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Članek izhaja iz teze, da je zaradi prezentnih razprav o staroselskih ljudstvih (indigenous peoples) v mednarodnih politikah in institucijah mogoče, da se je v diskurz »slovenskega
narodn(ostn)ega vprašanja« prikradla nereflektirana raba pojma avtohtonosti za diskurz o
etnično razločenih manjšinah. Ena od možnih razlag je, ki jo dokazuje avtorica, je, da se je
raba izraza iz »slovenskega narod(nost)nega vprašanja«, znotraj katerega je presenetljivo nesorazmerna vloga (in moč, bi lahko dodali) v diskusijah o etničnosti dodeljena prav zakonodajni kodifikaciji entičnega, lansirala iz političnega diskurza o etničnih manjšinah v Sloveniji v
splošno rabo. Splošna raba izraza »avtohtonost« je postala del lokalne vednosti, ki je nato različnim akterjem omogočila nadaljnjo elaboracijo. Za namen te analize avtorica opravi pregled diskurzov o avtohtonosti v zoologiji, biologiji, kinologiji ter v razpravljanju na različnih forumih,
kjer ljudje diskutirajo aktualna vprašanja. Razloge za razvejanje rabe avtohtonosti vidimo tudi
v nereflektirani rabi prvotnih akterjev, ki so jo raziskovalci slvoenskega narod(nost)nega vprašanja uporabili za domnevno objektivno hierarhiziranje etnično razločenih manjšin, od koder
se je raba nato prenašala in uveljavljala v obširnem in raznolikem polju lokalne vednosti, v kateri so različni akterji kreirali ideologije avtentičnosti, domačinskosti, starosvetnosti, izvirnosti
ipd. zlasti npr. pred, med in po procesih osamosvajanja R Slovenije in pridruževanja Evropski
uniji. Članek pokaže, kako so akterji različnim rabam ideologije avtohtonizma dodajali svojo
lastno kreativnost, ki dalečpresega etimološki pomen avtohtonosti, hkrati pa so prispevali k uveljavljanju novih rab. Prav praznina v pomenih avtohtonosti predstavlja prikladno polje, ki se
ga lahko zapolni z novimi ideologijami, ki očitno večinoma služijo izključevanju »tujstva«, npr.
tistega, ki ga personificirajo imigranti v Sloveniji. Razprava je sklenjena s tezo, da persistenten diskurz o avtohtonosti, za katerega je značilna vsebinska praznina, predstavlja nevarnost
manipulacij, ki se v svojih skrajnostih kažejo kot politične in akomodirajo sovražni govor do
domnevnih tujcev.
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AUTOCHTHONISM IN THE SLOVENE NATIONAL ISSUE AND THE CONCEPT OF INDIGENOUSNESS: ELEMENTS FOR
THE ANALYSIS OF PRIMACY IDEOLOGIES

The article is based on the thesis that it is possible, due to the current discussions on indigenous peoples in international policies and institutions, that non-reflected use of the notion
autochthonism in the discourse on ethnically distinct minorities was infiltrated into the discourse on the »Slovene national question«. One of the possible explanations could be that the
use of the expression originating from the »Slovene national question«, within which the role
(andpower) of legislative codification is surprisingly disproportional, was launched from the
political discourse on ethnic minorities in Slovenia into general use. The general use of the expression autochthonism became part of the local awareness, which paved the way for further
elaboration. For the purpose of this analysis the author performed a survey of discourses on
autochthonism in zoology, biology, cynology, and in debates at differentforums, where current
issues are discussed. Different actors created the ideologies of authenticity and autochthonism
and used them for the allegedly objective hierarchization of ethnically distinct minorities, particularly during the Slovenian gaining of independence and joining EU. The final thesis claims
that the persistent discourse on autochthonism, characterized by the conceptual void, is a threat
of manipulations, which in their extreme form are political, accomodating hostility towards alleged strangers.
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IZHODIŠČA
Na začetku šolskega leta na Univerzi na Primorskem se s študentkami in
študenti posvetimo medsebojnemu predstavljanju, da bi tako lažje identificirali
interese za študij in raziskovanje. Nič neobičajnega ni, da študentke in študenti
ob svojih predstavitvah povedo, od kod prihajajo, saj je za večino sklicevanje na
lokaliteto in regijo pomemben vir identitete. Seveda na univerzo prihajajo študirat ljudje iz vse Slovenije, pa vendar je med predstavitvami študentk in študentov
mogoče zaslišati izjave: »Mi smo tukaj avtohtoni«. Morda bi bilo bolj razumljivo,
če bi se s tem deskriptorjem opisovali ljudje, ki jih manjšinsko pravo v R Sloveniji
opredeljuje za pripadnike avtohtonih manjšin v Sloveniji, ali jih tako opredeljujejo
eksperti za etnično in z avtohtonostjo mislijo na pripadnike italijanske narodnostne skupnosti, madžarske narodnostne skupnosti, etnične skupnosti Romov
in Slovence na »drugi strani slovenskih nacionalnih meja«, ki živijo v Italiji, na
Madžarskem, v Avstriji ali na Hrvaškem, pa tudi drugod. Tedaj bi mislili, da opredeljevanje za avtohtone izhaja iz ustavne definicije, če ne tudi iz strokovnjaškega
diskurza. V skladu s pravno denominacijo bi se, denimo, pripadniki »italijanske
narodne skupnosti« opredelili za avtohtone prebivalce Istre, morebitni romski
študenti bi se opredelili za »avtohtone Rome« ipd.
Vendar pri omenjenih samopredstavitvah ob začetku študijskega procesa praviloma ne gre za ljudi, ki bi pripadali kateri od teh manjšin. Običajno študentke
in študenti v nadaljevanju povedo, da prihajajo »od tukaj«, »da so s Primorske«, »da
so z Obale«, »da je bila Primorka že njihova nona«, »da je bila nona Istranka«, »da
niso prišleki« ipd. Da ob tem menijo, da so »avtohtoni«, bi nas utegnilo začuditi,
ko s pomočjo lokalne vednosti izvemo, da so bili t. i. »prvotni« prebivalci obalnih
mest v Sloveniji večinoma italijanske provenience in da so v petdesetih letih prejšnjega stoletja emigrirali v glavnem v sosednjo Italijo, današnji prebivalci obalnih
mest pa so se naselili v izpraznjena mesta, večinoma v stavbe, ki so predstavljale
nacionalizirano premoženje države SFRJ oziroma razlaščeno premoženje Ezulov.
V lokalni vednosti na drugi strani obstaja tudi izrek: »mi smo vsi prišleki«, kar referira na celotno prebivalstvo slovenskih obalnih mest in zajemajo npr. Slovence,
Bosance, Bošnjake, Hrvate, Srbe, Albance, itd., skratka vse prebivalce, ki so se
naselili v izpraznjena, prej italijanska bivališča. Hkrati velikokrat dobimo še pojasnilo, da so bili »prvotni« naseljenci Italijani, ki pa » jih je sedaj ostalo malo, ker so
jih že vse nagnali«.
Čeprav se obalna mesta v drugih tipih diskurzov, denimo raziskovalnem, predstavlja kot »multikulturna« in zgoraj razgrnjenih stališč ne gre posploševati kot kak
splošen sentiment, ki bi reprezentativno kazal na dinamiko konstruiranja kategorij »tujcev« in »domačinov« na Obali, so mojo pozornost pritegnili prav diskurzi
o avtohtonosti. Toda natančnejši razmislek o diskurzih avtohtonosti ne le med
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študentkami in študenti, pač pa tudi širše v slovenskem nacionalnem in lokalnih
prostorih pokaže, da ne gre za pripisovanje avtohtonizma zgolj ljudem, pač pa je
avtohtono skoraj vse, kar se izrekalcem zdi pomembno za konstrukcijo nacionalnega, oziroma natančneje, za razpravo o statusu lokalnih jedi in pijač, rastlin, živali
in ljudi, pa tudi kamnin, kulturnih form ipd.
Vprašanje, ki se ob tem zastavlja, je opredelitev pojma avtohtonost: kaj je
temeljni pomen besede, kdo oziroma kateri ljudje naj bi po teh konstrukcijah
predstavljali t. i. avtohtone prebivalce določenega ozemlja, ipd. Kje se je izraz
najbolj pogosto uporabljal, katera vednost je prispevala k razširjanju ideologije o
avtohtonosti, in za katere kategorije prebivalstva je bil uporabljen? Zakaj je izraz
pogosto rabljen v tako različnih pripisih in samopripisih, kdaj se pojavi v splošni
rabi, in kako pogosto ljudje o tem govorijo? Kje vse lahko naletimo na diskurze o
avtohtonosti: ali je koncept rezerviran zgolj za določene kategorije ljudi in predmetov? Kako se diskurzi o avtohtonosti med seboj prežemajo?
O avtohtonizmu sem pisala večkrat (cf. Janko Spreizer 2000; Janko Spreizer
2002, Janko Spreizer 2004). Na problematičnost termina avtohtonost, ki se ga
nereflektirano uporablja v tradiciji »slovenskega narod(nost)nega vprašanja« in ki
je bila nedavno vsaj v delu svoje produkcije vednosti označena za »strokovnjaško
narodnjaštvo« (cf. Šumi 2004: 24), sem zaradi narave svojih raziskav lahko opozarjala sistematično,1 zato bom povzemala že povedano samo zaradi kontekstualizacije.
Pregledala bom, kako se pojem avtohtonosti koncipira v delih nedavnih antropoloških razprav o staroselskosti ali indigenskosti ( i n d i g e n e i t y , cf. Barnard, 2003,
2006; Guenther 2006; Kenrick 2006; Kuper 2006; Plaice 2006; Thuen 2006; Wolfe
2006; Zips 2006; Kenrick in Lewis, 2004; Kuper 2003), pri čemer se bom dotaknila
terminoloških vprašanj, pravnih kategorizacij, retorike o staroselskih ljudstvih, pa
tudi širših problemov, ki zadevajo status antropologije.
Skušala bom utemeljiti domnevo, da je prav zaradi prezentnih razprav o staroselskih ljudstvih (indigenous peoples) v mednarodnih politikah in institucijah
mogoče, da se je v diskurz »slovenskega narodn(ostn)ega vprašanja« prikradla
• • •
1 V skladu s provincialno mentaliteto (psevdo)intelektualnega v Sloveniji seveda omenjeni teksti niso bili
navajani po pravilih znanstvenega citiranja, vendar lahko presojamo njihovo odmevnost posredno, prek uzurpacije tam izraženih stališč, ki so jih nekateri predstavljali za svoja. Opazimo lahko tudi spremembe, da so npr.
nekateri raziskovalci romskih študijev, ki so poslušali naša izvajanja, iz svojih javnih nastopov skrbno odstranili
sklicevanje na avtohtonost, potem ko so poslušali naše argumente o spornosti ločevanja med prekmurskimi in
dolenjskimi Romi ter iz republik bivše SFRJ priseljenimi Romi. Prav tako lahko opazimo, da je do korekcije rabe
izraza avtohtonost prišlo tudi v nekaterih politikah, npr. v kulturni: iz pravil, po katerem se financira kulturna
dejavnosti Romov v sklopu Ministrstva za kulturo, je izginil kriterij avtohtonosti, ki je še v devetdesetih letih 20.
stoletja predstavljal argument za zavračanje financiranja glasbene dejavnosti nekega Roma iz Kosova. Seveda
ni nenavadno, da so argumente za izginjanje kriterija pozneje pozabili omeniti.

