
Slovenske narodne pesmi kažejo, da jih je Štrekelj kljub močnim pritiskom in nasprotovanju članov Matice 

Slovenske uredil po pravilih in spoznanjih takratne evropske folkloristike in je v ljudsko pesem vključil v ta in 

ne literarni koncept. Z ureditvijo in s klasifikacijo pesmi je bil korak pred Evropo, za Slovence pa je bil »revolu-

cionar«, saj je dojemal ljudsko pesem kot sinkretično in funkcionalno stvaritev, ki ni le relikt neke romantične 

preteklosti, ampak živ in razvijajoč se organizem in del celotne kulturne ustvarjalnosti naroda. Iz nje se ne raz-

bira le zgodovine, temveč tudi sedanjost, način življenja, posebnosti kulturne ustvarjalnosti in tudi psihologija.

[Dr. Marko Terseglav, upok. znanstveni svetnik Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU, Ljubljana; marko.terseglav@guest.arnes.si]

Marjeta Pisk, Karel Štrekelj in goriški kulturni krog
Prispevek je poskus osvetlitve pomena socialnih mrež in prostorskih dejavnikov, ki so pogosto spregledan 

element v folklorističnih raziskavah, čeprav sta prav prostorska širitev in zgoščanje socialnega omrežja akterjev po-

membno prispevali k razvoju slovenskega kulturnega življenja in oblikovanju (folklorističnih) študij in zbirk. Vsak ak-

ter kulturne zgodovine (in znotraj nje folkloristike) je bil namreč vpet v določene osebne in idejne kroge, ki so začr-

tovali obzorja njegovega razmišljanja in mu nudili prostor raziskovanja. Zato sta v referatu orisana pomen Gorice kot 

prostora, odločilnega za Štrekljevo zanimanje za folkloristiko, in pomen socialne mreže, nastale med širši slovenski 

javnosti znanimi možmi, ki so poučevali ali se šolali v Gorici, za oblikovanje in izdajanje Slovenskih narodnih pesmi. 

[Dr. Marjeta Pisk, asistentka, mlada raziskovalka, ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut, Novi trg 2, 1000 Ljubljana; marjeta.pisk@zrc-sazu.si]

Teja Klobčar, Uresničevanje Štrekljeve vizije v zbirateljski akciji 
Odbora za nabiranje slovenskih narodnih pesmi

V akciji Odbora za nabiranje slovenskih narodnih pesmi, ki je na začetku prejšnjega stoletja potekala v okviru 

zbirateljske akcije »Das Volkslied in Österreich«/»Narodna pesem v Avstriji«, so razni zapisovalci pod vodstvom Karla 

Štreklja in pozneje Matije Murka zbrali obsežno gradivo ljudskih pesmi z napevi. Štrekelj, ki je svojo zamisel in cilje akci-

je začrtal v dveh publikacijah (Navodila in vprašanja za zbiranje in zapisovanje narodnih pesmi, narodne godbe, narodnih 

plesov in šeg, ki se nanašajo na to in Osnovna načela za publikacijo »Avstrijske Narodne Pesmi«, ki jo namerja izdati c. k. 

ministrstvo za bogočastje in nauk, oboje 1906), gradiva sicer sam ni zbiral oziroma urejal, vendar je s svojimi smernicami 

pa tudi prek pisem nekaterim odbornikom in zapisovalcem nedvomno odločilno vplival na potek zbiranja.

Zbirka, ki je presegla pričakovanja sodelujočih, pa vendar nikoli ni ugledala izdaje v knjižni obliki, je svojevr-

sten prikaz tedanjih raziskovalnih pristopov: po eni strani težnje po čim natančnejšem in celovitejšem zapisovanju, 

po drugi pa tudi individualnih stališč posameznikov. Kako so se zbiranja lotevali zapisovalci in kaj vse razkrivajo 

njihovi zapisi, je v prispevku predstavljeno na podlagi jezikovne in melodične analize posamičnih zapisanih pesmi.

[Teja Klobčar, podiplomska študentka muzikologije, Kamnik; tkoncilija@gmail.com]

Drago Kunej, Štrekelj - pobudnik zvočnih snemanj ljudskih pesmi 
Karel Štrekelj je kot predsednik Odbora za nabiranje slovenskih narodnih pesmi v okviru projekta »Narodna 

pesem v Avstriji« od same ustanovitve odbora načrtoval sistematična in obširna zvočna snemanja in s tem povezan 

nakup vsaj dveh snemalnih naprav in več valjev. Vse od leta 1905 je utemeljeval neobhodno potrebo po uporabi 

fonografov predvsem pri zapisovanju večglasnih ljudskih pesmi. Po sistematičnosti in obsegu načrtovanih zvočnih 

snemanj je bil slovenski odbor pod Štrekljevim vodstvom naprednejši od vseh drugih narodnih odborov, ki so bili 

vključeni v zbiranje ljudskega pesemskega gradiva v nekdanji Avstro-Ogrski. Poleg tega je s svojim prepričanjem o 

fonografu kot nepristranskem aparatu, ki zvesto zapisuje in služi kot odličen pripomoček pri poznejšemu notnemu 

prepisu, ter o shranjenih valjih, ki ostanejo kot dokaz in referenca notnemu prepisu, utiral pot novi raziskovalni 

metodologiji. Žal se te, za tisti čas zelo napredne zamisli zaradi nerazumevanja dunajskega glavnega odbora kar 

nekaj let niso uresničile. Šele po Štrekljevi smrti, leta 1914, je slovenski odbor končno pridobil fonograf, s katerim 

je Juro Adlešič posnel ljudske pesmi v Beli krajini.

[Dr. Drago Kunej, znanstveni sodelavec, ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut, Novi trg 2, 1000 Ljubljana; drago.kunej@zrc-sazu.si]

Monika Kropej, Karel Štrekelj in njegova zapuščina ljudskega 
pripovedništva

Karel Štrekelj je zapustil bogato zbirko ljudskega slovstva, ki obsega ljudske pesmi, pravljice, povedke, 

bajke, pregovore, uganke, zagovore, izštevanke in druge kratke folklorne žanre. Medtem ko je pesmi objavil 

(Slovenske narodne pesmi 1895–1923), ljudsko prozno gradivo ni bilo objavljeno. Zbirka slovenskih ljudskih 

pripovedi iz zapuščine Karla Štreklja šteje prek 1500 pravljic in povedk, ki so jih pošiljali zbiralci s slovenskega 

etničnega ozemlja najprej leta 1868 ustanovljenemu Odseku za nabiranje narodnega blaga pri Slovenski ma-

tici, ki je 4. 11. 1868 v Novicah objavil »Poziv« za zbiranje narodnega blaga. Od leta 1887 pa je bil naslovnik 

gradiva Karel Štrekelj. Tega leta je namreč Štrekelj prevzel uredništvo obsežne zbirke Slovenskih narodnih pesmi 

in je v Ljubljanskem zvonu 7 in Slovanu 4 leta 1887 objavil »Prošnjo za narodno blago«, leto pozneje pa »Poziv 

k zbiranju narodnega blaga« tudi v mariborskem Popotniku. Štrekelj je nameraval pripraviti tudi znanstveno 

izdajo Slovenskih narodnih pravljic in povedk, vendar ga je smrt prehitela in bogata zbirka pripovednega gradi-

va, ki mu ga je poslalo več ko 300 zbiralcev iz različnih krajev Slovenije, je ostala neobjavljena. Zapisi ohranjajo 

podobo slovenskega jezika iz druge polovice 19. stoletja in začetka 20. stoletja, gradivo pa hrani Inštitut za 

slovensko narodopisje ZRC SAZU. V prispevku bodo predstavljene ljudske pripovedi iz te zapuščine, prav tako pa 

tudi zbiralci in družbene razmere, ki so jih spodbudile k zbiranju. 

[Dr. Monika Kropej, znanstvena svetnica, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, Novi trg 2, 1000 Ljubljana; monika@zrc-sazu.si]

Saša Babič, Folklorni obrazci v Štrekljevi zapuščini
Štrekljeva zapuščina poleg znanih pesemskih in proznih oblik vsebuje tudi manj poznane folklorne obraz-

ce, tj. enote najkrajših folklornih oblik (frazemi, pregovori, uganke, kletvice in zbadljivke, molitvice in zagovo-

ri), ki so večinoma neobjavljene. Pri frazemih, pregovorih in ugankah najdemo sicer precej podvajanj enega 

in istega besedila, vendar je nabor zbranih enot kljub temu precejšen. Zbirka ugank je verjetno ena največjih 

zbirk slovenskih folklornih ugank, molitvice pa so bile večinoma že objavljene v 3. zvezku Slovenskih narodnih 

pesmih (33 molitvic).

V prispevku bo predstavljen kritični pregled zbirke folklornih obrazcev v Štrekljevi zapuščini, zbirka bo 

primerjalno ocenjena tako s sinhronega kakor z diahronega vidika.

[Saša Babič, asistentka, mlada raziskovalka, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, Novi trg 2, 1000 Ljubljana; sasa.babic@zrc-sazu.si]

Rebeka Kunej, Štrekljeva izhodišča za raziskovanje plesa
Karla Štreklja, urednika Slovenskih narodnih pesmi in predsednika Odbora za nabiranje slovenskih naro-

dnih pesmi, se praviloma ne povezuje z raziskovanjem ljudskega plesa na Slovenskem. Pa vendar je kot avtor 

dveh drobnih knjižic – Navodila in vprašanja za zbiranje in zapisovanje narodnih pesmi, narodne godbe, narodnih 

plesov in šeg, ki se nanašajo na to  in Osnovna načela za publikacijo »Avstrijske Narodne Pesmi«, ki jo namerja 

izdati c. k. ministrstvo za bogočastje in nauk (obe leta 1906) – v njih posredoval tudi izhodišča za zapisovanje 

in raziskovanje ljudskega plesa. Prispevek želi predstaviti njegove poglede na etnokoreološko raziskovanje ter 

odgovoriti na vprašanje, v kolikšni meri so Štrekljevi vidiki preučevanja plesa aktualni še danes.

[Dr. Rebeka Kunej, asistentka z doktoratom, ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut, Novi trg 2, 1000 Ljubljana; rebeka.kunej@zrc-sazu.si]

Organizatorji simpozija: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademje znanosti in umetnosti – Glasbenonarodopisni inštitut 
(dr. Marjetka Golež Kaučič), Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (dr. Marko Snoj), Inštitut za slovensko literaturo in literarne 

vede (dr. Matija Ogrin), Inštitut za slovensko narodopisje (dr. Monika Kropej, dr. Ingrid Slavec Gradišnik), Novi trg 2, Ljubljana
Povzetke uredila: Ingrid Slavec Gradišnik

Oblikovanje: Jernej Kropej
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Darko Dolinar, Karel Štrekelj in slovenska literarna zgodovina
Literaturi je namenjen manj znani del Štrekljevega opusa. V letih 1899–1901 je Štrekelj na graški univerzi 

predaval o zgodovini slovenskega slovstva, v letih 1903–1905 je predavanja delno ponovil. To je bil nasploh 

prvi celotni kurz o tem predmetu, vendar ga avtor zaživa ni utegnil pripraviti za objavo, tako da je rokopis prve 

verzije s poznejšimi redakcijskimi posegi ohranjen v njegovi zapuščini. Po sodbi redkih poznavalcev je to dotlej 

najboljša slovenska literarnozgodovinska sinteza in povsem na ravni tedanje evropske literarne vede.

V središču Štrekljeve obravnave so življenja in dela avtorjev, dopolnjuje jih širok spekter jezikovnih, 

kulturnih in družbenih razmer, nujnih za vznik slovstva. Te razmere so v vsaki dobi različne in pogojujejo 

nastanek različnih slovstvenih zvrsti. Gledano v celoti gre za slovstveno zgodovino kot »psihologijo naro-

da«. Prikazana je v dinamičnem razvojnem procesu, v katerem narodovo slovstvo napreduje od posameznih 

fragmentarnih začetkov v srednjem veku prek pretežno verske književnosti protestantskega in katoliškega 

izvora ter funkcijskih zvrsti razsvetljenskega posvetnega slovstva do vznika umetne literature v poznem 18. 

stoletju. Ta se vzpne do nenadnega vrhunca v romantiki oziroma predvsem pri Prešernu, potem pa v dobi 

po marčni revoluciji postane množična, goji različne literarne in polliterarne zvrsti ter čedalje bolj upošteva 

estetske kriterije.

V spisu prevladuje biografsko-bibliografska metoda. Splošna problematika zgodovinskih dob je na kratko 

predstavljena le na začetkih in ponekod na koncih poglavij, osrednji in najobsežnejši prostor pa zavzemajo 

opisi individualnih življenj in avtorskih opusov. Štrekelj pri njihovem prikazu in vrednotenju upošteva kriterije 

sodobnosti in njihovega časa, je kolikor mogoče objektiven in nepristranski, s čimer se izkaže kot privrženec 

historizma. Njegova zamisel je pomemben vezni člen med filološko oziroma biografsko-bibliografsko ter pozi-

tivistično slovstveno zgodovino.

[Dr. Darko Dolinar, upok. znanstveni svetnik Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, Ljubljana; dd@zrc-sazu.si]

Matija Ogrin, Štrekljeva Zgodovina slovenskega slovstva – od 
rokopisa do izdaje

Predavanja o slovenski literaturi, ki jih je imel Štrekelj v Gradcu v štirih semestrih ob prelomu stoletja, so 

monumentalno, toda doslej skoraj neopaženo delo slovenske literarne zgodovine. Ohranjena so v štirih rokopi-

snih knjigah, ki skupaj obsegajo čez 1200 strani skrbno napisanega besedila.

Štrekljevo literarno zgodovino, ki obsega popoln pregled slovenskega slovstva od srednjeveških začetkov 

do Gregorčičeve dobe, je nujno potrebno znanstvenokritično izdati. V tem prispevku je Štrekljeva literarna zgo-

dovina orisana z ekdotičnega, redakcijskega gledišča: kot sto let staro znanstveno besedilo z mnogimi zanimi-

vimi posebnostmi, s katerimi se urednik srečuje v procesu priprave teksta za znanstveno izdajo. Predstavljena 

bo elektronska oblika nastajajoče izdaje, ki obsega digitalni faksimile izvirnika, prepis in aparat.

[Dr. Matija Ogrin, znanstveni sodelavec, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, Novi trg 2, 1000 Ljubljana; matija.

ogrin@zrc-sazu.si]

Vlado Nartnik, K vprašanju začetkov glagolice
Ob koncu svojega študija na Dunaju je 25-letni Karel Štrekelj za Ljubljanski zvon prispeval oceno knjige 

Leopolda Geitlerja Die albanesischen und slavischen Schriften. V prispevku z naslovom »Nove hipoteze o glago-

lici in cirilici« je povzel zapleteno iskanje domovine glagolice in ga sklenil z Gardthausnovim začudenjem nad 

Geitlerjevim izvajanjem glagolice in cirilice iz pravzaprav tisoč let mlajše albanice. Vmes je posebej izpostavil 

davni zapis meniha Hrabra. Po tem zapisu so se pokristjanjeni Slovani trudili pisati svoj jezik z rimskimi in 

grškimi črkami brez reda, dokler jim ni Bog poslal Konstantina Filozofa, da je ustvaril 38 črk. Štrekelj je pri tem 

obšel Hrabrovo omembo, da so Slovani že kot pogani rabili črte in reze, ker je podobno kakor drugi prezrl, da 

ravno črtam ustreza slovensko poimenovanje črk ob ruskem izrazu »počerk« za pisavo nasploh, ki spominja na 

germanski akronim »futark« za runsko pisavo:

Skladno s Hrabrovo omembo črt in rezov ter rimskih in grških črk je poveden tudi razvoj davnih napisov 

na slovenskih tleh. Kako so Samovi Slovani v germanske rune vpletali tudi rimske črke, namreč kaže napis na 

vojvodskem prestolu pod Krnskim gradom na Koroškem:

V pretežno runski napis, ki je za Sama ustrezal poimenovanju sodja in kneza v pomenu sodnika in kralja, 

je trikrat vpletena črka V iz latinice. S pokristjanjenjem, ki sta ga stoletje pozneje vodila solnograjski škof Virgil 

in njegov naslednik Arno, so se slovanske črke tudi v vlogi cifer začele osamosvajati. Na to kažeta napisa na 

kapelici sv. Jurija na Svetih gorah na Štajerskem:

Spodnji napis je poseben v tem, da se nahaja ob svetnikovi glavi in da 

se mimo hkratnega zapisa leta (7)98 na levi in štetja zapovedi na desni stra-

ni plošče navezuje na še dva nižja kroga in črti črke G, ki je dala ime glagolici.

[ Dr. Vlado Nartnik, upok. znanstveni sodelavec Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana; vladimir.nartnik@zrc-sazu.si]

Silvo Torkar, O Karlu Štreklju kot imenoslovcu in o etimologiji 
krajevnega imena Gorjansko

1. V Štrekljevem jezikoslovnem opusu zasledimo samo dve imenoslovni razpravi: »Prispevki k poznavanju 

slovenskih krajevnih imen po nemškem Štajerju. I.« (Časopis za zgodovino in narodopisje 1, 1904, 70–89) in 

»Razlaga nekaterih krajevnih imen po slovenskem Štajerju. I.« (Časopis za zgodovino in narodopisje 3, 1906, 

41–64). Zaradi tehtnosti sta aktualni še danes, saj je malodane vse, kar je v njih zapisano, prestalo preizkušnjo 

časa. Še posebno velja to za drugo razpravo, v kateri avtor obravnava večinoma tista krajevna imena, ki so 

nastala iz osebnih imen, npr. Boletina, Braslovče, Čagona, Radenci, Stanošina, Šalinci, Terbegovci, Žiče. Dejstvo, 

da je bil Štrekelj dunajski učenec največjega slovenskega slavista Frana Miklošiča, utemeljitelja slovanskega 

imenoslovja, je gotovo odigralo pri tem ključno vlogo. 

Po drugi strani je Štrekljev sodobnik, klasični filolog in slavist Luka Pintar (1857–1915) v zadnjem dese-

tletju svojega življenja objavil nad 300 strani imenoslovnih besedil v znanstveni in poljudnoznanstveni perio-

diki (prim. nanizanko »O krajnih imenih« v Ljubljanskem zvonu) in se s tem uvrstil med najpomembnejše slo-

venske imenoslovce. Ob prebiranju njegovih sicer še vedno poučnih, marsikdaj polemičnih in duhovitih spisov 

pa moramo danes vendarle ugotoviti, da se Pintar pri svojih izvajanjih ni vselej opiral na že takrat dostopno 

historično dokumentacijo, obenem pa je podcenjeval obstoj antroponimov v slovenski toponimiji. Tako je šte-

vilna krajevna imena, npr. Hotavlje, Hotedršica, Sodražica, Stična, Želimlje idr., zmotno skušal razložiti iz občnih 

namesto iz osebnih imen. Tudi tu je bilo nedvomno pomembno dejstvo, da je bil Pintar graški učenec profesorja 

Gregorja Kreka, ki se je bolj kot z jezikoslovjem ukvarjal s slovansko mitologijo.

2. Krajevno ime Gorjansko je bilo doslej za večino jezikoslovcev tako prozorno, da se z njim niso posebej 

ukvarjali. Etimolog in imenoslovec France Bezlaj je bil mnenja (1965), da je vas pripadala plemenu *Gorjane, 

jezikoslovec Marko Snoj (2009) pa razlaga ime iz občnega imena gorjan ‚prebivalec gor‘.

V pričujočem prispevku je v nasprotju z dosedanjimi razlagami podana nova etimologija krajevnega ime-

na Gorjansko, ki temelji na drugačni interpretaciji starejših historičnih zapisov in upoštevanju nekaterih doslej 

nezadostno pojasnjenih glasovnih sprememb v slovenski toponimiji.

[Dr. Silvo Torkar, samostojni strokovni sodelavec v humanistiki, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Novi trg 2, 1000 Lju-

bljana; silvo.torkar@zrc-sazu.si]

Ingrid Slavec Gradišnik, Karel Štrekelj in sočasna disciplinarna 
pokrajina

Karlu Štreklju je, skupaj z Matijo Murkom, priznan poseben položaj v zgodovini slovenske etnologije in 

folkloristike. Deloval je v času, ko je filologija zasegala široko polje humanističnega znanja, hkrati pa je med 

filologi proti koncu 19. in na začetku 20. stoletja močno opazna specializacija, ki je pripeljala do disciplinarne 

diferenciacije na vede o jeziku, književnosti in narodovi/ljudski kulturi. 

Štrekljev opus sega na vsa tri področja, vendar je bilo zlasti njegovo organizacijsko in strokovno delo za 

izdajo Slovenskih narodnih pesmi (1895–1923) pomembno za ostritev folkloristike ali tistega dela sodobne 

etnologije, ki se ukvarja s posebnim žanrom tekstov ljudske/narodne kulture. Štrekelj je »etnološko« snov, ki 

je bila skoz drugo polovico 19. stoletja razen v filologiji tematizirana tudi v zgodovinopisju, zemljepisu, domo-

znanskem in popotniškem pisanju, pripisal folkloru (tj. folkloristiki), ki je v ožjem pomenu ustrezal današnji 

slovstveni folkloristiki, v širšem pa obravnavam duhovne kulture oz. narodove psihologije. Ta študij je Štrekelj 

razmejil od etnologije, etnografije in antropologije. S tem je na podlagi poznavanja sočasnih znanstvenih tokov 

v Evropi prispeval k utrditvi disciplinarne podobe narodopisne vede v prvi polovici 20. stoletja, njegov opus pa 

še stoletje pozneje ostaja izziv in navdih raziskavam, utemeljenim na filološki disciplinarni tradiciji. 

[Dr. Ingrid Slavec Gradišnik, znanstvena svetnica, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, Novi trg 2, 1000 Ljubljana; ingrid.slavec-

-gradisnik@zrc-sazu.si]

Marko Terseglav, Štrekljevo videnje ljudske pesmi
Več avtorjev je natančno pisalo o Štrekljevem delu za ljudsko pesem oz. o njegovi zbirki Slovenske narodne 

pesmi, pričujoče razmišljanje pa se posveča predvsem Štrekljevemu »videnju« oz. doumevanju ljudske pesmi, 

saj le-to lahko razjasni v slovenski in tuji folkloristiki večkrat postavljeno tezo o izjemnosti Štrekljeve zbirke, ki je 

v tistem času prinesla povsem drugačen koncept izdaje tovrstnih zbirk v Evropi. Hkrati pa skuša referat pokazati 

Štrekljevo vpetost v takratna evropska razmišljanja o ljudskem pesništvu.

Štrekelj je bil filolog in literarni zgodovinar s širokim znanjem o sočasnih folklorističnih, etnoloških in 

antropoloških raziskavah, zato ni presenetljivo, da je z zbirko presegel tedanji slovenski pa tudi evropski literar-

nozgodovinski pogled na ljudsko pesem, skupaj z literarnoteoretskim »mitom« o estetskosti vsakršne poezije.

Na Slovenskem in tudi širše je najprej opazen znanstveni vidik Štrekljevega folklorističnega nazora, ki je 

ob urejanju zbirke nujno trčil ob splošno utečeno pravilo estetskosti, tudi pri izdaji ljudskih pesmi. »Opustitev« 

estetskih kriterijev je pretresla ne le odbornike takratne Matice Slovenske, pač pa tudi literarne zgodovinarje in 

stanovska kolega Gregorja Kreka in Matijo Murka.

Štrekelj je kot urednik in pisec spremne besede poudarjal, da so gradivo in kratki komentarji le »kritičen 

prispevek k psihologiji slovenskega naroda.« Že ob izidu zbirke, še posebej pa pozneje, se je pokazalo, da ne gre 

le za psihologijo, ampak za širše folkloristično in tudi antropološko videnje ljudske ustvarjalnosti, ki jo je treba 

predstaviti kot znanstveno gradivo in ne le kot prijetno branje, in to še v zahtevanem (Krek) knjižnem jeziku z 

vsemi pravopisnimi pravili in kot »prave pesmi« z verzno-stilnimi in metričnimi posegi. Vse to je Štrekelj zavr-

nil, kakor je zavrnil tudi ozkosrčno moraliziranje odbornikov ob »nesprejemljivih« vsebinah, zlasti ljubezenskih 

pesmi. Sočasni evropska folkloristika in etnologija sta ga prepričali, da morajo ljudske pesmi, ki večkrat uhajajo 

iz okvirov literarnih in estetskih norm, priti med bralce kot komentirana znanstvena izdaja. Kot otrok svoje dobe 

pa je Štrekelj vendarle v nekaterih pogledih na ljudsko pesem še lovil ravnotežje med ponarodelimi avtorskimi 

in med ljudskimi pesmimi, kar pa je uspešno rešil z dodatki in s komentarji.

SIMPOZIJ O KARLU ŠTREKLJU (1859–1912)
POVZETKI


