
Iz recenzije Katje Mihurko Poniž

Znanstvena monografija prinaša tudi spoznanja o tem, kako pomembno je, 

da politika ali družba (v primeru, da prva ni uspešna) vzpostavi ustanove in 

organizacije, ki običajno na način prostovoljnega dela oziroma dobrodelnosti 

oskrbijo s hrano tiste, ki bi sicer trpeli pomanjkanje. Prav tako članki razkrivajo, 

kako oblasti odgovornost za pomanjkanje hrane prelagajo na državljane tudi 

takrat, ko je jasno, da je pomanjkanje posledica napačnih političnih odločitev 

in kako politika brez zadržkov manipulira tudi z otroki, ko gre za grožnji lakote 

in pomanjkanja. Odlika recenzirane  knjige  je tudi fokus na različne dele 

slovenskega etničnega ozemlja, razlikovanje med problematiko mesta in 

podeželja v povezavi z lakotami in pomanjkanji v različnih časovnih obdobjih, s 

čimer je omogočen širok vpogled v obravnavano tematiko.  

Iz recenzije Marije Počivavšek

Z različnimi raziskovalnimi metodami posameznih študij primerov znanstvena 

monografija izpostavlja značilnosti pomanjkljive prehrane ali lakote kot lokalnih 

ali širše družbenih historičnih izkušenj. Monografija je interdisciplinarno 

zasnovana, saj obravnavano problematiko odstira ne samo z zgodovinske, 

ampak tudi s sociološke in literarnozgodovinske perspektive. V monografiji 

najdemo številne nove podatke in poudarke, ki v celotnem kontekstu oblikujejo 

sliko slovenske gospodarske, socialne in kulturne zgodovine.
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Uvodne misli 5

Uvodne besede

Problematiko pomanjkanja prehrane v tujini že več let znanstveno-razisko-
valno obravnavajo različne humanistične in družboslovne stroke. Zgodovino-
pisne študije so usmerjene v historični prikaz ter analizo različnih plati in inten-
zivnosti pomanjkanja in lakote. S tem odstirajo tudi možnosti obdelave tega 
aktu alnega vprašanja v sedanjosti in nakazujejo potencialne smeri razvoja v pri-
hodnosti. 

Znanstvena monografija Lakote in pomanjkanje: slovenski primer, ki je z med-
institucionalnim in mednarodnim sodelovanjem nastala v okviru razis ko valnega 
programa Podobe gospodarske in socialne modernizacije na Slovenskem v 19. 
in 20. stoletju – ta pod vodstvom dr. Žarka Lazarevića poteka na Inštitutu za 
novejšo zgodovino – se postavlja ob bok inozemskim raziskavam. Presega nam-
reč dosedanjo v večini parcialno raziskovanje te tematike, saj se loteva celostne 
obravnave različnih vprašanj prehrane, vzorcev in strategij ter praks pre hran-
jevanja, pomanjkanj in latentnih ter cikličnih lakot v slovenski perspektivi pode-
želja in mest od 16. stoletja do danes. Naniza tako obče kot tudi lokalne, skupinske 
in individualne, teoretične ter praktične izkušnje in jih umesti v širšo družbeno, 
ekonomsko in socialno dinamiko slovenskega etničnega prostora. 

Pričujoča monografija predstavlja trinajst vzorčnih študij; uvodni razpravi, ki 
obravnava pojave lakote in njihove vzroke v evropski perspektivi, sledi dvanajst 
kronološko nanizanih poglavij o prehranjevalnih navadah ljudi različnih delov 
slovenskega etničnega ozemlja. Študije prikažejo, da vzroki za pomanjkanje in 
lakoto niso (bili) enoznačni, vezani so (bili) tako na vpliv vremenskih razmer, 
poli tičnih odločitev in manipulacij, vojaške manevre, ekonomsko-socialne raz-
me re idr. Avtorji pod raziskovalni drobnogled postavljajo tudi številne in različne 
načine, s katerimi so oblasti skušale omiliti pomanjkanje in lakoto tako na pravni 
kot izvedbeni ravni, pri tem pa ne pozabljajo na prikaz udejanjanja vizij samo-
iniciativne družbene in individualne odgovornosti. 
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Monografija po eni strani podaja »vsebinske analize dolgoročno spremin-
jajočih se vzorcev prehranjevanja v odvisnosti od splošne ravni družbene pre-
hram bne blaginje« in opozori na to, da so se koncepti kakovosti življenja skozi 
zgo dovino spreminjali, kar se je jasno izražalo v prehranskih standardih. Po 
dru gi strani pa odpira »vsebine družbenega imaginarija prehrane kot življenjske 
nuje, pomanjkanja in lakote kot življenjske izkušnje v literarnozgodovinskem 
dis kurzu« (Lazarević, Vabilo). 

Vsebina znanstvene publikacije, ki se ukvarja s hrano kot eno od osnovnih 
človeških potreb, prikaže, da na pomanjkanje in lakoto naletimo na vsakem raz-
is kovalnem področju slovenske preteklosti, da je vzrokov zanju več in da so ti 
različni, da nista omejeni zgolj na revnejši sloj in da njune posledice vodijo v 
povečano število obolelih oziroma smrtnost dela prebivalstva.

Posamezne perspektive, predstavljene v publikaciji Lakote in pomanjkanje: 
slovenski primer, ki obravnavajo različne pojave lakote na Slovenskem, pokažejo, 
da je na vprašanje o vzrokih pomanjkanja in lakote več odgovorov in da vzrok 
za pomanjkanje in lakoto ni zgolj tanka ločnica med zmanjšano razpoložljivostjo 
hrane in izpadom upravičenosti do nje. Monografija s tematizacijo obravnavanih 
pojmov in principom komparativne metode širi prostor raziskav in razprav na 
polje osebnega in družbenopolitičnega diskurza ter tako doprinaša k boljšemu 
razumevanju procesov, s katerimi se soočamo tako danes, kot se bomo z njimi 
soočali v prihodnosti. 

Mojca Šorn




