nekje torej ima svoj začetek. Kdaj se je razvila, je dobro vprašanje za 

zgodovinarje, a glede na to, da je še globoko v 19. stoletje regionalna pripadnost predstavljala 

pomembno osnovo za kolektivno zavest, bi bilo težko trditi, da je »slovenski tisočletni sen« 

starejši kaj več kot 250 let. 

Pogosto pa želimo svojo naracijo raztegniti karseda daleč v zgodovino in zgodovinske dogodke 

merimo s sodobnim vatlom. Tako na primer Karantance zaradi skupnega jezika preprosto 

enačimo s Slovenci. 

Merilo prednikov ima torej svoje težave. Te postanejo še večje, če si zamislimo, da slovenski 

par posvoji vietnamskega dojenčka, ki odraste ob goveji juhi, prav takšni glasbi in prenosih 

smučarskih skokov. Krušna starša otroku namenita tipično slovensko ime, otrok pa pleše v 

folklorni skupini. Je ta otrok, ko odraste, Slovenec ali ni? 

Če bi bivši nemški minister Philipp Rösler sklepal po sebi, bi verjetno odgovoril, da je otrok 

Slovenec. Tudi sam je bil med vietnamsko vojno kot sirota pripeljan v Evropo in bil posvojen 

s strani nemškega para. 

3) Znanje slovenskega jezika/slovenščina kot materni jezik kot merilo narodnostne pripadnosti 

Znanje slovenskega jezika je nedvomno eden od favoritov za najboljše merilo. Vseeno pa bi 

bilo preuranjeno trditi, da je vsak, ki zna slovensko, tudi že Slovenec. Boljše vprašanje je: Ali 

si lahko Slovenec, ne da bi znal slovensko? Sam bi rekel, da zelo težko, a nekateri člani 

slovenskih skupnostih v ZDA se z menoj ne bodo strinjali. Na svojih srečanjih ohranjajo stare 

slovenske pesmi in gojijo običaje. Slovenščino nekateri ohranjajo, drugi pa je ne govorijo več, 

a identiteta včasih kljub temu vztraja. Če ste prepričani v veljavnost jezikovnega merila, jim 

medtem ko kuhajo žganje, delajo klobase in pečejo potico, poskusite dopovedati, da niso 

Slovenci. 

Podobno je s Kurdi. Po eni od opredelitev naj bi bili Kurdi osebe s kurdskim maternim jezikom. 

Tej opredelitvi sledi dodatek, da znanje kurdščine ni nujni pogoj za pripadnost kurdskemu 

narodu. Pomembna je identifikacija z jezikom in kulturo. 

Merilo maternega jezika ima tudi dodatno težavo. Nekateri narodi si jezike delijo. Avstrijci in 

Nemci (in del Švicarjev) so že tak primer. Pa tudi del Belgijcev in Švicarjev s Francozi druži 

skupni jezik. Za Slovenijo ta argument sicer odpade, ampak če iščemo temeljni kriterij za 

ločevanje med narodi, potem težava ostane.  

ČAS 
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Zanimiv primer skupnega jezika je srbohrvaščina, ki je z obličja sveta uradno sicer izginila, a 

podobnost med hrvaščino in srbščino je vendarle ostala. Zato se je po hrvaški osamosvojitvi 

začel proces, s katerim so jezikoslovci poskušali hrvaščino očistiti srbskih izrazov. Zato smo 

danes ob obiskih pri naših južnih sosedih včasih priča pav zabavnim situacijam, ko domorodci 

tehtajo, kateri izraz je bolj hrvaški od drugega. 

Ali je mogoče, da je naš materni jezik slovenski, pa nismo Slovenci? Očitno je. Poglejte na 

avstrijsko Koroško in se pogovorite s posamezniki, ki vam bodo v slovenščini (ki so se je naučili 

od svojih staršev) razložili, da niso Slovenci. 

4) Slovenski priimek kot vstopnica v slovensko skupnost 

(Ne)slovenski priimek je pogosto omenjen kot kriterij za razvrščanje v to ali drugo skupino. Če 

sprejmemo to pravilo, potem sem sam takoj izločen iz igre. Niti po očetovi niti po materini 

strani nimam slovenskega priimka. A se zaradi tega nikakor ne počutim osamljenega. Morda 

mi celo vi delate družbo. Če pa temu ni tako, lahko še vedno malo pobrskate po svoji rodbinski 

zgodovini in morda boste našli zanimive primerke družinskih imen, ki jih je zgodovina iz te ali 

one smeri naplavila v naše kraje. 

Dalje je dobro upoštevati, da se priimki včasih tudi spreminjajo. V stari Avstriji je tako 

marsikateri »Mežnar« postal »Messner«, »Oblak« pa »von Wolkensberg«. Kasneje se je v prvi 

Jugoslaviji lahko pripetilo, da je »Nachtigall« postal »Slavec«. Poleg tega lahko na avstrijskem 

Koroškem najdemo veliko slovenskih priimkov, ni pa nujno, da z njimi tudi mnogo Slovenk in 

Slovencev. 

Zanimivo je tudi, da imajo lahko nekateri Slovenci priimke, v katerih najdemo črke, ki niso 

združljive s slovenskim črkopisom. Najbolj znan primer te vrste je verjetno bivši predsednik 

republike Danilo Türk. In če so sprejemljive pikice nad črko, potem ne vidim razloga, zakaj ne 

bi bile tudi črtice pri črkah »ć« ali »đ«. Zato mislim, da takšna ali drugačna črka ne more biti 

faktor, ki bi odločal o narodnosti. Sicer nedvomno kaže na poreklo vsaj dela naših prednikov, 

a kot smo ugotovili že nekaj vrstic višje, kolektivna identiteta naših prednikov ni nujno tudi 

naša. 

5) Občutek pripadnosti kot merilo 

Eden od možnih kriterijev je tudi občutek, da nekam pripadamo. Ta je povsem subjektiven in 

je del nas. Če ga privzamemo za odločilni kriterij, je edina avtoriteta, ki lahko presoja o narodni 

pripadnosti zgolj vsak posameznik sam. Torej sem to, kar mislim, da sem. Niti videz niti 

poreklo tu ne igrata nobene vloge. 

Če se to komu morda zdi čudno, se lahko spomnimo, da je to pri nas pravzaprav uradni kriterij 

pri popisu prebivalstva. Ljudi preprosto vprašajo, za koga ali kaj se imajo, zberejo podatke in 

napravijo uradno narodnostno sliko nekega območja. Za razliko z našim postopkom, so v 

nacistični Nemčiji uradniki preverjali poreklo prednikov. Zunanja avtoriteta je ugotovila, kdo 

ali kaj si. 

Deklarativno merilo morda izgleda neproblematično, vendarle pa ima tudi svojo temno plat. V 

državah, ki želijo na vsak način homogenizirati svoje prebivalstvo, tako lahko pride do pritiskov 

na posameznike, da se ne glede na svoj materni jezik, kulturo ali poreklo opredelijo kot 

pripadniki favorizirane skupnosti. 
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Na nasprotni strani pa lahko slišimo takšne ali podobne izjave: »Ona je Slovenka, samo da tega 

ne ve.« Ali obratno: »Ima se za X, v resnici pa to sploh ni.« Še posebej druga sodba je v 30-ih 

letih 20. stoletja doletela marsikaterega Nemca, ki so mu nove oblasti po preverjanju porekla 

njegovih prednikov sporočile, da ni član nemške Volksgemeinschaft in da se bo moral 

odpovedati nekaterim donedavnim pravicam. 

Če so 30-ta predaleč, se lahko posvetimo primeru iz bližje preteklosti. V 90-ih letih prejšnjega 

stoletja se je na ozemlju bivše Jugoslavije (Slovenija tu ni izjema) razširil nacionalizem. V tem 

času so bili nekateri srbski ekstremisti prepričani, da so Hrvati v bistvu Srbi, ki so pozabili, kdo 

so. Danes se to zdi smešno, a takrat so imele takšne misli med mnogimi ljudmi status resnice. 

Na spletu in v knjigah lahko preverite na kakšen način so ti in drugi akterji poskušali omenjene 

pozabljivce spraviti na pot anamneze. 

Vendarle pa je pripadnost neki kulturi nujno posledica vplivov, ki so oblikovali posameznika. 

Nedvomno se nekdo, ki ustreza mnogim zgoraj omenjenim kriterijem, lažje identificira s 

slovensko kulturo. Obstajajo pa tudi primeri (in ni jih malo), ko otroci priseljencev sprejmejo 

kulturo okolja za svojo. To se dogaja potomcem slovenskih izseljencev v tujini in otrokom 

tistih, ki so se priselili k nam. Če se nekdo torej kljub imigrantskemu ozadju počuti pripadnega 

kulturi, v kateri živi, ga ta ne bi smela zavrniti z izjavami tipa: »Ti nisi pravi …« Na tak način 

zgolj odrivamo druge od sebe in pomagamo graditi vzporedno družbo. 

Pred zaključkom pa še malo osebnega pridiha. Sem Slovenec. 

Ime mi je Janez. To ime je k nam prišlo iz grščine oziroma hebrejščine. 

Pišem se Ciperle. Ta priimek prihaja z Južne Tirolske oziroma JZ Nemčije. 

Moj materni jezik je slovenščina. Predhodnica tega jezika je prispela nekje z vzhoda Evrope. 

Rad jem krompir, po katerem je tudi poznana moja domača vas. Ta rastlina izvira iz Amerike. 

Moji bližnji in tudi bolj oddaljeni predniki so si svet razlagali s pomočjo krščanstva – 

veroizpovedi, ki se je rodila na Bližnjem vzhodu. 

Zaradi vseh težav pri opredelitvi, lahko sklenemo, da narodnost spada v množico »odprtih 

pojmov«. Če jih poskusimo natančno definirati, vedno naletimo na težave. Na drugi strani se 

nahajajo zaprti matematični pojmi (tak primer bi bil trikotnik). Ampak življenja ne sestavljajo 

zgolj tako jasni pojmi. Ravno obratno – večina pojmov, s katerimi razpolagamo, je pravzaprav 

karseda spornih, in se nam bodo vsakič, ko jih bomo želeli enkrat za vselej zgrabiti, izmuznili 

iz rok. A ker moramo živeti s pojmi, kot so pravičnost, sreča ali svoboda, nam ne ostane nič 

drugega, kot da z igro nadaljujemo in v njej celo poskušamo uživati.  

Namen tega besedila ni, da prinese dokončne odgovore in mišljenje ustavi, temveč da ga 

spodbudi. Upam, da je bil cilj dosežen. 

 

Janez Ciperle 

 

 


