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Dr Marjan

Drnov~ek

Ali je zgodovina izseljenstva tudi del
slovenske zgodovine
»Izseljenci ostanejo veja nafega naroda,
oni so nafa kri, nafi bratje po veri in jeziktt.«
(Andrej Lwric, 1913)
Mogoce se bo komu zastavljeno vprasanje zdelo
nepotrebno, mislec, da je kristalno jasno, da je preteklost
slovenskega izseljenstva hkrati del slovenske preteklosti.
Ali je to res? Samo z vidika slovenskega zgodovinopisja je
to Ie del sirse problematike, ki jo oznacujemo kot t. i.
odnos do izseljevanja in izseljenstva na splosno, od
njegovih prvih zacetkov do danasnjih dni. Odrinjenost
izseljenstva na obrobje slovenske zgodovinske zavesti je
samo posledica sirsega dogajanja in v nekaksnem sozvocju
s splosnim odnosom Siovencev do rojakov in njihovih
potomcev po svetu.
Ce pomislim na izseljevanje Siovencev v vecjem
obsegu, to je od konca 19. do srede sedemdesetih let
preteklega stoletja, ugotavljam, da so deli javnih institucij
in organizacij ter kriticni posamezniki vedno izralali svoje
mnenje 0 izseljevanju in livljenju Siovencev v novih
okoljih. Cerkev, politicne stranke, pesniki in pisatelji,
kriticni misleci in znanstveniki, ideologi in mnogi drugi
so bolj ali manj obsojali ta pojav, svarili pred odhajanjem
v temno, hladno in nepredvidljivo tujino. Vsakdo je tudi
utemeljeval svoje mnenje, ces da je to skodljivo za vernost
Siovencev, obstoj slovenskega naroda, drulinsko sreco,
ideolosko pripadnost itd., pri cemer so se sklicevali na
nevarnosti tujine zaradi svobodomiselnosti (posledicno
verska mlacnost), na malostevilnost Siovencev (narodnostni vidikl. njihov moralni propad (razpad drulin), na
izgubo vdanosti obstojecemu sistemu v domovini (npr.
mlacnost do socialisticnega samoupravnega sistema v
lugoslaviji) itd. Nekaj, kar je bilo z vidika oblikovalcev
javnega mnenja slabo, so odrivali na omenjeno obrobje
vedenja, v nekaksen polmrak, sivino obcestva, ki mu
pravimo sloven ski narod. Vrh izkljucevanja, zamolcanosti
in obsojanja je bil doselen v petinstiridesetletnem
obdobju socialisticne Siovenije, v odnosu do t. i. politicne
emigracije, v katero niso uvrscali samo povojnih beguncev,
ampak vse tiste, ki so kasneje odsli v tujino kot ekonomski
izseljenci (delavci na zacasnem delu v tujini) in so tam
posta Ii mlacni, ali pa so javno izralali verska custva, se
niso udeletevali prireditev organiziranih s strani
jugoslovanskih organizacij in drustev ipd. Tudi v samostojni Sioveniji niso redki tisti, ki menijo, da so to tujci,
ki naj se cim manj vmesavajo v zadeve slovenske drtave.
In to se danes. Zato ni cud no, da se v publicistiki 20.
stoletja srecujemo z oznakarni, kot so, izseljevanje je .rak,

rana slovenskega naroda. oziroma njegov .mrtvi ud.
(1913), .to je srcna kri nasega narodnega telesa, ki hoce
izkapljati v tujo zemljo. (Edvard Kocbek, 1938); politicna
emigracija pa je .sramota, ki umira pocasi. (1980), in se
bi lahko nastevali.
Skrbi za ohranjanje izseljenskega zgodovinskega
grad iva (arhivalij, muzealij, knjig, casopisov itd.) in
poudarjanju njegovega hranjenja v muzejski ali arhivski
instituciji sledimo od casov omenjenega mnolicnega izseIjevanja Siovencev v ZDA Omenimo vsaj dye .zgodovini.
ameriskih Siovencev, to sta deli lurija Trunka Amerika in
Amerikanci(Celovec 1912) in loleta Zavertnika Amer8ki
Siovenci (Chicago 1925), ki sicer bolj odralata cas, v
katerem sta nastali, zato pa pomenita danes pomemben
vir pri proucevanju ameriskih Siovencev. Bolj izrazita je
bila ta skrb v casu med obema svetovnima vojnama, kar
je bilo povezano z delovanjem Drulbe sv. Rafaela v
ljubljani. To pa so spodbujali predvsem ameriski Siovenci.
Mnogo je bilo nacrtov in pobud, malo pa rezultatov.
Zbrali so malo gradiva, muzej oziroma arhiv ni bil
ustanovljen (npr. Narodni muzej v ljubljani ni pokazal
interesa zanj), ameriski Siovenci niso dobili monografije
o njih samih in se bi lahko nastevali. V stiridesetih letih
pa je deloval Siovenski narodni muzej v Clevelandu
(1939-1949), ki je pocasi zamrl. Ob prvi razstavi (1942)
je slovenski pisatelj Ivan Molek zapisal: .Kljub nasi
brezbrilnosti v mladih letih se je ohranilo za nami na
kupe predmetov v tisku, zapisanih v crkah in sliki, ki iivo
pricajo 0 nasern iivljenju v Ameriki pred tridesetimi,
stiridesetimi in petdesetimi leti, ki tvorijo lep kupcek nase
tukajsnje kompaktne zgodovine ...• (Cankarjev glasnik,
Vl/3, Cleveland). Usoda tega gradiva mi danes ni znana.
Po letu 1950 se obudijo prizadevanja za zbiranje
izseljenskega grad iva, katerih nosilec je postala Siovenska
izseljenska matica. Razlicne znanstvene (npr. Siovenska
akademija znanosti in umetnosti) in kulturne ustanove
(npr. Narodna in univerzitetna knjiinica v ljubljani) se
vkljucijo po letu 1960. Na znanstvenem podrocju je po
teiavnih zacetnih korakih pred dobrim desetletjem in
pol zalivel danasnji Institut za slovensko izseljenstvo ZRC
SAZU v ljubljani. Njegovo delovanje je vecdisciplinarno.
Zgodovina slovenskega izseljenstva je Ie eno od podrocij
njegovega preucevanja. Sistematicnega zbiranja izseljenskega grad iva ni, smo pa tudi eden redkih manjsih evropskih izseljenskih narodov, ki nimamo izseljenskega muzeja.
Pred dvema letoma so razstavili manjso izseljensko zbirko
v Ribnici (Muzej Miklova hisa). V Muzeju novejse

Nasa kolumna

zgodovine Sioveni~ v Ljubljani so sredi aprila 2002 zaprli
nestalno razstavo Izsel;enec: tivl;en;ske zgodbe Siovencev
po svecu, ki je telela spodbuditi k razmiSljanju, ali Siovenci
sploh potrebujemo izseljenski muzej.
In kako je v Solstvu? Sarno beten pregled uCbenikov
na vseh stopnjah nam pokate, da je zgodovini izseljenstva
namenjeno malo pozornosti. Redki so primeri, ko njihovi
avtorji povedo kaj veC. Podobno je verjetno tudi z uCnimi
naCrti. Gotovo je to posledica vsega, 0 Cemer sem te
govoril. Vendar, bodimo optimisti. Nekaj se Ie premika.
Eden od konkretnih rezultatov je bila izdelava
izobratevalne videokasete Mnoticno izseljevan;e
Siovencev v ldrutene drtave Amerike (2001 1 in leto dni
kasneje (20021 spremljajoCega priroCnika za uCitelje z
enakim naslovom. Nastala sta v okviru projekta Modeli
pouCevanja in uCenja in v okviru predmetnega podroCja
zgodovina (Zavod Republike Siovenije za Solstvol. Tudi
omenjena razstava v Muzeju novejSe zgodovine Siovenije
je imela moCno pedagoSko noto. UCenci vseh stopenj
so bili med njenimi najrednejSemi obiskovalci.

•••••••••
Dr. Marjan Drnov5ek,
Institut za slovensko izseljenstvo pri ZRC SAZU v
Ljubljani

Izseljenec
Zivljenjske zgodbe Siovencev
po svetu
Clanek je prirejeni ponatis iz zbornika . Izseljenec:
tivljenjske zgodbe Siovencev po svetu., ki je izSel pri Muzeju
novejSe zgodovine Siovenije v Ljubljani jeseni 2001 ob
razstavi z istoimenskim naslovom, ki je bila odprta v
imenovanem muzeju od oktobra 2001 do septembra 2002.
V zadnjem Casu svetovno in slovensko zgodovinopisje
posveCa vedno veC pozornosti usodam posameznikov, ki
so iz najrazliCnejSih razlogov odsli v svet, da bi naSIi boljSe
tivljenje. Zgodbe so kazale, kako razliCne so bile usode t.
i. izseljencev oz. priseljencev. Razstavljeno radivo nam je
omogoCiio vpogled v marsikateri osebni, intimni kotiCek
posameznikove usode, hkrati pa nas je seznanjalo z njihovo
vpetostjo v delovno in sicerSnje tivljenjsko - domaCe in
priseljensko - okolje.
Z razstavo smo zeleli izpostaviti posameznika, izseljenca
(izseljenko) oziroma priseljenca (priseljenko), ki sta tivela
- in Se vedno zivita - kot del mnoiice, ki jo poznamo pod
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Skratka, zgodovina izseljenstva je gotovo sestavni del
slovenske narodne zgodovine. Njena posebnost je, da je
hkrati del zgodovine priseljenskega okolja, kar pomeni
veliko prednost, saj nas umeSCa v SirSo svetovno zgodovino. Ni slovenske drutine, ki v preteklosti ali danes ne
bi imela nekoga v tujini. Prvi izseljenci so s pridnimi rokami
in z umno glavo prispevali h gospodarskemu in k sicerSnjemu razvoju priseljenskega okolja, njihovi otroci in
vnuki pa so se ze Sola Ii, napredovali na druzbeni lestvici,
posta Ii uspeSni gospodarstveniki, politiki, znanstveniki,
umetniki, vojaki in Se bi lahko naStevali. Bodimo ponosni
nanje in na njihove blitnje, ki so jim omogoCili izobrazevanje. Zgodovinarji moramo pokazati tudi te svetle strani
izseljevanja. Se danes je v odnosu do izseljenstva prisotno
veliko Custev, ideoloSkih in politiCnih trenj, in - gledano
z vidika zgodovinopisja - kar prevelika zazrtost sarno v
sedanjost, brez posluha za preteklost. Vsa preteklost
Siovencev, tistih, ki so tiveli v vsakokratnem drtavnem
okviru, kot tudi tistih, ki so liveli izven njega, tako na
slovenskem etniCnem ozemlju kot tudi vsepovsod po
svetu, je del slovenske preteklosti in predmet obravnave
slovenskega zgodovinopisja, poslediCno pa tudi sploSne
kulturne vzgoje in pedagoSkega procesa, ki ima izreden
pomen pri ohranjanju in utrjevanju zgodovinske zavesti.

••••

•

••

skupnim imenom slovensko izseljenstvo. Med ogledom so
se obiskovalci sreCali s posamezniki in drutinami, ki so
bile bolj ali manj neznani SirSemu krogu Ijudi, Ceprav smo
izpostavili tudi nekatere, ki so te bolj navzoCi v slovenski
(zgodovinskil zavesti. NaS namen ni bil v izpostavitvi sarno
. znamenitih Siovenceve, ampak v predstavitvi usod Ijudi, ki
so sestavljali veCinski del izseljenske mnotice. PoveCini so
bile to zgodbe prvega izseljenskega rodu, ki so z enD nogo
ostali v stari, z drugo pa vedno bolj trdno stali v novi
domovini. DrugaCe povedano: korenine njihovega tivljenja
so ostale v domaCem, vedno bolj pa so se razraSCale tudi
v novem okolju. Nekateri med njimi so se vrnili, drugi so
ostali, poklicali za seboj svoje najblitje ali si druzino ustvarili
Sele v novem okolju. Marsikateri njihov otrok se je izSolal
in postal znan v priseljenski deleli kot viden in uspeSen
gospodarstvenik, znanstvenik, kulturnik, umetnik, drtavnik,
vojak ali Se kaj. In tudi v tern vidimo pomen seznanjanja z
izseljenskimi zgodbami t. i. . preprostih Ijudie.
Razstava nam je nudila Ie utrinke nakljuCno zbranih
izseljenskih usod, hkrati pa je bila zamiSljena kot spodbuda
za celovitejSo muzejsko predstavitev slovenskega izseljenstva, saj je Siovenija ena redkih izseljenskih dezel, ki Se
nima zaokrolene zgodovinske predstavitve in muzejske
postavitve tega dela livljenja slovenskega naroda.
Da lahko razumemo usodo posameznika moramo
poznati tudi SirSe zgodovinsko ozadje, ki ga v osnovnih
Crtah orisujem v nadaljevanju.

Iz

zgodovinopisja

Kdo je izseljenec
•

V Siovarju slovenskega knjilnega jezika (1975) piSe, da
je izseljenec oseba, ki se beli v tujino.
V zgodovini slovenskega izseljevanja sretamo zanj
razlitna poimenovanja, na primer uradna (izseljenec/emigrant, delavec v tujini, zdomec, delavec na zatasnem delu
v tujini, sezonski delavec, Siovenec po svetu ipd.l. glede na
vzrok izselitve (verski, ekonomski, polititni izseljenec,
begunecl. drlavo priselitve (Amerikanec, Vestfalec,
aleksandrinka, Hrvatar, Francoz, Argentinec ipd.), poklic
(misijonar, kroSnjar, dojilja v Egiptu, rudar v Ameriki, gozdar
v Siavoniji, domlalska slamnikarka v Chicagu ipd.) in Se bi
lahko naStevali. NajpogostejSe oznake zanj v priseljenskih
drlavah so bile in so priseljenec/imigrant, tujec (Etrangerl.
gostujoti delavec (Gastarbeiter) itd., naSIi pa bi tudi kakSno
slabSalno besedo. V zadnjem tasu najpogosteje sliSimo 0
t. i. begu molganov (intelektualni izseljenec).
Vobdobju zadnje Jugoslavije je obstajalo ostro uradno
lotevanje med emigrantom, izseljencem in delavcem na
zatasnem delu v tujini. Prvi je bil pripadnik sovralne
emigracije, povojni begunec ali sarno nenaklonjen novemu
sistemu v Jugoslaviji, drugi je bil tlan starega in novi drlavi
naklonjenega izseljenstva, npr. v ldrulenih drlavah, tretji,
novi izseljenec, je bil praviloma naklonjen oziroma vsaj
vdan obstojetemu sistemu v svoji drlavi.
VpraSanje tasa odsotnosti je sooblikovalo lotevanje med
izseljencem in zdomcem, pri temer naj bi prvi pripadal
skupini starejSe in stalne izselitve, npr. v ldrulenih drlavah
Amerike, drugi pa skupini novejSe, zatasne izselitve v tujino.
Mnogi zdomca povezujejo z ekonomskim izseljencem v
razvite evropske drlave po drugi svetovni vojni, nekateri ga
enatijo s tistim Siovencem, ki je moral prisilno zapustili
domovino, to je s polititnim izgnancem oziroma z ideoloSkim izseljencem.
Kakor koli le: oznake so sarno zunanja lupina, ki vsebuje
podobno vsebino. lato si na v naslovu zastavljeno vpraSanje
lahko odgovorimo, da je izseljenec vsak, ki zatasno ali stalno
zapusti dom in zaradi najrazlitnejSi vzrokov odide .v svet
oziroma na tuje"

za pripadnost t. i. jezikovni domovini, na mednarodni ravni
pa domovinsko (drlavno) pripadnost dolota potni list.
Govorimo tudi 0 olji, etnitni (narodni) domovini in SirSi,
to je vsakokratni drlavi, v kateri so liveli - in Se vedno
livijo - Siovenci (Avstrija, Italija, Madlarska, obe Jugoslaviji).
l osamosvojitvijo smo Siovenci dobili tudi svojo lastno
nacionalno drlavo.
In kaj je svet oziroma tujina?Vsakokratni prestop drlavne
meje je bil tisti uradni in za izseljenca simbolno odlotujoti
prihod v tujino (inozemstvo), od koder je nadaljeval pot v
svet. Tujina mu je postala drugi dom, mnogim do konca
bivanja hladna, tematna in neprijazna; drugim delela novih
molnosti, uspeha, novega livljenja. Marsikdo je v tujini,
izgubil stik z domatimi, vetina se je prilagodila, izboljSala
livljenjsko raven in si ustvarila drulino. Ce je novo okolje
priseljencu pomenilo drugo domovino, je bilo za njegovega
otroka edina domovina. lato govorimo 0 izseljencu (v
novem okolju priseljencu) kot pripadniku prve generacije.
Njegovi otroci, rojeni v tujini, so posta Ii pripadniki druge
generacije, njihovi otroci tretje itd. To ne pomeni, da se
niso zanimali za domovino svojih starSev oziroma prednikov,
vendar so (bili) po jeziku, tutenju in v natinu livljenja del
rojstne domovine.
Petat odnosu do domovine in sveta je dajala tudi ideoloska pripadnost, zato se ne smemo tuditi verzu neznanega
in socialistitno usmerjenega izseljenca iz leta 1913:

»laz domovine ne poznan•.
Kjer kruh je, tam je domovina.
Za nat·od moj l1e vem, tlC Z11a11lj
ves svet Ie ma je dY1t1.ina. «

Kdaj, od kod in kam so se
izseljevali
Odkar obstaja cloveStvo so se Ijudje tudi selilil. DanaSnje
slovensko ozemlje, vpeto med sredozemski, alpski, panonski
in dinarski svet, je bilo vedno na selitvenem prepihu. Najbolj
mnolitno je selitvena mrzlica zajela to ozemlje v 19. in
20. stoletju. Do Sestdesetih let 20. stoletja je bilo predvsem
izseljensko, nato tudi priseljensko (iz drugih delov Jugoslavijel. danes pa je predvsem prehodno ozemlje za mnoge
begunce z vzhoda.

Dom(ovina) in svet
Prvi izseljenski korak naredi posameznik v trenutku, ko
z domatega praga .stopi v svet•. Kaj sta domovina in svet
oziroma kaj je tujina J
Domovina je imela zanj - in za mnoge ima Se vedno vet pomenov. Do konca prve svetovne vojne (1918) je bila
zanj v oljem pomenu to domata vas, nato SirSa regija
(Gorenjska, Dolenjska, Bela krajina, Notranjska itd.l. delela
(Kranjska, Stajerska itd.) in ne nazadnje drlava Avstrija, delu
Siovencev tudi Ogrska ali Italija). MaterinStina je odlotujota

Korenine slovenskega izseljevanja so stare. Selitvena
gibanja spremljamo od srednjega veka, najpogosteje v zvezi
s trgovino, Studijem in poutevanjem na tujih univerzah, z
romanji, delovanjem misijonarjev, udelelbo v tujih vojskah,
utenjem pri tujih rokodelskih in obrtnih mojstrih, rudarjenjem
itd. Prostorsko je bilo starejSe izseljevanje omejeno predvsem
na Evropo.
Na zacetku 19. stoletja je . Staro celino. zajela ameriSka
izseljenska . mrzlica •. laobSla ni niti Siovencev. Sprva je
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prevzela posameznike in manj~e sku pine, od osemdesetih
let do zaprtja zlatih v~at Zdrutenih drtav Amerike (1924)
pa velike mnotice. DotaknWa se je vsega slovenskega
ozemlja, najbolj pa so odhajali Ijudje z Dolenjske in iz Bele
krajine, z Notranjske in s Primorske. Slednji dye se je bolj
dotaknila tudi brazilska izseljenska .mrzlica«, ki je zajela
na~e kraje konec 19. stoletja. Socasno je od ~estdesetih
let 19. stoletja potekalo izseljevanje v Egipt (zlasti iz spodnje
Vipavske doline, s Krasa, z Gorgkega in Brd), od osemdesetih let pa predvsem z osrednje Kranjske in s Stajerske
v nem~ki deteli Porurje in Vestfalijo. Nikakor ne smemo
zanemariti izseljevanja v nem~ke dele Avstrije, to je v rudnike
na Stajerskem in industrijska sredi~ca na Dunaju in Gradcu
s ~ir~o okolico. Z obrobij vsega slovenskega ozemlja je
bilo vseskozi mocno sezonsko izseljevanje kro~njarjev,
rokodelcev in popotnih obrtnikov v vzhodne detele, npr.
na Hrva~ko, v Siavonijo, Romunijo, Rusijo in ~e kam.
Nadaljevalo se je tudi v 20. stoletju, na primer Ribnicani
~e danes prodajajo svojo .suho robo. po Sioveniji in tudi
zunaj nje.
V obdobju med svetovnima vojnama se je izseljenski
tok preusmeril v zahodnoevropske drtave, to je v Francijo,
Belgijo, Luksemburg, Nemcijo na Nizozemsko. S Primorske,
ki je bila pod Italijo, se je mnoticen izseljenski val usmeril
v Argentino, kot begunci oziroma .emigranti. pa so odhajali
v Jugoslavijo. Sezonski delavci iz Siovenije so na~1i zaposlitev
v Evropi in v drugih delih Jugoslavije; najvec jih je bilo iz
Prekmurja. Nadaljevalo se je izseljevanje v Egipt in se povecalo v Kanado. Pozabiti pa ne smemo na mocno navzocnost
Siovencev vec generacij v ZDA in Vestfalcev v Nemciji.
Med drugo svetovno vojno je bilo veliko Siovencev tudi
nasilno konfiniranih ali izseljenih s svojih domov, predvsem
v unicevalna italijanska in nem~ka koncentracijska tabori~ca.
V tern casu so morali tudi kocevski Nemci (Kocevarji)
zapustiti svoje domove. Po vojni pa jih je vecina - vecinoma
prisilno - zapustila Siovenijo.
Druga svetovna vojna in komunisticni prevzem oblasti
leta 1945 sta sprotila val beguncev. Ti so se zatekli v Avstrijo
in Italijo. Po letu 1947 so od~li po svetu, to je v evropske
drtave, ZDA, Kanado, najvec v Argentino, nato v Avstralijo
in ~e kam (displaced persons). Po vojni so morali zapustiti
Siovenijo tudi mnogi njeni prebivalci nem~kega rodu.
Zapleteni odnosi ob dolocanju meje na kopnem med
Jugoslavijo in Italijo so po letih 1947 in 1954 sprotili val
izseljevanja Italijanov (in tudi Siovencev) z ozemelj dodeIjenih Jugoslaviji. Do zacetka ~estdesetih let je potekalo
ilegalno izseljevanje s slovenskega ozemlja v zahodnoevropske drtave, nato pa je bilo odhajanje v tujino dovoIjeno z urejenimi potnimi listinami. V petdesetih letih se je
trta~ko prebivalstvo mnoticno odlocalo za odhod v Avstralijo, med njimi je bilo veliko Siovencev.
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V ~estdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja se je
slovenski val usmeril v razvite zahodnoevropske drtave, to
je v Nemcijo, SVico, Francijo, skandinavske drtave in ~e
kam. V manj~em obsegu se je nadaljevalo izseljevanje v
druge dele sveta, Kanado, Afriko in Azijo, v nekoliko vecjem
obsegu v Avstralijo. Yes cas, najbolj pa v zadnjih desetletjih,
sledimo t. i. begu motganov, ki ostaja najbolj zatelena
delovna sila razvitega sveta.

Marsikdo se spra~uje, kaj bo po vstopu Siovenije v
Evropsko unijo. Odgovor naj poi~cejo za to, usposobljeni
strokovnjaki in politiki. Dejstvo pa je, da sta cas in smer
izseljevanja in njegovega prenehanja vedno dolocale priseljenske drtave, ki so s svojo odprtostjo ali zaprtostjo tok
priseljevanja spodbujale ali zmanj~evale oziroma prekinile.
Nikdar se niso Siovenci zaradi narodnostnih ali kak~nih
drugih razlogov odlocili, da ostanejo doma. Vedno jih je
premamil razviti svet z motnostjo dela, vi~jimi placami in
vi~jim tivljenjskim standardom.

Koliko jih je

od~lo

Najpogostej~i vpra~anji 0 izseljenstvu sta, koliko Slovencev se je izselilo in koliko jih danes tivi po svetu. Odgovora nista lahka in bolj ali manj slonita na ocenah in razlicnih (hipoteticnih) statisticnih oziroma demografskih izracunih. Vzrokov za to je vec. Omenimo naj samo enega. Vecina
statisticnih spremljanj gibanja prebivalstva pri odhajanju
ali prihajanju v novo okolje je temeljila (in ~e vedno temelji)
na drtavljanstvu in ne na narodnosti. Siovenci smobili do
leta 1918 drtavljani Avstro-Ogrske (po 1867 letu dveh
drtavnih polovic), Italije, Madtarske in zlasti obeh Jugoslavij.
Redko so v priseljenskih drtavah spra~evali po narodnosti,
maternem jeziku, prednikih ipd. Marsikdaj so jih povezovali
s Hrvati v isto etnicno sku pi no, npr. v ZDA in Kanadi, mnogi
Siovenci so se izrekali po drtavljanski in ne narodni pripadnosti itd. Zato v nadaljevanju navajamo Ie ocene (za vse
Siovence ne glede na drtavno pripadnost).

Cas do prve svetovne vojne oziroma
do leta 1924
Izselilo se je do 300.000 oseb; najvec jih je od~lo v
Zdrutene drtave Amerike. Ob popisu prebivalstva v ZDA
se je leta 1910 za slovenski materni jezik odlocilo 123.631
oseb prve generacije (rojene na Siovenskem) in 59.800
oseb druge (rojene v ZDAl. skupaj torej 183.431 oseb. Pri
ugotavljanju maternega jezika v Nemciji ob popisu leta
1900 se je zanj odlocilo 9.193 oseb (6.453 mo~kih in
2.740 tensk). Po podatkih kanadskih priseljenskih uradov
se je do prve svetovne vojne priselilo v to drtavo Ie 2.937
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Siovencev in Hrvatov. Ie lera 1897 je po oceni sodobnikov
livelo v Egipru 7700 Siovenk in Ie 300 Siovencev.

Med obema svetovnima vojnama
(1918-1941)
Tik pred drugo svetovno vojno je po rakrarni oceni
geografinje Slave Lipoglav~ek Rakovec livelo v ZDA
250.000, Kanadi okrog 6.000, Argentini 25.000, Braziliji
5.000 in v Avsrraliji 200 slovenskih izseljencev. Po uradnih
srarisrikah se je v letih 1927-1939 izselilo iz Siovenije v
evropske drtave 38. 117 oseb (ni upo~revan Cas pred 1927,
ko so se Ijudje mnoliCno izseljevali). V 30. lerih je bil zaradi
sverovne gospodarske krize moCan val povrarnikov iz evropskih drtav. V lerih 1931-1939 se je iz Siovenije izselilo
47.661, vendar se je vrnilo 38.117 oseb. Po ocenah je v
NemCiji v lerih 1929- 1931 livelo okrog 30.000 Siovencev,
v Franciji 23.000 (I. 1939 / 40 kar 34.000), na Nizozemskem 4.000 (I. 1939 / 40 sarno 2.000), v Belgiji okrog
2.500 (1939 / 40) ird. Asimilacijska procesa v ZDA in
NemCiji sra bila ra Cas moCno delujoCa, hkrari pa je velika
sverovna gospodarska kriza v rrideserih lerih vplivala na
priseljenska gibanja v evropskih drtavah. Za ra Cas moramo
izpostaviri pravi eksodus primorskih Siovencev pod Iralijo,
saj se jih je nad 20.000 izselilo v Argentino (in okrog
2.000- 3.000 iz osrednje Siovenije in Prekmurja) in do
leta 1931 okrog 22.000 v Jugoslavijo.

Po letu 1945
Koliko Siovencev je bilo v rujini in koliko se jih je izselilo
po vojni? Po podarkih Siovenske izseljenske marice (1955)
je livelo v ZDA 250.000, Kanadi 3.000, Argentini 26.000,
Braziliji 3.000, Afriki 3.000, Avsrraliji in na Novi Zelandiji
3.000, v NemCiji 25.000, Franciji 10.000, Belgiji 1.000 in
na Nizozemskem 1.000 slovenskih izseljencev, rorej skupaj
322.000 predvojnih ekonomskih izseljencev. Glede ameri~kih Siovencev so se pozneje ocene nekoliko bolj priblilale
realnim; gibale so se od 100.000 do 120.000. Lera 1990
je po uradnih podatkih ameri~kih oblasri prebivalo v ZDA
124.437 oseb slovenskega rodu.
Maja 1945 je v Avsrrijo in Iralijo pobegnilo do 20.000
do 25.000 oseb. Okrog 10.500 domobranskih vojnih
ujernikov in okrog 600 civilisrov so Anglezi vrnili v Jugoslavijo. Osrali so se po leru 1947 iz begunskih rabori~C
razselili po sveru, npr. okrog 6.000 v Argentino, veliko v
ZDA, Kanado in Avsrralijo. V lerih 1946-1948 se je vrnilo
iz prekoceanskih delel manj kor 3000 in iz evropskih drtav
38.355 Siovencev (repatriacija).
Zadnji veliki ekonomski val je v 60. in 70.lerih prej~njega
srolerja zajel od 80.000 do 100.000 Siovencev. Vi~ji
zaslulek in bolj~e zivljenje so si iskali v eni od razvirih
zahodnoevropskih drtav.

In danes? Se lera 1991 je bilo na zaCasnem delu v
rujini 40.427 slovenskih delavcev, 12.445 pa jih je bilo
zaposlenih v drugih republikah Jugoslavije. Skupaj z
drulinskimi Ciani je lera 1991 prebivalo zunaj Siovenije
116.984 slovenskih drtavljanov.

Ceprav so ~revilke mnogokrar priblilne, prerirane ali
podcenjujoCe, moramo poudariri, da v jedru Ie dokazujejo
~revilCnosr izseljenskega pojava pri Siovencih, Ijudeh, ki jim
mnogi rako radi pripisujejo zaprtosr v svoj podalpski vrtiCek.

Zakaj

50

se izseljevali

Ko govorimo 0 vzrokih izseljevanja, moramo upo ~revari
rako zunanje vzroke, vezane na priseljenska okolja, kor
norranje, ki so povezani s splo~nim civilizacijskim (rehnolo~kim), socialnim, kulturnim razvojem, z gospodarskim in
ne nazadnje rudi s posameznikovim odnosom do svojega
livljenja in okolja.

Cas do prve svetovne vojne (1914)
Ce se osredoroCimo na ro obdobje, lahko reCemo, da
je bilo slovensko ozemlje gospodarsko manj razviro, s
prevladujoCim rehnolo~ko zaosralim in razdrobljenim kmerijslVom, pomanjkanjem kapirala in slabo razvito indusrrijo.
Pomanjkanje dela in stem kruha na domaCi grudi je mnoge
pregnalo v mesra in rujino. KmeCko delavslVo je predsravljalo
jedro izseljencev, vendar ne smemo zanemariri rudi drugih
spodbujevalcev. To so uresnjenosr va~kega okolja, nepredvidene in rakrar zelo pogosre neljube obveznosri, npr. do
noseCega deklera, . spori. z domaCimi, beg pred slulenjem
voja~kega roka, sodnim preganjanjem in ~e kaj. VeCina je
od~la v ZDA Ob rem se lahko vpra~amo, zakaj ~ele prori
koncu 19. srolerja in ne prej, ko so bile zgoraj opisane
gospodarske razmere ~e relje. Vi~ja kulrurna raven (pismenosr), veCja bralnosr Casopisov, bolj~a obve~Cenosr 0
livljenjskih razmerah onsrran Arlanrika na eni mani in
razvirej~e prometne zveze (vlak, parniki), cenej~a por in vse
bolj delujoCe propagandno .kolesje. ladijskih in drugih
drulb (izseljenske pisarne) na drugi mani so bile zagotovo
risre spodbudne sile, ki so vplivale na mnoliCno odhajanje
Siovencev na ruje. Primerjava med vrednorenjem dela doma
in na rujem (praviloma vi~ja) je bila predvsem risra vabljiva
sila, ki je vplivala na odloCitev za odhod. Pusrolovcev je
bilo v obdobju mnoziCnega izseljevanja le malo. Odhajali
pa so rudi le deloma izuCeni, npr. rudarji, gozdarji, znamenire slamnikarce iz okolice Domlal, izdelovalci sodov ird.
Veliko kmeCkih fanrov, ki so se zaposlili v premogovnikih v
Zasavju, je nadaljevalo por na Nem~ko (Porurje in Vesrfalija),
marsikdo med njimi si je s ram prihranjenim denarjem kupil
vozovnico do Amerike. Vendar je imela veCina izseljencev
Ie zdravo telo, radovedno in pogumno du~o rer zlasri pridne
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in delovne roke. Primorke so v tem obdobju odhajale v
Egipt kot dojilje, kuharice in varu~ke, mnoga dekleta so
odhajala kot sezonske delavke na ogrska polja. Njihovi
mo~ki vrstniki so delali kot gozdarji in tesarji na HIVa~kem,
vozniki v Bosni itd. Znameniti so bili tudi dunajski kostanjarji,
ribniSki in koCevski kro~njarji (med slednjimi tudi KoCevarji)
in ~e bi lahko na~tevali. VeCina je videla m01nost bolj~ega
zaslu1ka.

•

Medvojno obdobje (1918-1941)
Z vkljuCitvijo veCine slovenskega ozemlja v Kraljevino
Srbov, HIVatov in Siovencev (1918) je postala nekdaj nerazvita provinca Avstrije najbolj razvit del nove dr1ave. To
znaCilnost je obdrtala do nastanka samostojne Siovenije.
Vrnimo se v Cas po pIVi svetovni vojni, ko so ZOA zaprle
svoja . zlata vrata«, zahodnoevropske dr1ave pa so zaradi
izgube mo~ke delovne sile med vojno, povojne obnove in
kasnej~ega hitrega gospodarskega razvoja do izbruha znane
gospodarske krize rabile nove pridne roke. Izseljenski tok
se je usmeril proti zahodu, interesi kapitala pa proti vzhodu
in jugovzhodu, kjer je bilo veliko cenene delovne sile.
Siovenija se je v tem Casu spreminjala v industrijsko de1elo,
dele1 agrarnega prebivalstva se je zni1al s 66 % (1921) na
50 % (1940). Vendar je kmetijstvo yes Cas delovalo na
meji pre1ivetja, premogovni~tvo je d01ivljalo te1ke Case
zaradi konkurenCnosti premoga iz drugih delov Jugoslavije,
zato nas ne preseneCa, da je bil med takratnimi izseljenci
velik dele1 rudarjev. Pri primorskih Siovencih pod Italijo so
bili gospodarski vzroki povezani s politiCnimi, to je
raznarodovalnimi pritiski fa~istiCne Italije. Med Siovenci v
Jugoslaviji, zlasti med Prekmurci, je bilo razvito sezonsko
izseljevanje v druge dele Jugoslavije (v Siavonijo, BaCko,
Baranjo in druge dele Srbije), v Francijo in v drugi polovici
30. let tudi v NemCijo. Zakaj? Ker je bilo v Prekmurju preveC
kmeCke delovne sile, industrija pa je bila pre~ibka, da bi
lahko zaposlili te prese1ke.

Ekonomski val izseljevanja v 60.
in 70. letih prejsnjega stoletja
Odpiranje drtavnih mej za svoje dr1avljane od zaCetka
~estdesetih let 20. stoletja je povezano z odpiranjem

Jugoslavije v svet in nastajajoCim gibanjem neuvr~Cenih ter
s pritiskom demokratiCnih zahodnih sil, ki so zahtevale
njihovo odprtost. Hitra gospodarska rast v razvitih evropskih
drtavah je v tem Casu zahtevala novo delovno silo, ki je
zaCela (organizirano) prihajati tudi iz Siovenije. NajveC jih
je od~lo iz Prekmurja, Posavja in Bele krajine, kjer je 1ivelo
veliko kmeCkega prebivalstva, 1ivljenjska raven pa je bila
ni1ja kot v drugih delih Siovenije. Zaposlitev in bolj~i
zaslu1ek sta bila glavna vzroka za odhod v tujino. Med
odhajajoCimi je bilo 1e veC poklicno usposobljenih, Ceprav
so imeli m01nost zaposlitve tudi doma. Simboli takratnega
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standarda so bili avtomobil, radio in televizijski sprejemnik.
Ko so se posamezniki odloCali za odhod, so verjeli v kratkost
svojega bivanja na tujem, kar jim je olaj~alo odloCitev,
vendar so mnogi ostali v novem okolju.

Kako

SO

potovali

Zagotovo je tehnolo~ki razvoj v prometu zelo pripomogel k bolj mn01iCnemu, udobnejlemu, hitrej~emu in ne
nazadnje cenej~emu potovanju od doma do priseljenskega
cilja.ln nasprotno: veCje zanimanje za potovanje je pospe~evalo ta razvoj.
Friderik Baraga je sredi pIVe polovice 19. stoletja potoval
skozi Evropo v po~tni koCiji. Njegov stanovski kolega Jakob
Trobec se je Cez nekaj desetletij usedel na vlak v Ljubljani
in se odpeljal do enega od atlantskih pristani~C. Tako so
storili tudi vsi slovenski izseljenci, ki so mu sledili v naslednjem stoletju. Od ~estdesetih let 20. stoletja so potovali
tudi z avtobusi in Ie nekoliko pozneje so se mnogi na
obisk domaCih in nazaj na deja peljali s svojim avtomobi10m. Le kdo se ne spomni avtomobilskih kolon domaCih in
tujih .gastarbajterjev«, ki so ob velikih praznikih zapolnili
mejne prehode in glavne prometnice skozi Siovenijo?
Strah pred morjem je bil velik pri pIVih izseljencih,
pozneje pa manj~i. To je razumljivo, saj je veCina izseljencev
d01ivela pIVi stik z morjem na poti v Cezmorske dr1ave.
Ziasti v dobi jadrnic je bila plovba po morju povezana z
marsikaterimi dogodivWnami. Najbolj so se bali viharjev.
Zato lahko razumemo verze misijonarja Franca Pirca iz leta
1835, ki jih je posvetil opisu viharja, od katerih navajamo
Ie osrednjega:

Ni nevarnif~a na sveti)
kakor sred morja vihar;
kdor perpravljen 1Ii "mreti,
naj lIe hodi lIanj lIikar.
Tudi na morju je z odkritjem parnega stroja pri~lo do
prave prometne revolucije, saj je zanesljiva para nadomestila
nezanesljiv veter in morske tokove. Jadrnice so spIVa
nadomestili parniki, ki so ~e uporabljali jadra. Pravi parniki
so na prehodu v 20. stoletje naenkrat lahko peljali 1e veC
tisoC potnikov. Ko se je ustavilo mn01iCno izseljevanje iz
Evrope v ZOA, je zlata doba pomorskega potni~kega prometa - kljub poveCanemu prevozu v Ju1no Ameriko in
druge dele sveta - zaCela poCasi bledeti in po obsegu
potnikov slabeti, dokler niso potni~kih parnikov spodrinila
velika potni~ka leta la, ki so zaCela mn01iCno osvajati nebo
nad zemeljsko oblo od petdesetih let 20. stoletja dalje.
Ouhovnik Andrej Bernard Smolnikar je leta 1836 na
poti iz Trsta do Bostona v ZDA prebil na jadrnici dolgih
58 dni. Slabih trideset let zatem (1864) je bogoslovec in
kasnej~i ameri~ki ~kof Jakob Trobec na ameri~ki jadrnici
Mercury pre1ivel v dru1bi 500 potnikov 40 dni na poti iz
Le Havra na atlantski obali do New Yorka. Znameniti
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duhovnik, koro~ki rodoljub in potopisec, lurij Trunk je leta
1909 plul na parnrku Martha Washington Ie 18 dni, in to
od Trsta do New Yorka. Danes traja polet z leta 10m od
Frankfurta do New Yorka okrog 9 ur.

•

Kovcek izseljenca
in povratnika
Vsakdo, ki je od~el v svet, je s seboj vzel osebno prtljago.
Redki so bili slovenski izseljenci, ki so doma vse prodali in
se odlocili za odhod; njihova prtljaga je bila morda
obseznej~a kot pri tistih, ki so verjeli, da bodo od~li v svet
sarno za nekaj let. Vecina tudi ni imela imetja, da bi ga
prodali, zato so si denar za vozovnice in tepnino za pot
pridobili s prihranki ali se zadolzili pri domacih in sorodnikih
ter znancih v tujini. Potovalni kovcki so bili razlicnih velikosti,
vsebina pa podobna: osebno perilo, obleke, predmeti za
higieno, nabotne knjige pri vernih, drobni spominki na
dom, npr. domaci kriz ali fotografija domacih, hrana za
pot ipd. lzobrazeni so vzeli kako knjigo vec. Tisti, ki so
zbetali zaradi najrazlicnej~ih vzrokov, so bili celo brez
prtljage. Izredno pomembni so bili denar in dokumenti.
Marsikdo je vzel s seboj in~trument, npr. harmoniko. Kovcki
in cule so bili simbol potujocih, tudi izseljencev. Ce si
ogledamo redke ohranjene fotografije in razglednice, se
ne moremo znebiti vtisa 0 skromnosti prtljage slovenskih
izseljencev v Ameriko pred PIVO svetovno vojno v primerjavi
z izseljenci iz anglosa~kih detel nekaj desetletij prej, pri
katerih so prevladovali veliki kovcki, pravi zabojniki. Eden
od razlogov je bil ta, da so slednji doma vse prodali, saj so
se odlocali za stalno naselitev v novem okolju. Tudi tisti, ki
so v obdobju med svetovnima vojnama odhajali v zahodnoevropske rudnike, niso nosili s seboj veliko prtljage, ~e manj
pa tisti v ~estdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja.
5 simbolnega vidika je nekak~na vmesna faza
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po~iljanja denarja in paketov, to je razlicnih uporabnih stvari

(hrane,obleke ipd.) domacim oziroma v obdobju povojne
obnove tudi kraju, tupniji, bolni~nici, drtavi in ~e bi lahko
na~tevali. Po~iljanje materialne pomoci poznamo tako po
plVi kot drugi svetovni vojni, npr. bolngki avtomobil Otro~ki
bolnici v Ljubljani (1954). Glavnina te pomoci je prihajala
iz Zdrutenih drtav. Se letos so ameri~ki Siovenci darovali
denar za graditev Pediatricne bolni~nice v Ljubljani. Marsikaj
sta .teta ali stric iz Amerike. prinesla ob obisku domacih.
Veliko dolarjev je potovalo tudi v pismih, v bolj urejenih
casih pa po po~tni nakaznici.
Kovcki povratnikov so bili razlicni. Mnogi so se vrnili
brez vsega, ali iz Amerike, zlasti pa iz zahodnoevropskih
drtav med veliko gospodarsko krizo v tridesetih letih 20.
stoletja. T. i. Amerikanci, ki jih je slikovito opisallvan Tavcar
v povesti V Zali, so podoba ameriSko oblecenih mot,
.okincanih. z zlato oziroma s srebrno .ketnco. in uro ter s
~opom dolarjev v rokah, ki so jih hitro zapravili v va~ki
gostilni. Kmalu so posta Ii reveti, kakr~ni so bili ob odhodu.

Drugi so se vrnili s prihranki, odkupili dolgove, dokupili
zemljo, nadgradili domaco hiSo. Tudi teh ni bilo malo.
Posebna zgodba je vracanje izseljencev iz zahodnoevropskih
drtav, zlasti iz Francije, po koncani drugi svetovni vojni
(repatriiranci). Nova lugoslavija jih je vabila in jim obljubljala
'raj«. Vracali so se z vlaki. 5 seboj so lahko vzeli Ie omejeno
~tevilo premicnin. Zapustili so urejeno tivljenje in priSli v
povojno Siovenijo, kjer je primanjkovalo stanovanj in hrane,
pa tudi z zaposlovanjem so bile tetave. Razocaranja so bila
velika. V petdesetih letih 20. stoletja zasledimo tudi .Amerikance., ki so se kot upokojenci vrnili v Siovenijo in zaradi
valutne razlike dobro zativeli v .starem kraju«. Mnogi, ki
so od~1i v razvite zahodnoevropske drtave v Sestdesetih in
sedemdesetih letih 20. stoletja, cakajo na upokojitev, do rna
jih te caka obnovljena hiSa ali vsaj vikend. Ob osamosvojitvi
sta v domacih politicnih logih tleli dYe upanji, PIVO, da se
bodo argentinski Siovenci v vecjem ~tevilu vrnili v Siovenijo,
in drugo, da bo kapital izseljencev izdatno podprl gospodarstvo v mladi drtavi. Obe upanji sta se izkazali za zmotni,
ne nazadnje tudi po krivdi nove drtave Siovenije.
Izseljenski kovcki so si bili torej podobni, tako po
velikosti kot vsebini, povratniSki pa razlicni, odvisno od
tega, ali je izseljencu uspelo ali ne. Ceprav ni mogoce ugotoviti razmerja med uspe~nimi in neuspe~nimi, si drznimo
postaviti tezo, da je bilo uspeSnih (kar ta beseda pac
pomeni) vec kot neuspeSnih. Najhuje je bilo med veliko
gospodarsko krizo v tridesetih letih 20. stoletja, ki je enako
mocno prizadela tudi Siovence doma.

"Nas fant je pa rudokopcc
Kdo so bili odhajajoci je naslednje vpraSanje, ki se nam
postavlja ob razmiSljanju 0 slovenskih izseljencih, hkrati z
vpra~anjem, kaj so postali v novem okolju. Po spolu je bilo
v vseh izseljenskih valovih v 19. in 20. stoletju med izseljenci
vedno vec moSkih kot tensk, odhajali pa so v najbolj~ih
letih glede na starost (navadno med 14. in 45. letom)'
rodnost in delovne sposobnosti. Specificni tenski valovi
so bili bolj izjema kot pravilo, npr. .Aleksandrinke.,
domtalske .slamnikarce., kuharice in slutkinje ipd. Zenske
so bolj sledile motem in fantom, kar je obicajno pomenilo
stalno naselitev. Za obdobje mnoticnega izseljevanja naj
kot primer navedemo spolno strukturo izseljencev iz
okrajnega glavarstva Kocevje, kjer je leta 1892 odSlo 363
moSkih in 165 zensk, leto dni zatem pa 544 mo~kih in Ie
178 tensk. 0 domtalskih .slamnikarcah« ohranjeni podatki
katejo, da je bilo junija 1923 v ZDA skupno 384 oseb iz
Domtal in okolice (Stob, Studa, Depala vas), od tega 238
tensk in Ie 146 moSkih.
ledro izseljencev so spIVa sestavljali kmecki fantje in
motje. Kasneje pa tudi strokovno usposobljeni in izobrateni
Ijudje (beg motganov). V novem okolju so morali mnogi
delati tisto, kar ni ustrezalo njihovim izku~njam ali usposobIjenosti; kmecki fant, vajen dela na polju in v gozdu, je
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moral oditi v rudnike in tovarne. Ce pri tern mislimo Ie
ZDA in Avstralijo, n€ moremo presteti primerov, ko so mnogi
priseljenci z dodatnim iz~brale~anjem napredovali na t. i.
zaposlitveni in drulbeni lestvici. Se boljse molnosti so imeli
njihovi otroci in vnuki. Odli~no znanje jezika priseljenske
drtave je bil prvi pogoj za uspesno napredovanje v novem
okolju, kar tam rojenim in solanim ni predstavljalo velikih
telav, prislekom pa. Ce naredimo primerjavo med ZDA in
Avstralijo in ve~jim delom evropskih drtav, vidimo bistveno
razliko v tern, da so oblasti v prvih dveh primerih videle
priseljence kot trajne naseljence, v drugem pa Ie kot .gastarbajterje •. Temu ustrezen je bil tudi vlolek drtave vanje.
Seveda pa so bili primeri od ~asa do ~asa in od drlave do
drlave razli~ni, zato ne smemo posplosevati tovrstnih
razmisljanj.
V ZDA je imelo leta 1990 kar 738 Ijudi slovenskega
rodu doktorat znanosti. Mnogi pomembni Siovenci so bolj
znani, drugi uspesni, vendar manj znani. Kdo ne pozna
imen, kot so v ZDA Friderik Baraga, Louis Adami~, Frank
lausche, James Oberstar, George Voinovich (zadnji trije
so politiki), Ronald Sega (ameriski vesoljecj? V sirsi javnosti
so manj znani Stevilni zdravniki, znanstveniki, profesorji,
gospodarstveniki in Se bi lahko nastevali. Poglejmo sarno v
zadnji Kdo je kdo slovenskega pokolenja v Zdrulenih
drtavah leta 1995 (Who's Who of Slovene Descent in the
United States 1995), ki sta ga pripravila Jole Velikonja in
Rado L l.en~ek.
In stavek iz naslova? V obdobju mnoli~nega izseljevanja
je na vpraSanje, kaj pa vaS fant ali mol dela v Ameriki,
ve~ina odgovorila, da je .rudokop«. Gotovo je bil rudarski
poklic med najpogostejSimi pri slovenskih izseljencih do
za~etka druge svetovne vojne, deloma tudi po njej. V sestdesetih in sedemdesetih letih je prevladovalo tovarniSko delo,
danes pa vedno bolj intelektualno, npr. v ra~unalniSki stroki.

Kulturno in druiabno
iivljenje
Poleg trdega in napornega dela ter drulinskih obveznosti
so imeli izseljenci tudi prosti ~as. Prelivljali so ga razli~no.
Vklju~ili so se v izseljenska druStva, ki so imela poleg
socialne tudi kulturno, izobralevalno in drulabno vlogo.
Vseskozi so se drustva oblikovala po nazorski, ideoloSki in
politi~ni pripadnosti, kar je marsikje in marsikdaj vodilo
do nasprotovanj, pravih malih .vojn', besednih obra~unov
v tisku ipd. To .delitev. zasledimo Se danes. Mnoga druStva
so se ukvarjala tudi z zalolniSko dejavnostjo (~asopisi, revije,
knjige), imela so knjilnice, prireditvene dvorane, gostinske
lokale, Sportne naprave itd. Predvsem so bila prava izseljenska drustva, katerih ~Iani so bili pripadniki prve generacije,
saj so imela tudi nalogo obujanja domovinskih ob~utkov.
Od tod njihova Ijudska kulturna dejavnost, npr. Ijudske
igre, zborovsko petje, folklora ipd. Kot primer navedimo
slovenska izseljenska druStva v zahodni Evropi v 20. stoletju.
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l.e redka so se dotaknila tudi visoke kulture, npr. v ZDA med
svetovnima vojnama, v Argentini po letu 1947 in Se kje.
Za druStveno delovanje so bili vedno zaslulni posamezniki in to velja tudi danes. Predolg bi bil seznam, ~e bi
naSteli vse tiste, ki so posvetili svoj prosti ~as, mnogi tudi
denar in prostor za sre~anja Siovencev v tujini. Pomo~ v
denarju in knjigah z organiziranjem obiskov domovine in
podobno so nudile in se nudijo drtavne in zasebne institucije iz domovine. Ta pomo~ je bila vedno preslabotna, po
letu 1945 tudi ideoloSko pogojena. Danes je razdrobljena
in nepregledna, vendar leli Urad Republike Siovenije za
Siovence v zamejstvu in po svetu pri Ministrstvu za zunanje
zadeve Republike Siovenije to prese~i in zagotoviti ve~jo
preglednost.
V celoti lahko re~emo, da so imela izseljenska drustva
pomembno povezovalno vlogo med Siovenci po svetu in
pri njihovih stikih z domovino. Hkrati pa moramo vedeti,
da je bilo kljub mnogim stevilno mo~nim drustvom, npr. v
ZDA, aktivno in pasivno ~Ianstvo Ie vrh piramide, to je
manjSinski del vseh izseljencev, ve~ina pa nam je manj
znana oziroma sploh neznana. To je tisti del, ki je hitreje
podlegel asimilaciji. Z ustavitvijo izseljevanja Siovencev se
je ustavilo tudi .pomlajevanje. izseljenskih druStev. To pa
je drugi problem, ki danes tare slovenska druStva po svetu.

nln pristopim k altarju
bozjemu ... cc
Med prvimi, ki so se odzvali na izseljevanje, je bila Cerkev
na Siovenskem, hkrati pa so v priseljenskih okoljih opravljali
svoje poslanstvo slovenski misijonarji, doma~i in tuji duhovniki, redovniki in redovnice, vendar ne sarno pri utrjevanju
vernosti, ampak tudi pri organiziranju dopolnilnega Solskega
pouka, kulturnega in drulabnega livljenja izseljencev;
zanemariti pa ne smemo niti njihove dejavnosti na socialnem podro~ju. V bogatejSih drlavah, npr. v ZDA, so z
denarjem, materialnimi in delovnimi prispevki izseljencev
gradili cerkve, drugod so gostovali v tujih, marsikje pa so
se morali zadovoljiti z ob~asnimi obiski slovenskih duhovnikov, npr. v obdobju pred veliko no~jo. Stalnih ali gostujo~ih slovenskih duhovnikov je vedno primanjkovalo, ~e
so stalne proSnje zanje v obeh stoletjih resni~ne, in to ne
glede na drtavo priselitve.
Cerkev se je najbolj zavzemala za odhajanje v tujino v
obdobju mnoli~nega izseljevanja v Ameriko. Sprva je Ie
svarila, nato svetovala in pomagala na poti v svet. Nikoli
pa se ni mogla sprijazniti, da so se Siovenci izseljevali kljub
njenim svarilom zaradi posledic razbijanja druline. S~asoma
je svetovala, da naj molje ~im prej povabijo leno in otroke
in da naj v novem okolju obdrtijo zvestobo katoliSki Cerkvi
(del Prekmurcev pa svoji cerkvi) in slovenskemu narodu.
Zato moramo obravnavati njeno delovanje v priseljenskih
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drtavah tudi s staliSca ohranjanja narodne identitete. V
20. stoletju se je-tudi v izseljenstvu srecala z novimi,
agresivnimi in s konkurencnimi ideologijami, med katerimi
je bil komunizem na prve'm mestu. Nazorske, ideoloSke in
politicne delitve so posta Ie realno dejstvo. Ceprav tovrstni
mozaik ni bil preprosta preslikava dogajanja v Sioveniji (kljub
mnogim podobnostim), Se manj med posameznimi
priseljenskimi okolji, sta verne Siovence po svetu Ie
povezovala skupna vera in po letu 1945 tudi odpor do
komunizma.
Delovanje izseljenskih duhovnikov, katoliSkih druStev
(od zavarovalniSkih do cerkvenih bratovWn) in tupnijskih
Sol ali vsaj poucevanje verouka, cerkvena in kulturna
srecanja ob velikih praznikih, obiski Skofov iz domovine,
izdajanje katoliSkih glasil med izseljenci in poSiljanje
katoliSkih casopisov, revij in knjig iz domovine in Se kaj so
bile oblike njene navzocnosti med izseljenci. Kjer je tivelo
vec Siovencev skupaj, so bila ustanovljena verska srediSca.
Z izseljenskimi nedeljami in dnevi, s casopisnimi clanki,
knjigami, filmi ipd. so domaco javnost stalno seznanjali in jo Se vedno seznanjajo - 0 tivljenju Siovencev po svetu.
Nikakor ne smemo pozabiti obiskov izseljencev in njihovih
potomcev v Sioveniji, med katerimi verni navadno romajo
k znanim slovenskim cerkvam, najpogosteje na Brezje.

katerim je bila skrb za ohranjanje jezika in izobratevanje
med glavnimi interesi v prostem casu. V marsikaterem
tupniScu, narodnem domu, druStvu ali pri zasebniku so
zbirali knjige in jih posojali izseljencem. Mnogo druStev je
imelo prave knjitnice. Knjige so dobivali tudi iz Siovenije,
marsikaj pa so izdali tudi sami.
Ceprav lahko med Siovenci po svetu naStejemo Stevilne
umetnike in umetnice s podrocja slikarstva, kiparstva, loncarstva, arhitekture, glasbene dejavnosti, gledaliSke in filmske
igre in Se kai. je ustvarjalna dejavnost pisane besede med
najbolj odmevnimi. To dokazuje tudi obsetni pregled slovenske izseljenske knjitevnosti v treh knjigah, ki ga je uredila
Janja Zitnik v sodelovanju s Helgo GluSic (1999). Mnogi
so postali priznani te za tivljenja, druge je bilo treba sele
.najti«, saj so objavljali v Stevilnih izseljenskih in drugih
glasilih. Nekateri so postali znani tudi v priseljenskem okolju
(nujnost uporabe jezika okolja!), drugi sarno v svojem
jezikovnem krogu. Mnoge so pozna Ii tudi v domovini, druge
je SirSi krog Ijudi v Sioveniji spoznal Sele po letu 1990,
npr. Stevilne .argentinske« Siovence. Izid vsake slovenske
knjige v tujini pomeni zadoScenje za avtorja in praznik za
njegove bra Ice.

Tetko je zajeti in naSteti vse organizacijske oblike
delovanja Cerkve med Siovenci v izseljenstvu. Dejstvo pa
je, da vernim izseljencem veliko pomeni verski obred v
slovenskem jeziku, nekoc in danes, da jim razmnotene
podobe brezjanske Marije pomenijo koScek domovine (Llko
kot slike in modeli Blejskega otoka in Bieda vsem Siovencern), da jih koscek potice ne spominja sarno na botic ali
veliko noc, ampak tudi na dom in Se bi lahko naStevali.
Zato tudi v ohranjenih izseljenskih pismih vernih izseljencev
najdemo utrinke, spomine, upanja in telje 0 veri in domaci
cerkvi, kar je bilo marsikdaj razvidno tudi v nakazilu za prenovo kapel, cerkvenih zvonikov ali sarno pokopaliSkega zidu.

Ob izseljenski knjitevnosti se nam odpira tudi vrsta
vpraSanj: koliko je umeScena v znanstveno in kulturno zavest
Siovencev, kakSni sta njeni literarna in estetska vrednost,
koliko je ohranjenih izvodov knjig in glasil v Sioveniji in v
izseljenskih okoljih, in Se bi lahko naStevali. Na vrsto teh
vpraSanj dobimo odgovor v omenjenih v treh knjigah, zato
naj izpostavim sarno njeno kulturno in narodnospodbujevalno vrednost. Tega se moramo ob vrednotenju te literature zavedati. Marsikateri preprost clovek je v svoji notranji
stiski (odtrganost od drutine, tujost okolja, domototje ipd.)
prijel za pero in izlil svojo stisko na papir. Tudi te strani
izseljencevega vsakdana ne smemo zanemariti. Vec kot vse
statistike, suhoparni arhivski viri in opisovanje organizacijskih struktur izseljenstva nam povedo 0 njegovem tivljenju
preprosti verzi aIi sestavki.

Izjemni dogodki so bili nove maSe slovenskih duhovnikov v tujini. Med njimi je bila tudi nova maSa Alojzija
Blaznika v New Yorku leta 1906. Ob tej prilotnosti so
izdali .podobico« kot spomin na ta dogodek.

Domotozje

Radost ob slovenski knjigi
•Prejeli smo pismo. Da ste videli naSa otroka, kako sta
kar poskakovala od veselja l Novega veselja smobili deletni
sinoci, ko smo spet sprejeli nekaj knjig,« je zapisala navduSena izseljenska mati v Izseljenskem vestniku leta 1939.
Ohranjanje jezika med izseljenci oz. ucenje jezika med
potomci sta bili dejavnosti, ki jima sledimo od vseh zacetkov
izseljevanja v 19. stoletju in ki potekata Se danes. Knjiga v
slovenskem jeziku je bila - poleg casopisja in v novejSem
casu radia in televizije - glavna . Ijubezen« tistih izseljencev,

Hrepenenje po domu oziroma domovini najpogosteje
povezujemo z izseljensko usodo. To custvo pogosto razberemo iz izseljenskih pisem, zlasti v literaturi in publicistiki.
Tudi izpod peres navadnih Ijudi je marsikdaj nastala
preprosta pesem ali verz 0 njihovem odnosu do doma .
.Imeti dom« v strokovnem pomenu pomeni pripadnost,
.domototje. pa pomeni .totenje po domu«. Izseljenec je
moral v tujini ustvariti nov dom, kar pomeni nov zacetek.
Za nekatere je bilo to olajSanje, za druge tetava. Razpetost
med starim in novim domom je rodila domototje.
V Izseljenskem zborniku Drutbe sv. Rafaela v Ljubljani
(1938) je natisnjena nepodpisana pesem z naslovom Pesem
izseljenca:
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0, rodni moj dom!
V tIIjini po tebi m{jote sree,
noti mi",o mene brez sP'tnja bete
in nosijo mi llepokoja gorje.
0, rodni moj dom!
0, rodni moj dom!
Spominjam se v temni/; te, dolgi/; 1l0tel;
in I' sanja/; potujtm po znani/; poteh,
grmitck vsak drag ",i je, drag mi vsak breg.
0, rodni moj d01n!
0, rod"i moj dom!
Ttl sije pat sonee, a v srClt je mraz.
Tam iarki so topli, kjer rodna je vas,
kjer rad bi, ko nekdaJ; zavriskal na glas.
0, rodni moj dom!
Ljudje, ki so odsli v svet in se niso vrnili, so v sebi odnesli
podobo doma~ega kraja in Ijudi. Kljub poznejSim
fotografijam, razglednicam in filmom jim je v spominu ostala
podoba, ki so si jo vtisnili v srce ob odhodu od doma. To
dojemanje je bilo tem globlje, ker so odhajali kot mladi
Ijudje, s~asoma pa so se temne strani livljenja doma (zaradi
katerih so se mnogi odlo~ili za odhod v tujino) razprSile in
ostali so samo lepi spomini. Slikar BOlidar Jakac se je s svojega
prvega obiska Zdrutenih drlav Amerike (1929-1931)
spominjal mnogih ve~erov, ko so se molje ob prazni~nih
ve~erih in ob kozarcu vina raznelili, spregovorili 0 doma~ih
v domovini in v~asih zapeli kakSno lalostno pesem ... Nedalff
od njih pa so njihovi v Ameriki rojeni otroci plesali ob zvokih
ameriSke glasbe. Domotolja niso pozna Ii. Mnoge je pray
domototje prisililo, da so se vrnili domov; spodbudna sila
za to odlo~itev je bila verjetno tudi nezmolnost vklopitve v
novo okolje. Marsikatera slovenska tena je opremila doma~e
stanovanje ali Mo tako kot doma. Na okna je postavila
rote. Pred hiSo je imela vrti~ek, ~eprav je bil prostor Se tako
majhen. Tudi to je del ohranjanja spomina na dom.
Ce se vrnemo k pesmi, najdemo v njej tipi~ne opredelitve
doma (domovine) kot ne~esa toplega, svetlega, trenutno
odmaknjenega, nedosegljivega in zato tako zatelenega, na
drugi strani pa je tujina, kjer vladata mraz in tema. Ne
manjka niti spomin na znane poti, grmovje, breg in rodno
vas. Torej se yes ~as izseljevanja sre~ujemo - bolj ali manj
- s ~rno-belim gledanjem na odnos tujina - domovina, ki
v mnogo~em Se danes ni preseteno.

Arhivsko. knjizno in
muzejsko izseljensko gradivo
Naj kon~amo z opozorilom 0 slabi ohranjenosti izseIjenskega arhivskega in Se slabSi muzejskega grad iva. Stanje
knjitnega in ~asopisnega grad iva je nekoliko boljSe, vendar
dale~ od idealnega.
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Pomena vrednosti izseljenskega arhivskega grad iva kot
del a slovenske kulturne dediS~ine so se zavedali te sodobniki
mnoti~nega izseljevanja v Zdrutene drtave, predvsem v
obdobju med svetovnima vojnama. Drutba sv. Rafaela v
Ljubljani je po letu 1927 rra~rtova l a s i stemati~no zbiranje
zgodovinskega grad iva med izseljenci in ustanovitev arhiva
oziroma muzeja. 0 bolj s i stemati~nem zbiranju virov in
strokovne literature so razmiSljali tudi pri .izseljenskem
odseku« Zavoda za mednarodno javno pravo Pravne fakultete v Ljubljani, vendar je izbruh vojne prekinil na~rte. (Mimogrede: V Clevelandu v lOA je v letih 1939-1949 deloval
510venski narodni muzej, ki ga je vodil Erazem GorSe.)
Leta 1951 ustanovljena 510venska izseljenska matica je
v okviru zgodovinske sekcije zbirala slovensko izseljensko
grad ivo. Na za~etku Sestdesetih let se je za~el pogovor 0
otivitvi zbiranja zgodovinskega grad iva in ustanovitvi
Studijskega centra za zgodovino slovenskega izseljenstva
pri 5AZU v Ljubljani (1963). Slediia so leta na~rtov, delnih
za~etkov in postopnega razvoja raziskovanja slovenskega
izseljenstva. Danes je naslednik omenjenega centra InStitut
za slovensko izseljenstvo ZRC 5AZU v Ljubljani. Leta 2000
je izdal tudi Vodnik po arhivskem gradivu inStituta.
Zgodovinsko gradivo v najSirSem pomenu besede (arhivalije,
tiski, muzealije) hranijo Se Siovenska izseljenska matica,
Narodna in univerzitetna knjitnica v Ljubljani, Arhiv
Republike 510venije, 510venski etnografski muzej in v
manjSem obsegu drugi slovenski arhivi, muzeji in knjitnice.
Pomembno zasebno zbirko tega gradiva ima Janez Arnet v
Ljubljani (5tudia 510venica). V ZDA ima bogato zbirko
gradiva Raziskovalni center za zgodovino priseljevanja
Univerze Minnesota v 51. Paulu, znana je zasebna zbirka
Eda Gobca in Se bi lahko naStevali. Pred desetletji je delovala
Adami~eva spominska soba v Blatu pri Grosupljem, leta
2000 je bila v RibniSkem muzeju (Muzej Miklova hiSa)
odprta razstava 0 izseljevanju iz Ribngke doline. Gradivo
slovenskih misijonarjev hranita in deloma razstavljata
510venski etnografski muzej v Ljubljani in 510venski verski
muzej v 5ti~ni. Bilo je tudi nekaj ob~asnih in lokalno
omejenih razstav z izseljensko tematiko.

V telji, da bi nastale popolnejSe zbirke izseljenskega
arhivskega grad iva, muzealij in ostalega gradiva, prosimo
vsakogar, ki bo prebral zgornje vrstice, da povpraSa in poiS~e
ali so doma na podstrehi ali v kleti, v kakSni zapraSeni Skatli
ali kov~ku morda predmeti, dokumenti, pisma ali fotografije
koga od doma~ih, ki je bil izseljenec in je gradivo poslal
domov ali ga prinesel s seboj kot povratnik. Ze med
nastajanjem razstave smo dobili nove muzejsko-arhivske
zbirke in nekaj tega grad iva lahko vidite tudi na razstavi. Ne
zavrzite izseljenskega grad iva, ~eprav se yam zdi Se tako
nepomembno, ampak ga oddajte blitnjemu arhivu, muzeju
ali knjitnici! 5 tem boste pomagali dopolniti izseljenski del
slovenske kulturne dediS~ine, ki je, znova poudarjamo, ubog
in nepopoln. Stem bo doseten I. i. drugi namen naSe
tematske Stevilke.
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izseljencev s Kranjske 1892-1913'

i.e po ugotovitvah 'Sodobnikov so uradne ~tevilke prenizke in

jih moramo - po njihovem mnenju - povetati za 25 %
(95.244) oziroma celo 35 % (102.863). (Podatki so nepopolni za leti 1895 in 1913 in manjkajoti 1894.)
KRA
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Izseljevanje iz Jugoslavije v letih 1936 in 1937'
Ena tretjina vsega jugoslovanskega izseljevanja je bila iz Siovenije (takratne Dravske banovinel. ki je Stela 1,120. 159 prebivalcev.
EVROPA
Francija
Nemtija
r.Turtija
CeSkoslovaSka
~unija

cJl°lgarija
r-¢!.banija
~ija

Belgija

~tija

Madtarska
~ lija

Svica
Holandija
Luksemburg
Drugam/ od drugod
SKUPAJ

Opombe na n.1slednji strani

-

4.24912.018
589/ 192
969/ 53
657/ 63
4701269
252/121
573/ 10
328/ 173
29/ 168
189/ 18
18/ 21
12/59
6/ 16
8/ 95
1/ 9
275/ 60
8.625/ 3.345

1937
AlB
7.60712.932
2.562/704
1.106/ 80
671 / 34
630/189
357 /3~

J40~
273/ 58
177/ 74

1936
1937
AlB
AlB'
ZDA
1.568/ 926 r1.432/ 1.26~
Kanada
653/ 372 I919/ 395
Argentina
836/ 372
897/ 565
Avstralija
511124
- I-- 352/53
Nova Zelandija
10517
158/ 7
,22/Iran
94/ 87
Jutna Afrika
66/ 11
102~
Cile
81 / 30
59/ 22
32/10
56/ 16
~ugvaj
Brazilija
21123
36/27
Bolivija
12/40/ 6/Peru
Drugamlod drugod vI. Ameriko
6/ 9
16QI
f- ·
7/Eglpt
12/21
;=5/~tina
Ostale drtave sveta
36/ 41
SKUPAJ
3.860/ 1.861 5.378/ 2.462
VSEH
12.485/ 5.206 18.665/ 6.765
DRUGI KONTINENTI

~-

15~~
20/ 1 ~
17/~

16/ 3

4~
412
350/ 68
14.287/ 4.303

-7J:

70i33
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IZ DRAVSKE BANOVINE
EVROPA
DRUGI KONTINENTI

1936
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1937

3.590/1.782

6.86512.8 68
4341220
557 /31 9
7.42213.187
4.02412.002

SKUPA!

Zaposlovanje delavcev v tujini 1964-1972 8
(Stanje ob koncu vsakokratnega leta]
1963
1964
1965
1966
1967

29.400
31.880
31.980
37870
43.790

r!968

r

~~9

1970
1971
1972

-

51.1~
60.13 ~_

64.960
68.710
73.200

Izobrazbena slruklura zaposlenih v Sioveniji in v lujini (1971 I'

%
Siovenija
Tujina

Vi~ja

Visoka
4,2
1,8

3,0
0,9

Srednja
13,1
5,9

Nitja
7,9
6,2

Delavci na zacasnem delu v lujini (1981 I"
(V Sioveniji je tivelo 1,891.864 prebivalcev]
Mo~ki

Delavci v tujini
Drutinski ciani
Povratniki

24.553
5.389

Zenske
17273
6.268

-

-

KV
27,5
42,9

PK

NK
27,3
29,3

12,6
11,1

ARNE!, Janel. Sloven ian community in Bridgeport. New York &
Washington: S{udia Siovenica, 1971.

Skupaj
41.826
11.657
26.190"
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Mag. Rozina .)vent, Narodna in univerzitetna knjitnica v Ljubljani

Slovenski
BEGUNCI V AVSTRIJI
Uvod
Prve dni maja 1945. ko je bil osvobojen te velik del Siovenije, se je na
negOlovo begunsko pOl podalo ve~ kot
20.000 Siovencev. Ve~inoma so bili
to vojaki - domobranci in manjse skupine ~etnikov, ki so se v za~etku aprila
1945 preimenovali v Siovensko narodno voj sko (SNV). Sprva je bil njen
poveljnik Ivan Prezelj. Ker pa se je on
z delom vojske te prej umaknil v severno Italijo, je NO na svoji seji 3. 5.
1945 na njegovo mesto imenoval generala Franca Krenerja, ki je vodil umik.
Civilnim beguncem, med katerimi
so prevladovali predvsem kmetje iz t.
i. Ljubljanske pokrajine (Dolenjske in
Nonanjske], so se na poti proti Ljubelju
priklju~ili stevilni Ljubljan~ani in Gorenjci. Ta velika, skoraj nepregledna
mnotica civilistov in vojakov se je priklju~ila umikajo~i nemski vojski, ki se
je pray tako hotela ~im prej umakniti
preko jugoslovansko-avstrijske meje in
se predati zahodnim zaveznikom v
Avstriji. Vsi skupaj so se hoteli umakniti
po, se ne povsem dokon~anem, Ljubeljskem predoru. Pri umiku so si nemski vojaki hoteli izboriti dolo~eno prednost, toda zaradi stevilnih ovir na
Ijubeljskem klancu (pokvarjeni avromobili in druga mehanizacija, prevrnjeni
kme~ki vozovi, odvrtena prtljaga in
orotje], jim je to uspevalo Ie v manjsi
meri. Toda vseeno so za nekaj ~asa
prepre~ili prehod civilnim beguncem,
ki so se morali zato podati na se bolj
naporno pot preko samega prelaza, kar
jim je povzro~ilo se dodatne tetave in
tudi nekaj trtev.
Tudi po prestopu meje tetav se ni
bilo konec. V dolini so najprej naleteli
na neprehoden most preko Drave v
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Borovljah, ki so ga pred njimi zavzeli
partizani. Umikajo~i mnotici so prepre~evali predajo zavezniski vojski - njenemu 5. korpusu, ki je bil v sestavi 8.
armade. II. maja 1945 je prislo do
zadnje bitke med partizani in umikajo~imi se domobranci. Z velikimi izgubami so partizani ta spopad izgubili
(preko ISO padlih partizanov). Tako je
bila nadaljnja pot odprta. Domobranska vojska, ki je bila oble~ena v nemske
uniforme in tudi oborot ena z njihovim
orotjem, je morala odlotiti vse orotje
pod humberskim gradom (grad leti tik
nad Dravo) in nato pes nadaljevati pot
proti Celovcu. Njihova pot se je za~as
no kon~ala na prostranem Vetrinjskem
polju, ki leti jugozahodno od Celovca,
v neposredni blitini samostana Vetrinja.

1. Begunska
tabori~ta

1. 1 Vetrinj
Taboris~e se je delilo na dva del a

(lo~ila ju je cesta) - na civil no in voja-

sko taboris~e, ki sta imela vsak svojega
poveljnika. Vojasko taboris~e je vodil
poro~nik W. E. Ames, civilnega pa
major Paul Barre, kot pomoCniki pa mu
pomagajo se g. Corselis in gospodi~ni
Balding in Philips. Praviloma se civilisti
in vojaki medsebojno niso smeli obiskovati, vendar je bilo to pravilo zaradi
sorodstvenih vezi pogosto krseno oziroma se je po tihem celo dopus~alo.
Ze v nekaj dneh sta se obe taboriW
glede na dane motnosti kar dobro
organizirali. Na sre~o je bilo beguncem
tudi vreme kar naklonjeno, saj prvih
stirinajst dni ni detevalo. Ljudje so si
naredili zasilna bivalisCa na in pod vo-

zovi ter izkoristili yes odpadni material, ki je letal v neposredni blitini
tabori s~a (ploCevino, lepenko, deske,
nekateri so za streho uporabili smrekovo lubje itn.). Le red kim beguncem je
uspelo najti skromna bivalisCa pri bliinjih kmetih in v vetrinjskem samostanu
(predvsem v opusCenih zgradbah na
severn em delu). Veliko bolj urejen
videz je dajalo vojasko taboris~e, saj
je ve~ina vojakov poveCini prebivala
pod sotori. Ker v prvih dneh se ni bilo
poskrbljeno za skupno prehrano, so
se Ijudje morali znajti vsak zase. ledli
so tisto, kar so pripeljali s seboj. ObCasno so jedli tudi konje in krave, ki
so se pasli v blitini tabori sCa. Ze takoj
so se pokazale razlike med begunci.
Nekateri so se na pot temeljito pripraviii, drugi so v paniki pozabili najnujnejse stvari, spet tretji so si resili Ie gola
tivljenja in so bili povsem odvisni od
dobrote in pomoCi drugih. Le redki begunci so imeli s seboj dovolj denarja,
da so si lahko kupovali hrano v trgovinah in pri okoliskih kmetih. Skoraj
vsi so raCunali, da je njihov umik Ie
zaCasen in da se bodo Cez 14 dni vrnili
domov na svoje domove.
Ko so bili reseni osnovni tivljenjski
pogoji, je bilo treba poskrbeti tudi za
red in disciplino. S svojimi aktivnostmi
je takoj zaCel tudi Narodni odbor za
Siovenijo (osrednji politiCni in predstavniski organ slovenskega protirevolucionarnega tabora - NOS]' ki so ga
v taboris~u predstavljali: dr. lota Basaj,
France Kremtar, dr. Franc Bajlec, Marko
Kranjc in dr. Celestin lelenc. Ze IS.
maja so v taborisCu ustanovili tudi poseben taborisCni odbor, ki naj bi majorju Barreju pomagal pri organiziranju
taboris~a. Sestavljali so ga: lonke (vodstvo]' Jan (tajnik], Lekan (skrb za pre-

Iz
hrano), Zupan~i~ (veterina), Perngek
(informiranje), Manri~ [blagajna). Tem
so priklju~ili kot tlane tudi predstavnike posameznih pokrajin (Dolenjske,
Notranjske, Gorenjske, Stajerske in
posebej tudi Ljubljane). Odbor se je
na zatetku praviloma sestajal vsak dan
ob 9. uri zjutraj, kasneje pa po potrebi.
Ker je bilo v taboriStu veliko otrok
vseh starosti, ki so se razposajeno
podili med zasilnimi bivaliW, je bilo
treba poskrbeti predvsem zanje. Tako
so le prve dni poskrbeli za popis vseh
Soloobveznih olrok in vseh utiteljev
ter zateli z organiziranjem SolslVa [ljudska Sola, gimnazija in olroSki vrtec).
Nalogo so zaupali nekdanjemu ravnatelju dr. Marku Bajuku.
Vse resnejSe so postajale tudi telave 5 preskrbo vojaSkega dela taboriSta, zato so Ijudje kar verjeli nepreverjenim govoricam, da bode vojake
premestili v taboriSta v Italiji. Z odvalanjem vojske so zateli le 24. maja najprej so odpeljali srbske prostovoljce
in tetnike in komoro SNV [40 mol z
20 vozmi in konji). Od 2 Z maja do
31. maja 1945 so si dnevno sledili
transporti domobrancev, ki so se jim
pridrulili tudi nekateri civilisti. Vsi so
bili prepritani, da transporti resnitno
odhajajo v Italijo. Vse do konca niso
verjeli govoricam in pripovedim nekaterih vojakov, ki so usli 5 lransportov
in se vrnili v taboriSte 5 straSnimi
novicami, da domobrance vratajo v
Jugoslavijo. Vrnjene domobrance so
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predajali na dveh krajih - v PodroSci
in v Pliberku. V Jugoslaviji so jih potem
zatasno namestili po razlitnih taboriWh - v Skofovih zavodih v Ljubljani,
Skofji Loki, na Teharju. lal se Se danes
ne da ugotoviti totnega Stevila vrnjenih
domobrancev. Stevilke se gibljejo od
8000 do 12.000. Velika vetina je bila
pobita v mesecu juniju na razlitnih
moriWh po Sioveniji (Kotevski Rog,
okolica Hrastnika in Celja, Pohorje,
Brezarjevo brezno pri Ljubljani itn.).
Predvsem so se temu poboju izognili
Ie mlajSi domobranci [mlajSi od 18 let}
in nekateri, ki so se domobrancem prikljutili Sele leta 1945 (nekateri so bili
mobilizirani celo v taboriStu Vetrinj).
Vsi pa so bili delelni mutenja, stradanja in poniievanja. V zatetku junija
naj bi po prvotnih na~rtih v Jugoslavijo
vrnili tudi civilne begunce, kar pa je
prepretila uspeSna intervencija majorja
Barreja in zdravnika dr. Valentina
MerSola, ki sta na angleSki vojaSki
komandi v Celovcu dosegla, da so ta
ukaz spremenili - v Jugoslavijo so vrnili
Ie tiste, ki so to sami ieleli. Vsi ostali
so dobili dovoljenje, da lahko ostanejo v taboriStu. Skrb zanje je prevzela
zavezniSka vojaSka uprava in britanski
Rdeti krii. Za povratek se je odlotilo
Ie ok. 260 Ijudi - vetinoma so bili to
Ijudje, ki so jih tik pred koncem vojne
mobilizirali Nemci, da so jim 5 svojimi
vozmi in konji vozili pratei, in nekaj
svojcev vrnjenih domobrancev. Tako so
v taboriStu ostali Ie civilni begunci

(razseljene osebe - displaced persons
- DPs) - med nje so se pomeSali tudi
nekdanji vojaki, ki so se preoblekli v
civilna obla~ila oz. so pobegnili in se
tako reSili. Ko se je travma zaradi
vrnjenih domobrancev nekoliko umirila, so ie 5. junija 1945 v taborg~u
Vetrinj ustanovili Socialni odbor za
slovenske begunce v Avstriji, ki ga je
vodil mons. Matija Skerbec. Odbor je
ie na svoji naslednji seji, ki jo je imel
Z junija, sklenil. da bode v taboriS~u
ustanovili pevski zbor za cerkveno in
svetno petje, organizirali poljudna
predavanja za razlitne starostne sku pine in spole, zateli z izdajanjem taboriStnega tiska, organizirali telovadbo in
Sport, organizirali strokovne tetaje in
utenje tujih jezikov. Osnovni namen
vseh teh organiziranih aktivnosti je bil
predvsem ta, da se Ijudje ne bi vdajali
maloduSju in brezdelju. Na veliko
presene~enje beguncev je vojaSka uprava 18. junija zamenjala dotedanjega
taboriStnega komandanta Barreja in ga
nadomestila z majorjem Bellom, njegov
pomotnik je postal kapetan Winter.
Takoj naslednji dan je sledila manjSa
reorganizacija taboriSta, ki pa ni posebej prizadela njegovih prebivalcev.
Ceprav je bilo iivljenje v taboriStu
Vetrinj dokaj dobro organizirano, se
je zavezniSka uprava konec junija odlotila, da ga bo razpustila in begunce
preselila na razlitne lokacije v angleSkem zasedbenem obmotju. V dneh od
25. do 29. junija so begunce preselili:
2600 - predvsem Gorenjcev in Ljubljantanov v Lienz - Peggez na vzhodnem Tirolskem, 1600 - Dolenjcev v
Spittal na Dravi, 600 - Ljubljana z okolico, Jeiica, Ig, Devica Marija v Polju v
51. Vid na Glini in 400 - preostali v
Judenburg.

1. 2 Lienz - Peggez

Begunci iz Sioveniie ob prihodu no Vetrinjsko polje majo 1945, v: Enciklopedija Siovenije,
Ljubljana 1995, ZV. 9, sIr. 78

To je bilo v ~asu od 29. junija 1945
do 13. novembra 1946 najve~je 510vensko begunsko taboriSte v Avstriji.
TaboriSte je bilo ok. 2 km izven mesta
in je imelo 34 velikih barak. Vsaka
baraka je imela vet lotenih sob, kjer
so prebivale posamezne druline ali
sku pine znancev [lotenih po spolu),
umivalnico in straniSte. Za prehrano
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sta skrbeli dye tabori~cni kuhinji. V
tabori~cu so imeli ' tudi svojo ambulanto z bolni~kimi sobami, posebno
gledali~ko dvorano in za opravljanje
verskih obredov posebno taboriScno
kapelo.
lien~ko tabori~ce je yes cas svojega
obstajanja veljalo kot norno urejeno
tabori~ce, ki so si ga ogledovali ~tevilni
posamezniki in sku pine. Toda navkljub
tej urejenosti so begunci ~e vedno
tiveli v nenehnem strahu, da bode
izroceni jugoslovanskim oblastem. To
nezaupanje je bilo toliko bolj razumIjivo, ker so se v tabori~cu veckrat oglasile jugoslovanske repatriacijske komisije, ki so Ijudi prepricevale, naj se
vrnejo domov. Ta njihova aktivnost se
je ~e dodatno stopnjevala v porn ladanskih mesecih leta 1946, ko je
predvsem preprosto kmecko prebivalstvo te sarno zacutilo .klic domace
zemlje. - poljska dela. Ker so nekateri
vodilni posamezniki Ijudi prepricevali,
da ~e ni pri~el cas za povratek v domovin~, ker se razmere ~e niso povsem
uredile, so bili nekateri od njih aretirani
in za kraj~i cas odstranjeni iz tabori~ca.
Toda kljub tej akciji se za vrnitev v
domovino ni prijavilo vecje ~tevilo
posameznikov. 12. julija 1946 je pri~la
v tabori~ce posebna UNRRINA (UNRRA- United Nations Relief and Rehabilitation Administration, organizacija
je delovala od 1943-1949) repatriacijska komisija, ki jo je vodil dr. Bedo.
Takrat so razvrstili vse begunce v posebne sku pine:
I. skupina - Ijudje, ki so od~li iz
Jugoslavije pred I. I. 1945 - vojni
ujetniki in prisilni delavci;
2. skupina - Ijudje, ki so od~1i iz
Jugoslavije med I. I. 1945 - 8. 5.
1945 - vecinoma so bili to politicni
begunci;
3. skupina - prostovoljni begunci
in tisti, ki so se po ukazu jugoslovanskih oblasti morali izseliti (Ijudje z
nem~kimi priimki, Volksdeutscherji).
Velika vecina beguncev je spadala
v tretjo sku pi no. Ob tej prilotnosti so
bili narejeni tudi posebni spiski beguncev, ki so kasneje slutili tudi kot osnovni seznami za preseljevanje beguncev
v prekomorske drtave (vecinoma v

,
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Argentino). Sredi leta 1946 se je precej
poslab~ala tudi tabori~cna prehrana
(zmanj~ala se je kolicina dnevnega
obroka kruha, vse manj kaloricne
enoloncnice in nesladkana crna kava).
Zaradi obcasnih epidemij (prebavne
motnje, davica, celo crne koze) je
sledila veckratna karantena tabori~ca.
Sami begunci so mislili, da so prepovedi izhodov posledica nocnih obiskov
nekaterih posameznikov, ki so na okoli~kih njivah kradli poljske pridelke
(predvsem krompir). Za vsa tabori~ca
je veljala tudi posebna prepoved
gibanja, ki je bila omejena 10 km okoli
tabori~ca. le izjemoma so begunci
lahko pridobili posebne potne dovoIilnice, ki so jim dovoljevale obisk
krajev izven dolocene razdalje (npr.
zdravni~ki pregledi, uradne poti v Celovec itn.). Siaba prehrana je bila pogosto
tudi vzrok za zelo razvito vrtickarstvo,
kjer so si begunci uredili majhne zelenjavne vrtove in gojili celo tobak, saj so
pray mo~ki pogosto pogre~ali cigarete.
Kljub vzorni urejenosti ni v tabori~cu nikoli zmanjkalo bolnikov. Nekateri,
predvsem starej~i, so imeli kronicne
bolezni (tudi tuberkololOl, otroci pa
so pogosto obolevali za razlicnimi
prehladnimi obolenji (posledica slabe
in nezadostne prehrane ter slabe
obleke in obutve, ki so jo otroci izrabili
ali prerasli). Bilo je tudi nekaj smrtnih
primerov - do konca oktobra 1946
je umrlo ok. 40 Ijudi, od tega polovico
otrok.

1. 3 Spittal (Spital) ob
Dravi
Sprva so v tern tabori~cu poleg
Siovencev, ki jih je bilo ok. 1600, tiveli
tudi predstavniki drugih narodnosti
(Rusi, Hrvati, Srbi, litovci itn.). Predvsem
po preselitvi lien~kega tabori~ca, postane to tabori~ce zelo veliko s 104
barakami. Nekatere so ~e iz casa prve
svetovne vojne, druge so bile zgrajene
posebej za DPs z ok. 4600 slovenskimi begunci. Takoj po preselitvi je
obCasno prihajalo do nesporazumov
med obema skupinama beguncev.
.lienCani., ki so bili navajeni na poseben red, so hoteli del svoje urejenosti

prenesti in uveljaviti tudi v Spittalu. Ker
je pri~lo do selitve oz. zdrutevanja
tabori~C v zimskih mesecih, se je kmalu
pokazala ~e dodatna tetava, povezana
z ogrevanjem tabori~nih zgradb. Januarske temperature so dosegle tudi do
-25 ' C. Tako je bil ogroten tako ~olski
pouk kot dele v posebnih tabori~cnih
delavnicah. Sarno tabori~ce se je spremenilo v pravo drsalnico.
Po urejenosti je spittalsko tabori~ce
zaostajalo za lien~kim. Ze to, da je tukaj
tivelo veC kot ~e enkrat toliko prebivalcev, za katere je bilo treba poskrbeti
in jim omogociti osnovne pogoje bivanja, je za vodstvo tabori~ca predstavIjalo skoraj neobvladljive tetave. Vsak
posameznik je videl predvsem svoje
tetave in pokazale so se ~tevilne karakterne poteze posameznikov. To se je
najbolj pokazalo pri razdeljevanju
oblaCil in obutve - saj so vsi hoteli
dobiti nova oblaCila, Cetudi jih nekateri
niti niso potrebovali. Na sreCo to ni
bil prevladujoc pojav in je v glavnem
vendarle med begunci prihajalo do
medsebojne pomoci (predvsem v Casu
bolezni ali kak~nih drugaCnih tetav).
Angle~ki vodja taboriSCa v Spittalu
je bil najprej ravnatelj It. Col. Ch.
Daintree, ki ga je v zaCetku aprila 1946
zamenjal M. L F. Jarvie, ki je pri~el iz
Avstralije.
Zaradi ~tevilnih prehranjevalnih
tetav in tetav z ogrevanjem so lOpet
zaCeli z moCnej~im pritiskom na begunce, da bi se v veCji meri odlocili za
vrnitev v domovino. UNRRA je zaCela
izvajati tudi manj~e 'prisile., npr.
ukinjanje obrtnih delavnic, ki so v veliki
meri pokrivale najnujnej~e potrebe tabori~cnikov (suha roba, izdelovanje
kovinskih po sod, copat, igrac, kroja~ke
in ~iviljske delavnice) in jim istocasno
tudi prina~ale nekaj dodatnih financnih
sredstev (denar so kasneje lahko porabili za nakup dodatne hrane). Uprava
je ukinila tudi skromna izplaCila uCiteIjem. Toda tudi vsi ti pritiski beguncev
niso omajali v njihovi volji, da ne bi
vwajali v taboriWh. Tudi politicni
polotaj v svetu, kjer so vsi po tihem
priCakovali zacetek tretje svetovne
vojne, v kateri naj bi zavezniki obracunali 5 komunisticnimi retimi v Vzhodni
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Otrolki vrtec v Spinalu, v: Koledor - Zbornik Svobodne Sioveniie, Buenos Aires 1952, sir. 174
Evropi, je vse bolj kazalo na to, da so
ti reiimi dokaj stabilni. Ker pa begunci
komunistitnega reiima V Jugoslaviji
nikakor niso hoteli in mogli sprejeti,
so njihovi voditelji vedno bolj ozirali
in poizvedovali pri vladah posameznih
drtav, kdo bi jih bil pripravljen sprejeti.
Velika vetina beguncev je ielela ostati
v Evropi, toda pray tukaj so bili izgledi
za naselitev vetjega Stevila beguncev
najslabSi. NajboljSa reSitev zanje bi bila,
te bi ostali v Avslriji. Ta moinost je
bila neizvedljiva. Tudi Avstrijo samo je
precej prizadela vojna vihra in je bila
potrebna obnove. Vetinoma so bili
domatini dokaj nenaklonjeni beguncem in niti koroSki Siovenci jih niso
sprejemali z vetjo naklonjenostjo (posledica propagande). Najbolj so jim
zamerili to, da so sodelovali oz. vsaj
simpatizirali z okupatorji. Ostale evropske drtave kot npr. Francija in Nizozemska sra imeli dovolj svojih teiav. Predvsem slednja, ki je v tej vojni izgubila
svoje nekdanje kolonije je morala sprejeti in poskrbeti za te nekdanje koloniste. Zato so bile za preselitev mogote
predvsem prekomorske drtave. Med
temi drtavami sta bili na samem vrhu
Kanada in ZDA in Sele nato drtave
JUine Amerike in Avslralija. Ko so
zateli begunci bolj resno razmiSljati 0
tej zadnji moinosti, se je pokazal Se
dodarni problem, na katerega sprva
niso ratunali. Vetina drtav, ki je bila
pripravljena sprejeti begunce, je to
pogojevala stem, da morajo begunci
doloceno delovno dobo (I -2 leli)

preiiveti v drtavnih sluibah [delo na
ieleznici, pri gradnji vetjih industrijskih
objektov in izgradnji infrastrukture, v
gozdarstvu) - takSno dele pa so lahko
opravljali Ie mladi in zdravi Ijudje.
Zaieleni so bili predvsem mladi, samski
moSki in morda Se mlajSa dekleta.
Nihte ni hotel sprejeti starejSih Ijudi
in druiin z majhnimi otroki. Pri reSevanju tega teikega vpraSanja je beguncem najvet pomagal duhovnik Janez
Hladnik, ki je ie od srede tridesetih
let deloval med Siovenci v Argentini.
Ta je preko svojih dobrih zvez z
nekaterimi argentinskimi politiki
dosegel, da ga je sprejel v avdienco
sam predsednik republike, Juan Peron.
Ko mu je Hladnik predstavil teiave
slovenskih beguncev, je dobil od
Perona soglasje, da se lahko v Argentino preseli 10.000 Siovencev. Argentina, ki je imela nenaseljena ogromna
podrocja v osrednjem in juinem delu
drtave, je bila pripravljena sprejeti vse
kategorije prebivalcev - od starejSih
do dojentkov, samo da so zdravi. Edini
pogoj, ki ga je posta vii Peron je bil ta,
da se begunci ne smejo ukvarjati s
politiko. Tako je leta 1947 potekala
Siroka akcija - zbiranje prijavljencev,
pridobivanje dokumentov (pornih
listov) in argentinskih viz. V to akcijo
so vkljutili tudi tiste begunce, ki so
iiveli v italijanskih taboriWh.
V spittalskem taboriSCu so bile leta
1947 tudi nekatere nove vodstvene
spremembe. Tako je ravnatelja Jarvieja
ie meseca marca zamenjal ravnatelj

Navarin, ki je ielel bolj uspeSno kot
njegov predhodnik izvesti repalriacijo
beguncev. Pritisk so najbolj obcutili
nekateri politiCni voditelji, predvsem
tisti, ki so jih jugoslovanske oblasti
uvrstile na listo vojnih zlotincev (to
pa so bili skoraj vsi, ki so se med vojno
bolj aktivno vkljutili v politiko ali tisti,
ki so sodelovali v vojaSkih formacijah).
Ustanovljena je bila tudi posebna
zasliSevalna komisija, ki jo je na Dunaju
vodil Mac Lain (med vojno je opravljal
funkcijo zveznega oficirja v Titovem
Vrhovnem Stabu). V vet vojaSkih
akcijah po taboriSCih so aretirali nekaj
vidnejSih posameznikov in jih prepeljali
v zapore v SI. Martinu in Wolfsbergu.
Po zasliSanju in po krajSem pridrtanju
so veCino sicer izpustili, toda med
begunci se je zopet v veCji meri pojavil
strah pred nasilno vrnitvijo v Jugoslavijo. Po vrnitvi v taboriSCe so mnogi
bodote noCi preiiveli izven taboriSCa
ali pa na skrivnih mestih (bunkerjih) v
bliiini svojih prebivaliSt. Ta strah je Se
podkrepila posebna .Blejska pogodba., ki sta jo 8. septembra 1947 podpisala Steel in Tito. Pogodba je govorila
tudi 0 vraCanju oz. izroCanju vojnih
zlotincev in 0 moinosti repatriacije
(pogodbo je ie novembra 1947 preklicala jugoslovanska vlada). V tem Casu
je ponovno priSlo do menjave ravnatelja - mesto prevzame ravnatelj Maidon, za njegovo pomotnico je bila
imenovana Mrs. Meredith. Ceprav sta
bila pri svojem delu z begunci korektna,
od njih niso dobili veCje pod pore in
razumevanja. Temu je nekoliko botroval
sam znaCaj obeh vodij [bila sta hladna
in nedostopnal. nekaj pa je naredil tudi
Cas, ki so ga v veliki negotovosti
preiivljali begunci po taboriSCih, in
vsakovrstno pomanjkanje. Morda se
pray na tem mestu lahko vpraSamo,
zakaj so se menjavali ravnatelji begunskih taboriSC vsakih nekaj mesecev.
Razloga sta bil vsaj dva:
- da se med begunci in vodstvom
ne bi razvili prevet prijateljski odnosi,
ki bi morda celo dopuSCali kakSne posebne olajSave za begunce oz. izboljSanje njihovega poloiaja;
- da so s temi menjavami ,uslregli.
jugoslovanski vladi, ki ni bila zadovoljna z angleSko politiko vraCanja beguncev.
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Spremembe so se zgodile tudi med
slovenskimi organifacijami v taboriStu.
Tako se je na seji Social~ega odbora
29. 6. 1947 le-ta preimenoval v Slovenski begunski svet. Sestavljali so ga
naslednji politiki: Skerbec, PerniSek,
prof. Sever, dr. Blatnik, Maurit, Lekan,
MarkeS, Ambrotit, dr. Puc in ravnatelj
dr. Marko Bajuk. Obtasno so se tudi
med samimi voditelji pojavljali nesporazumi - zlasti med mlajSo stratarsko
skupino in starejSimi politiki.
Spinalsko taboriSte je delovalo vse
do konca leta 1950, ko je samo od
sebe zamrlo - preprosto je zmanjkalo
beguncev. Ti so se vetinoma preko
Italije preselili v prekomorske detele,
nekaj posameznikov se je za stalno
naselilo v Avstriji in drugih evropskih
drtavah, Se bolj redki pa so bili tisti, ki
so se vrnili v lugoslavijo.

zgodovinopisja

1. 4 St. Vid na Glini
V tem taboriStu, ki leti na obrobju
Gosposvetskega polja, se je konec
junija 1945 naselilo okoli 600 Siovencev. Begunci so se vetinoma naselili v
napol poruSeni zgradbi nekdanje pirotehnitne tovarne, nekaj jih je dobilo
prebivaliSta pod vojaSkimi So tori. Ker
so bili pogoji tamkajSnjega bivanja
izredno skromni, so begunce kmalu
preselili v taboriSte Kelierberg od tam
pa leta 1947 v Spinal.

1. 5 Judenburg Lichtenstein
V blitini tega Stajerskega mesta so
leta 1945 ustanovili posebno
taboriSte za okoli 500 beguncev. Be-

te sredi

Siovenski begunski pevski zbor v Spittalu Iv sredini stoje: pevovodja S. MiheCic, sef
Britanske obvescevalne slui:be Mr. Gerald Sharp in primorij dr. V. Mersol- Z oeoH), v:

Koledor- Zbornik Svobodne Siovenije, Buenos Aires 1953, sIr. 123

Zelo zanimiva je tudi sestava beguncev po spolu in starosti. Ohranjeni
so spiski beguncev v Avstriji za obdobje 1947 oz. 1948. Skupno je bilo
registriranih 5098 Ijudi. 1606 oz. 31.5
% je bilo tensk, od tega jih je bilo 64
oz. 1.26 % starejSih od 60 let. 959 oz
18.8 % je bilo otrok, ki so bili I. 1945
stari do 15 let. 163 oz. 3.2 % otrok se
je rodilo v taboriWh. 1122 oz. 22 %
je bilo vseh otrok. 2370 oz. 46.5 % je
bilo moSkih, 78 oz. 1.5 % jih je bilo
starejSih od 60 let. 1428 oz. 28.01 %
je bilo starih od 20 do 40 let (vojni
obveznikil.
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gunci so prebivali v dobrih zidanih
barakah. Spomladi leta 1948 so tudi
to taboriSte ukinili in begunce preselili
v taboriSte Trofaiach pri Leobnu. To
novo taboriSte je kmalu zaslovelo po
posebni obrtni dejavnosti. V neposredni blitini taboriSta je bilo veliko
.Ietalsko pokopaliSte«. Begunci so si
izborili dovoljenje vojaSkih oblasti v
Avstriji, da lahko ta odpadni material
uporabljajo za izdelovanje posode za
potrebe gospodinjstva in za izdelavo
cerkvenih obrednih po sod (monStrance, kelihi, kriti). Njihov tupnik MalavaSit pa je osebno poskrbel za taboriStno kapelico, ki je kmalu zaslovela
kot najlepSa begunska kapelica v

Avstriji. To taboriSte je bilo znano Se
po eni posebnosti. V njem je IRO
odklonila najvetje Stevilo slovenskih
beguncev (predvsem starejSihl. Ti so
se morali kasneje preseliti v taboriSte
Treffling.
Poleg teh vetjih taboriSt so bila v
angleSki zasedbeni coni Se manjSia taboriSta kO! npr. Bistrica ob Dravi, Sv.
ledert nad Velikovcem, Asten. Veliko
posameznikov si je te takoj po prihodu
v Avstrijo naSlo zatasno delo pri avstrijskih kmetih, ki jim je ~elo primanjkovalo delovne sile. Njihovi sinovi so
bodisi padli kot vojaki na fronti bodisi
so bili ujetniki ali iztrpani od vojnih
grozol. Begunci so namesto neposrednega platila (denarjal imeli zagotovIjeno stanovanje in prehrano. Ker so
bile avstrijske kmetije precej velike in
bogate, so nekateri begunci, ki so imeli
sorodnike ali prijatelje v taboriStih, tudi
njim pomagali z nekaterimi poljskimi
pridelki. Po oceni naj bi krajSi ali daljSi
tas izven taboriSta tivelo kar ok. 3.000
Ijudi (skoraj vsi pa so bili zaradi motnosti preselitve vpisani v sezname
beguncev v taboriStihl.
Posebno sku pi no predstavljaja t. i.
skupina Studentov, ki so ji avstrijske
oblasti dovolile nadaljevanje Studija na
univerzi v Gradcu. Ceprav je za vse
avstrijske Studente veljalo pravilo, da
morajo ob vpisu predlotiti originalna
maturitetna spritevala ali pa ponoviti
maturo pred posebno avstrijsko komisijo, so begunski Studenti premagali
tudi to oviro. VseutiliSki senat v Gradcu
je namret sprejel poseben sklep, da
velja za univerzo potrdilo 0 maturi, ki
ga je izdal ravnatelj dr. Marko Bajuk v
taboriStu v Lienzu. Enak sklep je nato
sprejela tudi tehnitna fakulteta v Gradcu
in montanistitna fakulteta v Leobnu.
5tudij je nadaljevalo 49 visokosolcev
iz Lienza, 23 iz Spinala, 13 iz Bistrice
in 2 iz ludenburga. Vsi Studenti so
prebivali v skupnih barakah na obrobju
mesta. Kmalu po sprejetju so tam organizirali svoje Siovensko akademsko
druStvo. Njegov prvi predsednik je
postal Student lote lantar, ki je bil
istotasno tudi njihov zastopnik pri
avstrijskih in angleSkih oblasteh. V
zatetku decem bra 1945 so zateli izda-
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jati tudi svoje glasilo Siovenska misel
in svoj kulturni krotek, ki je organiziral
vet zanimivih predavanj. Imeli so tudi
svoj pevski zbor, ki ga je o'btasno vodil
S. Miheltit. Ker so imeli zelo omejene
finantne moinosti, so v taboriWh vetkrat organizirali posebne zbiralne
akcije. Tako zbrani denar jim je vsaj
nekoliko pomagal. da so lahko Studirali
tako kot njihovi avstrijski kolegi. Sam
rektor graSke univerze jih je vetkrat
pohvalil, ker so nekateri pri izpitih
dosegali celo nadpovpretne rezultate.
Med Studenti v Gradcu so imeli celo
dYe doktorski promociji (Rudolf (ujeS
in Joie Gole).

2. Kulturno
zivljenje V
taboriscih
Opomba: Ker so bile razlitne kulturne aktivnosti razvite pray v vseh taboriStih, je smiselno, da se pred~tavijo
zgolj posamezne zvrsti kulturnega delovanja in posebej izpostavijo kakSne
posebne akcije oz. doseiki.

2. 1 Pevska kultura
Med begunci je bilo pray petje izredno priljubljeno. Peli so skoraj ob
vsaki priloinosti - ob cerkvenih obredih, ob razli(nih druiabnostih, v Solah,
v krogu druiine in prijateljev. Stevilnim
beguncem je pray pesem (posluSanje
ali sarno prepevanje) pomagalo, da so
premagali in pozabili na Stevilne teiave.
V Lienzu so imeli v okviru gimnazije
celo gla~beno Solo, ki jo je obiskovalo
32 utencev. Prvi pevski zbor so ustanoviii ie begunci v Vetrinju in pray ta je
bil ob razpustitvi tega taboriSta jedro
za nastanek novih pevskih zborov.
Najvet uspehov sta bila deleina pevska
zbora v Lienzu in Spinalu. V Lienzu je
pevski zbor vodil priznani glasbeni
pedagog in pevovodja Silvin Miheltit.
V zboru je bilo ok. 70 pevcev. Sprva je
imel zbor vaje kar pod milim nebom,
kasneje pa je lahko vadil v posebni
baraki. Zbor je imel poleg taboriStnih
nastopov (posebne glasbene akademije, ob obiskih raznih gostov, na razlitnih prireditvah, ob nedeljskih in slav-
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nostnih maSah) tudi vet nastopov izyen taboriS(a - npr. 22. Z 1945 v
Triestachu in 3. 8. 1945 v iupnijski
cerkvi v Lienzu. Zbor je gojil tako cerkveno kot narodno in umetno pesem.
Da je priSe I zbor do take umetniSke
kvalitete je bila ne Ie zasluga njihovega
pevovodje, ampak tudi izredna poirtvovalnost pevcev, ki so imeli po napornem delovnem dnevu skoraj vsakodnevne pevske vaje. Njihova delovna
obveznost je bila takSna kot za vse
odrasle. Veliko teiav so imeli tudi z
ustreznim notnim gradivom. Na za(etku so imeli Ie nekaj notnih listov, ki so
jih potem predvsem pevke ro(no prepisovale. Tako so dobili vsi pevci gradivo.
V begunskih tiskarnah so natisnili tudi
nekaj pesmaric (besedila brez notl. ki
so jih Ijudje z velikim veseljem
kupovali. Nekatere Se danes nekdanje
begunce spominjajo na lepe trenutke
begunstva, ki so jih preiiveli ob petju.
V Spittalu so imeli ve( pevskih
zborov in pose ben meSani zbor z ok.
70 pevkami in pevci. Zbor je sprva vodil
Franc Cigan, nato pa Vid Rovansek.
Zbor je imel vet uspeSnih nastopov in
poseben nastop na celovSkem radiu
(26. 9. 1946 - ial se posnetki tega
nastopa niso ohranili).
Po zdruiitvi lienSkega in spittalskega
taboriSta je priSlo tudi do zdruiitve
obeh pevskih zborov, ki je tako narastel
kar na 130 pevk in pevcev. Kasneje se
je Stevilo zniialo na obvladljivih 70
tlanov. Prvi skupni nastop tega zbora
je bilo snemanje za radijsko oddajo
BBC v spittalski gledaliSki dvorani Dom
zmage. Zbor je imel tudi kasneje Stevilne uspeSne nastope tako v taboriStu
kot izven njega.
V taboriStu v Judenburgu so imeli
celo svoj orkester, ki se je po preselitvi
v Spittal prikljutil tamkajSnjemu orkestru, ki ga je vodil vojaSki kapelnik
Franc Strah. Zaradi pomanjkanja kakovostnih glasbil je bila kakovost tega
orkestra na nekoliko niiji ravni.

2. 2 Gledaliska
dejavnost
Ljubiteljska dejavnost, ki so se ji begunci z velikim veseljem posvetali, je
bila organiziranje sprva skromnih, nato

pa vse bolj delavnih gledaliSkih kroikov.
Le-ti so se jeseni 1945 povezali v
posebno gledaliSko druiino, ki jo je
vodil France PerniSek. Med reiiserje se
je vpisalo kar nekaj posameznikov:
Milko Jeglit, Ludvik Zagar, Alojzij Luskar, Ciril Sega, Leon Kastelic in Marjan
Hotevar.lmeli so tudi poseben mladinski odsek, ki sta ga vodila Janko Mernik
in Rudi Knez (igrali so predvsem mladinske igre). Toda sarno veselje in nadarjenost nista bila zadosten pogoj za
izvedbo pravih dramskih iger. Predvsem
jim je primanjkovalo vsakovrstnih pripomotkov (rekvizitov) - oder, kulise in
primerna garderoba. Tudi s samimi teksti so imeli kar veliko teiav. Le s skupno
akcijo - tasopisni pozivi in proSnje
Ijudem, ki tovrstno gradivo hranijo, da
bi jim ga posodili, so nekako priSli do
primernih tekstov.
Prva predstava v Lienzu je bila 24.
septembra 1945, in sicer so igrali Detelovo Begunko. Igre, ki so sledile tej
premieri, so bile: Dom, Rotni venec, V
Ljubljano jo dajmo, Podrti krit, Lut z
gora, Sneguljtica, Pri belem konjitku,
Vrnitev, Revtek Andrej(ek, Scapinove
zvijate, Triglavska rota, Voda, Miklavt
prihaja in Se nekatere druge (bilo je
tudi vet ponovitev predstav). Najbolj
priljubljena predstava je bila igra (opereta) Pri belem konjitku, ki so jo najvetkrat ponavljali. Ob premierah so namesto gledaliSkih programov izdajali
GledaliSki list, ki je vseboval krajSo vsebino in oceno igre. List je urejal France
PerniSek, ki je to izdajanje nadaljeval
tudi po preselitvi v Spinal. Vsi obiskovalci so morali kupiti tudi vstopnice
za predstavo - 5 tern denarjem so organizatorji krili vse nastale stroSke in
dopolnjevali tudi gledaliSke rekvizite.
Razen pravih predstav so organizirali tudi priloinostne prireditve silvestrski veter, novoletno prireditev,
pustovanje, miklavtevanje itn. Nekajkrat so gostovali tudi izven taboriSta.
Ker je imelo lienSko taboriSte od oktobra 1946 tudi svojo radijsko postajo,
so pripravljali tudi radijske igre.
Za najmlajSe prebivalce taboriSta so
pripravili tudi posebne lutkovne igrice.
Podobno je bila gledaliSka dejavnost razvita tudi v Spittalu. TamkajSnja
igralska drutina je naStudirala 7 iger
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in uprizorila skupno ok. 20 predstav.
Igre so relirali: Rudt Hirschegger, Stanko Brun~ek, Francek Kolaric, Franc
Cigan. Du~a tega delovanla je bil prof.
Janez Sever. Po prihodu Iien~ke skupine
se je njihova aktivnost ~e izbolj~ala,
saj so le-ti s seboj prinesli precej novih
rekvizitov (med drugim tudi razsvetljavo in ozvocenje).
Tudi v drugih taboriSCih so pripravili
obcasne gledali~ke predstave, ki pa niti
priblilno niso dosegle tak~ne vi~ine kot
v Lienzu in Spittalu.

2. 3 Predavanja in
bralni veceri
Glavni namen, ki so ga imeli njihovi
organizatorji je bil, da bi mnolico beguncev cim aktivnej~e vkljucili v neko
dejavnost. Ob tem ne smemo pozabiti
na dejstvo, da je bilo med begunci
precej neizobralenih ali pa vsaj slabo
izobralenih posameznikov. lanje so
pripravili ~tevilna splo~na predavanja
- npr. Vpra~anja medsebojnega solitja,
zdravstvena predavanja itn. la posebne
sku pine poslu~aleev so organizirali
posebna stanovska predavanja - verske, socialne, politicne in splo~ne prosvetne vsebine. lelo pogosto so organizirali posebna, locena predavanja za
fante in dekleta. Glavni namen teh
predavanj je bil predvsem pridobivanje
in ohranjanje cim vi~jih moralnih norm
za bodocnost.
Bralni veceri so imeli precej podoben namen kot predavanja. Teh tedenskih bralnih vecerov se je po navadi
udelelilo okoli 150 poslu~aleev. Poleg
drulenja so ti bralni veceri imeli tudi
vi~ji namen - seznaniti preproste Ijudi
in otroke z najpomembnej~imi predstavniki slovenske knjilevnosti in jih
ob tem nauciti tudi pravilno brati
(razumevanje tekstov). Med najbolj
priljubljenimi pisatelji, katerih dela so
skupaj prebirali, je bil Levstikov Martin
Krpan, Jalnov Ovcar Marko in Trop brez
zvoncev, lorcevi Beli menihi in Tavcarjeva Viso~ka kronika. Bralne vecere je
po navadi vodil prof. BOlO Bajuk.
To tradicijo bralnih vecerov so po
zdrulitvi nadaljevali tudi v Spittalu.
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Posebej zanimiva sta bila dva bralna
vecera na katerih so se predstavili
nekateri begunski ustvarjalci: Stanko
Kociper, Karel Mauser, BOlidar Kramole, Stanko Brun~ek, Francek Kolaric
in Erik Kovacic.

2.4 Razlicni tecaji
2.4. 1 Lienz
lezikovni tetaji
Glede na razpololljive ucne moci
so le jeseni leta 1945 v Lienzu razpisali
veliko razlicnih jezikovnih teCajev. Sprva
se je nanje prijavilo vee kot 600 beguncev, zato so morali nekatere tecajnike razdeliti v vec sku pin (najprej po
znanju in nato ~e po crkah abecede).
Najvec zanimanja je bilo za tecaj
nem~cine (7 sku pin) in angleSCine (5
sku pin). Po eno ali najvec dye skupini
so imeli za pouk italijanSCine, franco~cine in ru~cine. Scasoma je zanimanje
nekoliko upadlo, tako da so ~tevilo
tecajev skrcili. Povprecno je te tecaje
obiskovalo od 15 do 30 tecajnikov
razlicnih starosli. Ker tecajniki niso
imeli posebnih jezikovnih ucbenikov
so si predavatelji pomagali z razmnolenimi teksti ob katerih so se tecajniki
ucili nove besede in slovnico.

Zadruzni tetaj
Tecajnike naj bi usposobil za dele
v upravnem in nadzornem odboru
zadrug. Na tecaju so jim predavalelji
predstavili tudi celotno zgodovino in
organiziranost zadrulni~tva na Siovenskem, ki je imelo zelo bogato tradicijo.
Ker so bili med begunci ludi nekaleri
vrhunski strokovnjaki s lega podrocja
(dr. Basaj in dr. Pu~), so bila predavanja
na izredni strokovni ravni. Tecaja se je
skupno udelelilo 72 lecajnikov, slarih
od 21 do 52 let. Tecajniki so imeli
tudi posebna skripta z vsebino predavanj.

!:oferski tetaj
Tecaj je bil organiziran lela 1946.
Na podlagi teh predavanj so kasneje
izdali posebno knjigo .Opis avtomobila« z vee kot 60 preglednimi risbami.
Tecaj je bil namenjen samo mo~kim .

Stenografski in knjigovodski
tetaj
Udelelilo se ju je ok. 15 tecajnikov
- vecinoma dekleta.

Strokovni tetaji
Obiskovali so jih kandidati za mojstrski in pomocni~ki izpit. To so bili
tudi posebni tecaji za obrtnike, tecaji
za kovinarje, kroja~ko-prikrojevalni in
~ivilski lecaj, ki se jih je udeleiilo
precej~nje ~levilo beguncev.

Pritrkavanje in zvonjenje
To je posebnost v slovenskem prosloru, ki so jo nekateri nadaljevali tudi
v begunstvu. Zelezni~ke lracnice so jim
poleg zvonov slulile tudi kot rekviziti.
la potrebo tega ucenja so izdali ludi
posebno knjigo .Slovenski prilrkovalec«.

2.4. 2Spittal
lezikovni tetaji
Podobno kot v Lienzu je bilo ludi
tukaj najvec zanimanja za ucenje angle~cine (3 zacetni in 2 nadaljevalna) in
nem~cine (3 zacetni in I nadaljevalni),
sledijo pa jim leCaji franco~cine, ce~cine
in poleti 1947 tudi tecaj ~pan~cine.

Nadaljevanje ~ferskega tetaja
iz lienza.
V ostalih taboriSCih so organizirali
Ie lecaje nemSCine, angle~cine in kasneje tudi ~pan~cine.
Nadvse zanimiv je bil glasbeni lecaj
v tabori~cu v Bistrici ob Dravi. Poucevali
so klavir in violino.
Posebno skrb ucenju jezikov kOI
seSlavnemu delu pouka so v tabori~cu
namenili tudi ~olski mladini. V ~olskem
letu 1948 / 49, ko so begunci le vedeli,
da bode v veliki vecini odpotovali v
Argentino, so v vse razrede uvedli
obvezni pouk ~pan~cine.

2. 5 Sport in telovadba
Tovrstna aktivnost je bila .doma« v
vseh tabori~cih. Tudi tu se je le na
zacetku pokazalo pomanjkanje rekvizitov - primanjkovalo je predvsem
telovadnih in alletskih orodij. Tudi
mnolicni ~porti, kOI so nogomet, roko-

Iz

met, odbojka, niso imeli ni~ manj teiav,
ker jim je primanjkuvalo 20g. Zelo popularen ~port je bil namizni tenis in
plezanje na drog.
•
V slogu stare orlovske tradicije so
organizirali tudi ve~ telovadnih akademij, na katerih so nastopili predvsem
de~ki in deklice. Ob njih so svoje mojstrske vaje izvedli tudi nekateri vrhunski
telovadci, kot npr.lvo Kermauner, Janez
Var~ek in Janez Boh. Organizirali so
celo ve~ turnirjev - med posameznimi
taboriW, ~e raje pa so se pomerili v
medsebojnih obra~unih begunci in tabori~~no osebje (predvsem v nogometu).
Med ~porti so gojili tudi ~ah organizirali so posebne ~ahovske
kr02ke in tudi prave turnirje.

2. 6 Tiskarska dejavnost
Za~etki .begunskega tiskarstva.
segajo 2e v prve dni njihovega prihoda
v tujino. Ko so ~e bivali na Vetrinjskem
polju, so na podstre~ju bli2nje hiSe na
ro~nem razmn02evalnem stroju za~eli
.tiskati. prva obvestila.
Prvi ~asopis, ki so ga za~eli izdajati
v lienzu je bil.Demokrati~na Siovenija.
(12.5. 1945 - v 10 izvodih), ki ga je
izdajal NOS (Jur~ec, Ur~i~, Debeljak).
Casopis je izhajal Ie do konca maja
1945, ko se je skupina preselila v
Italijo. V Vetrinju so za~eli 15. maja
izdajati dnevnik .Domovina v tabori~~u. (2 strani obsega - sprva kot
sten~as, nato so natisnili tudi do 300
izvodov). Ta list se je skupaj z begunci
.preselil. v lienz, kjer je izhajal do 2.
Z 1945. Ze naslednji dan za~no tam
izhajati .Novice. (izhajajo do 13. II.
1946 - selitev v Spittal). Ker so bile
Novice podvr2ene taboriS~ni cenzuri
(~Ianke so morali prevajati tudi v
angleWno), so kot protiute2 zmernim
Novicam za~eli 5. Z 1945 izdajati
~asopis .Doma~i glasovi., ki ga je urejal
dr. France Blatnik. Ob tern ~asopisu je
zanimivo predvsem to, da je imel
~asopis v glavi navedbo, da izhaja v
Celovcu, ~eprav je .ilegalno. izhajal v
lienzu. Bili so celo tako natan~ni, da
so ga za~eli prodajati Sele v popoldanskem ~asu, ko je dejansko iz Celovca
pripeljal vlak in bi ga torej res lahko
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pripeljali stem vlakom. S preselitvijo
beguncev v Spittal sta postopno oba
~asopisa prenehala izhajati, njuno
vlogo pa je prevzel ~asopis • TaboriS~nik•. Svoja ob~asna glasila so izdajali
tudi v drugih taboriS~ih - npr. v Anrasu
.Poro~ila in vesti. in .Slovenec v Tirolah.; v Vetrinju - v vojaSkem taboriS~u
.Za lepSo bodo~nost. (IZ5.-26. 5.
1945, izro~itev domobrancevl); v St.
Vidu na Glini • Siovenski taboriSCnik•.
Poleg dnevnega ~asopisja so imeli
begunci tudi posebna verska glasila
(Cerkveno oznanilo) in ve~ mladinskih
listov (npr. Begunska mladina, Brstje,
Cvetje v tujini, LepSa bodo~nostl, ki
so isto~asno slu2i1i tudi kot u~no gradivo pri Solskem pouku.
Iz skromnih za~etkov je kasneje
nastala prava tiskarska dejavnost (sprva
v lienzu, nato v Spittalu). Imeli so celo
posebno .Slovensko begunsko tiskarno. in knjigoveznico in tudi ve~ zaposlenih (ok. 10) in stalno sku pi no
ilustratorjev. Poleg periodi~nih publikacij (ve~ 10.000 izvodov) so natisnili
tudi ve~je Stevilo u~benikov za potrebe
vseh vrst Sol. Za potrebe Sol so razmno2i1i tudi ve~ del slovenskih avtorjev
(PreSeren, MeSko, Fin2gar, SlomSek,
Jur~i~) in nekatera izvirna leposlovna
dela, ki so jih napisali · sami begunci
(Mauser, Kociper, Kos). Nekaj posebnega predstavlja .Zgodovinski atlas., ki
ga je sestavil prof. Roman PavlovCi~.
Ima 49 strani geografskih kart velikega
formata.
Natisnili so tudi veliko Studijskega
grad iva za potrebe razli~nih te~ajev
(jezikovni - poleg slovnic in u~benikov
celo slovensko-Spanski in nemSkoslovenski slovar), tekste za dramske
predstave, pevske zbore, skavtsko
organizacijo. Skupna naklada tovrstnega grad iva je presegla 25.000 izvodov.
Ob teh .normalnih. tiskanih
izdajah so natisnili tudi veliko drobnega grad iva - vstopnice za razli~ne
predstave, razglednice, voS~ilnice, molitvene tekste. Zelo priljubljena je bila
R02manova nova molitev .Marija z
nami je odSla na tuje. in posebna zaobljuba, da ~e se vrnejo v domovino,
bode v zahvalo zgradili posebno novo
cerkev v SiSki itn.

Begunci so 2e decembra 1945 v
lienzu odprli tudi svojo knji2nico, ki
jo je vodil Pavle Masi~, kot knji2ni~arka
je v njej delala Marija Bajuk. Na za~etku
je imela knji2nica 1067 knjig (nekaj
so jih naSIi v gradu Silberegg, kamor
so jih deponirali nacisti, ki so jih
zaplenili v Avstriji, nekaj so jih naSIi
pri doma~inih in iupniWh, nekaj jih
je nakupil Socialni odborl. Formalno
je knji2nica spadala pod gimnazijo,
sicer pa je delovala kot javna knjiiica.
Knjige so tudi izposojali za minimalno
izposojevalnino. Knjiinico so kasneje
preselili tudi v Spittal (imela je 2e 1211
knjig), kjer jo je vodila Marica Toma2i~eva. Ob preselitvi v Argentino so jo
begunci vzeli s seboj in jo podarili
DruStvu Siovencev v Buenos Airesu.
Begunci vseh starosti so se udeleievali tudi Stevilnih drugih aktivnosti
- razli~nih izletov v bli2nje hribe,
letovanj, smu~arskih tekem, Stevilnih
romanj (Sv. Krii), ogledov filmskih
predstav v bli2njih mestih.
Sami zase in za druge so pripravili
tudi ve~ razstav - umetniSkih (Bara
Remec) ali izdelkov Ijudske obrti, ki so
jih sami izdelali v taboriS~nih delavnicah, in tistih, ki so jih izdelali posamezniki (~ipke, igra~e, pletenine). Najbolj
odmevna je bila tovrstna razstava v Celovcu (od 15. do 20. novembra 1945)'
ki so si jo ogledali Stevilni obiskova1ci.
Na razstavi so sodelovala vsa begunska
taboriS~a.

Veliko zanimanja je vzbudila tudi
fotografska razstava v Spittalu. Na njej
so predstavili nad 2000 fotografij
slovenskih krajev in naravnih znamenitosti. Fotografiranje je bilo na sploSno
izredno popularna dejavnosl. 0 tern
nas neposredno prepri~ujejo Stevilne
fotografije, ki se 2e ve~ kot 50 let
objavljajo v razli~nih izseljenskih
publikacijah. Se ve~ je tistih osebnih
fotografij, ki jih hranijo nekdanji begunci sami.

Povzetek
Begunska taboriS~a v Avstriji (19451950) vsekakor sodijo med .~ rne lise.
novejSe slovenske zgodovine. Sele po
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osamosvojitvi Siovenije (1991), ko so
nekako izginile nektlanje 'meje., ki so
nas politi~no lo~evale in v nekem
smislu tudi zaradi velike oddaljenosti
geografsko deli Ie, se je zanimanje za
to prou~evanje nekoliko raz~irilo. Svojo
~kodo je naredila tudi na~a veljavna
zakonodaja, ki je omejevala [sprva celo
povsem prepre~evala) dostopnost do
tega [drtavi in njenim Ijudem nevarnega) gradiva, ki se je vse od leta 1950
zbiralo v posebni zbirki NUK [D-fond
- direktorjev fond).
Begunci, ki so se ob koncu druge
svetovne vojne odlo~ili, da zapustijo
svojo domovino in v Avstriji zaprosijo
za posebno za~~ito angle~ko zavezni~ko upravo, so se takoj po prestopu
meje zavedli, da so postali povsem
brezpravni posamezniki. Zavezniki so
jih namestili po razli~nih begunskih
tabori~~ih na jugu Avstrije [Koro~ka in
Stajerska) in jih vseskozi prepri~evali,
naj se vrnejo v domovino. Toda begunci, ki so bili ~e vedno prepla~eni
zaradi vojnih grozot [iikvidacije politi~nih nasprotnikov) in po vojni vrnjenih
in pobitih domobrancev, se niso hoteli
vrniti. Ceprav so si sprva teleli ostati

•
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nekje v Evropi, so se pO letu 1947
morali za~eti pripravljati na preselitev
v prekomorske drtave [predvsem v
ZDA, Kanado in Argentino).
Cas, ki so ga begunci pretiveli po bolj
ali manj urejenih tabori~~ih, so, kakor je
bilo mogote, dobro izkoristili. Ob
finan~ni pomoci zaveznikov [UNRRA) in
po lastni iznajdljivosti so si uredili
dokaj normalno tivljenje. V tabori~~nih
delavnicah so izdelovali predmete, ki
so jih potrebovali za tivljenje [gospodarski, tehni~ni pripomo~ki). Ob vsem
tern boju za pretivetje niso pozabili
tudi na drobne radosti in zabavo.
Organizirali so razli~ne ~portne in kulturne prireditve, na katerih so Ijudje
nekoliko pozabili na vsakdanje tetave.
Nadvse pomembno je bilo dejstvo, da
so njihovi politi~ni voditelji in predvsem izobratenci nenehno skrbeli, da
Ijudje niso zapadli v brezdelje in melanholijo. Njihove posebne skrbi so bili
deletni otroci in odra~~ajo~a mladina
ter tisti, ki so bili pOlrebni posebne
pomo~i [bolni, starej~i, nose~nice).
Na to epopejo slovenskih beguncev nas ~e danes spominjajo ~tevilni
begunski tiski, ki so jih natisnili v svojih

tiskarnah, in mnotica fotografij, ki so
jih posneli Ijubiteljski fotografi.

Viri
ustni arhiY R. S. (fotokopiiel: - osebni
dnevnik Franceta Pemilka (1945 - 1949,
3 ,ye,ki),

seznam beguncev v avsrrijskih

tabori~tih,

begunski tisk v Narodni in univerzitetni
kniilnici (D-fond, Rokopisna ,birka NUK).
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Inga MiklavCic - Brezigar, Goriski muzej - Grad Kromberk

OD CiORISKE DO AFRIKE
V SPOMIN NA ALEKSANDRINKE
Uvod
Kdo so .a leksandrinke.? Ta beseda
se v zadnjem ~asu uveljavlja v slovenski splo~ni jezikovni rabi kot pose ben
termin. V prvotnem pomenu ozna~uje
tenske iz mesta Aleksandrije v Egiptu.
Neko~ je bila znana na Gori~kem kot
specifi~na Ijudska oznaka za kme~ka
dekleta in tene, ki so se kot dojilje in
slutkinje zaposlovale v Egiptu, najve~
pray v Aleksandriji. Gori~ko besedo je
v slovenski jezik aktivno vnesla Dorica
Makuc s knjigo Aleksandrinke [Gori~ka Mohorjeva drutba, Gorica 1993),
v kateri je raziskala zgodovino zapo-

ZGODOV1NA V OLI 26

slovanja v Egiptu in predstavila usodo
teh tena.
Mnoti~na migracija tenske delovne
sile z Gori~kega se je za~ela v drugi
polovici 19. stoletja, ko se je ob gradnji
Sue~kega prekopa in njegovem odprtju
1869 pove~alo ~tevilo evropskih podjetnikov v Egiptu, naseljenih predvsem
v Aleksandriji. Sprva so se tenske zaposlovale kot dojilje, mnoge so nato ostaIe v slutbi kot varu~ke, kuharice, sobariceo K zaposlitvi so pritegnile tudi sorodnice ali prijateljice. Kasneje so se nekatere bolj izobratene zaposlovale kot
guvernante ali spremljevalke. Z doma~i
mi so aleksandrinke obdrtale stike pre-

ko pisem, med slutbovanjem so se
ob~asno vra~ale v doma~e kraje na

obisk. Doma~im pa so pomagale z denarjem, obla~ili in drugimi potrebnimi
predmeti, ki so jih pogosto v posebnih
kovWh .baulih. po~iljale ~ez morje
domov. Nekatere so se po nekaj letih
slutenja vrnile domov, se poro~ile in
si z zaslutkom ustvarile novo tivljenje,
druge so se za stalno vrnile velikokrat
~ele ob upokojitvi, zadnje od teh tena
pa so se vra~ale ~e v letih 1960- 1970.

V spomin tern tenam je bila postavljena leta 1994 razstava 0 gori~kih
aleksandrinkah v Gori~kem muzeju na

..
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gradu Kromberk kot osrednja prireditev
obtine Nova Gorita ob lelU druzine.
Ob odprtju razstave je obtinsko priznanje in zahvalo prejel r~d ~olskih sester Sv. Franti~ka Kristusa Kralja, katerega predstavnice so med obema vojnarna in po drugi svetovni vojni delovale
med slovenskimi izseljenkami v Egiptu.
Razstava je bila zasnovana kot druzbene angaziran dogodek, ki naj ob
predstavljenem dogodku iz preteklosti
spodbudi razpravo 0 sedanjem trenutku,o realnosti sedanjega polozaja
posameznih tlanov druzine in druzine
kot celote v druzbi. Nekdanja usoda
dojilj in sluzkinj je namret usoda zen a,
ki jim je bila nalozena skrb za eksistentno prezivetje druzine in njenih
potomcev. Zene v druzini IUdi v preteklosti niso bile Ie gospodinje in vzgojiteljice otrok, ampak IUdi delavke, ki
so s prodajo svojih . osnovnih -sredsteve - v tern primeru lastnega mleka
in dela svojih rok, sluzile denar za zivIjenje in napredek svoje druzine.
Spomin na aleksandrinke ni Ie muzejski spomin, ampak posku~amo z
njim dana~nji teni, materi in delavki,
priblitati usode nekdanjih zena - mater, dojilj in sluzkinj, delavk, ki jih v
mitizaciji tene kot matere in druzinske
gospodinje pogosto pozabljamo. Pojav
teh mnozitnih zenskih delovnih migracij v 19. stoletju je namret ~e eden v
nizu dokazov 0 zeni - delavki, ki dokazuje aktivno drutbeno vlogo tenske
kot .delavke<, enakovredne aktivni
vlogi mo~kega dela populacije. Zenske
so tudi v zgodovini sku~ale zdruzevati
druzino in zaposlitev, materinslVo in
kariero. Od mo~kih pa je bilo odvisno,
koliko jim je drutba pri tern pomagala
in v kolik~ni meri jih je ovirala ali obsojala.
Zgodba 0 . aleksandrinkah< je torej
zgodba za dana~nji tas. Spreminja se
sicer zgodovinski kontekst, vendar
osnovne poteze ostajajo - zensko
delo, drutba in migracije.
V okviru razstave z naslovom Zene
- matere, sluzkinje, dojilje, razpete v
boju za vsakdanji kruh med drutino
in tujino smo zdruzili predstavitev
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knjige Dorice Makuc 0 gori~kih dojiljah
in slutkinjah, tenah v Aleksandriji in
~ensk
Kairu v EgiplU, predstavitev knjige 0
slu~kinj
dojiljah in slutkinjah belunskega obmotja in razstavo Centra za dokumenRedka zapisana pritevanja 0 tej potacijo Ijudske kullUre Feltre avtorice
sebni vrsti specifitnega zaposlovanja
. Daniele Perco (Balie da late, Una forma
zenske delovne sile, ki so kot dojilje
peculiare di Emigrazione temporanea,
za platilo nudile svoje mleko tujim
ur. Daniela Perco, ComunitJ montana
otrokom in stem omogotale eksistenFeltrina, Centro per la documentazione
co svoji druzini, danes ostajajo skorajdella C;ultura Popolare, Feltre 1984),
da edini spomin na to bolete poglavje
raziskovalno nalogo zgodovinskega
tlove~ke zgodovine. Materialnih virov
krozka Gimnazije Ajdov~tina 0 dojiltako rekot ni - muzeji in arhivi hranijo
jah in slutkinjah iz Vipavske doline
pisma in arhivski material, fotografije,
pod mentorslVom Netke Mikuz in Tomogote ~e kak~ne redke osebne predneta Jerontita (Aleksandrinke, Kadar
mete. V Gorgkem muzeju imamo npr.
doma jim dobro ni, zerjavi se tez morje
nekaj znatilnih . baulov<. Pretresljive
vzdignejo, Srednja ~ola Veno Pilon, tipzgodbe ~e zadnjih tena, ki so dotivele
kopis, Ajdov~tina 1995) in pritevanja,
osebno izku~njo poklica dojilje ali
ki so jih pod mentorslVom Nives liten
sluikinje v Egiptu, pa so ujete v avdiozbrali utenci osnovne ~ole v Dornberku vizualne posnetke in dokumentarne
(Aleksandrinke, Trstelj, Glasilo utencev filme.
OS Dornberk, tipkopis, Dornberk 1994
Danes si Ie tezko zamislimo zgodo-1995).
vinske
tase, ko je lahko povsem ekoNa razstavi smo se tako sku~ali navezati na ~ir~i evropski prostor s pri- nomski ali statusni odnos do otrok
merom dojiljslVa v severnoitalijanskem narekoval njihovo pretivetje ali smrt:
obmotju. Poleg tega smo v razstavo Za otroke vi~jih slojev, prince, dedite
teleli vkljutiti tudi tasovno razseznost druzinskega imetja in moti je bilo popojava v zgodovini s predstavilVijo skrbljeno z dojiljami, varu~kami in vsem
kopije in fotografije oltarnih plo~t udobjem; otroci nizjih slojev so bili
kulta Nutrices Augistae - svetih dojilj pogosto pomembni Ie kot delovna sila.
pozne rimske dobe (2. in 3. stoletja n. Poklicne dojilje so si z rojslVom naslednjega otroka lahko zagotovile nadaljnje
~I.), ki ju je arheolog Ivan Tu~ek odkril
pri arheolo~kih izkopavanjih na Ptuju dele in stem pomagale druzini, medin v okolici (Novi rimski reliefni kamni tern ko so lastnega otroka prepustile v
in napisi s Ptuja, Arheolo~ki vestnik 37, pogosto nezadostno oskrbo starej~im
1986, str. 343-469). Oltarne plo~te sorodnicam. Tudi odnos do otrok je
iz kapelice - sveti~ta, so bile po pro- bil v tern tasu povsem drugaten in za
padu kulta uporabljene za oblogo groba dana~nje pojme neusmiljen, nehuman,
kot je bilo nehumano zivljenje v revpremoznega Rimljana iz Poetovie.
~tini, ki je zene in moze ter otroke
Tako smo v tasu in proslOru poskurazlitnih narodnosti, in kullUr, poveza~ali predstaviti ta nekoliko obrobni
nih Ie preko skupne usode najbednejpojav v zgodovini tlove~lVa. S to pove~ih, najrevnej~ih slojev, prisililo v tak
zujoto razstavo smo zeleli prikazati
natin zivljenja.
pray te preproste, vsakdanje Ijudi, ki
Pojav dojilj je prastar - otitno je
sestavljajo vetino naroda in jih ne
glede na jezik, narod, kullUro povezuje bil znan ze na faraonovem dvoru v
ista usoda - usoda boja za kolikor starem Egiptu, kot lahko domnevamo
toliko primerno vsakdanje zivljenje. V iz zgodbe 0 Mojzesu, zapisane v Sveta boj so se vkljutevale in se ~e vedno tern pismu stare zaveze: .Ko je bilo izravkljutujejo tenske, teprav pogosto elsko IjudslVo pregnano v Egipt in se
neopateno, premo in ponitano ter z tam silno namnozilo, se je Mojzes rodil
velikimi trtvami.
hebrejski materi v tasu, ko je faraon

Drobci iz zgodovine
zaposlovanja
kot dojilj in

J.
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zapovedal usmrtitev novorojenih judovskih detkov z.rradi strahu pred Izraelci. Mati je detka skrivala tri mesece,
nato ga je v ko~ari pololila v lotje kraj
Nila. Na~la ga je faraonova hti, ki se ji
je detek zasmilil. Ko je Mojzesova
sestra videla, da je faraonova hti vzela
detka, ji je rekla: . AIi naj grem in ti
poklitem dOjeto leno izmed Hebrejk,
da ti bo otroka dojila?« Faraonova hti
je odgovorila: . Pojdil« In deklica je ~Ia
in poklicala otrokovo mater. Tej je faraonova hti rekla: .Vzemi tega otroka in
mi ga hran i in jaz ti born dala za to
platilol« lena je otroka vzela in ga dojila. Ko pa je otrok dorasel, ga je pripeIjala faraonovi hteri. Ta ga je vzela za
sina in imenovala Mojzes.« (Exodus 2:
1-10)

,

Zgodba opisuje otro~tvo mnogih
aristokratskih sinov, ki so jih v najzgodnej~i dobi vzgajale dojilje, pogosto
kmetke lene na vasi. Dojilje so bile
znane tako v gr~ki kot rimski drulbi.
Dojenje omenjajo le antitni gr~ki in
rimski pisci. V starem Rimu je otroka
vzredila bodisi mati ali dojilja, vendar
so kasneje bogate patricijske gospe ob
pestrih drulabnih dollnostih vedno
pogosteje opu~tale lastno dojenje in
se zatekale k dojiljam. Te so bile bodisi
sulnje, pa tudi lene revnih slojev.
Kandidatke za dojilje so se menda
zbirale na kraju, imenovanem colonna
lactaria. Zavetnice dojilj in vzreje otrok
so bile boginje in bolanstva, posvetena
materinstvu in otrokom. Ziasti zanimiv
rimskodobni kult se pojavlja na Ptuju,
kjer so ~e posebej tastili . tastite« ali
. svete« dojilje - Nutrices Augustae.
Marjeta Sa~el - Kos v razpravi 0
predrimskih bolanstvih na obmotju
Vzhodnih Alp in Sredozemlja (Pre-roman Divinities of the Eastern Alps and
Adriatic, Narodni muzej Siovenije,
Ljubljana 1999) pripisuje ptujskim
Nutrices Augustae lokalni keltski izvor,
teprav so omenjene Ie z rimskim imenom. Na Ptuju in v okolici je bilo verjetno kar nekaj sveti~t in kapelic,
posvetenih tastitim dojiljam. Znanih
je 40 reliefov in napisov iz 2. in 3.
stoletja. Reliefne upodobitve prikazujejo dojilje z dojencem na prsih, v
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narotju ali jim ga mati podaja. To so
bodisi votivni reliefi s pripro~njo ali
zahvalo boginji ali oltarne plo~te.
Castilci so bili iz vseh drulbenih slojev,
od sulnjev, osvobojencev do visokih
uradnikov rimske Poetovio. Zdi se, kot
ugotavlja Marjeta Sa~el - Kos, da je bil
kult dejansko lokalnega znataja ter da
so ga na Ptuj prinesle lokalne keltske
sku pine. Molni pa so tudi vplivi gr~ki
boginj - varuhinj otrok, mater in dojilj,
ali odsev keltskega ta~tenja boginj
materinstva - Matres ali Matronae.
Podobne zavetnice ali zavetnike mater
in otrok na porodu so poznali tudi v
sosednjih provincah.lz rimskega Norika, Retije in Panonije so znana mo~ka
bolanstva - Nixus kot personifikacija
porodnih boletin, znana tudi v gr~kem
prostoru (Sa~el- Kos 1999: 153-192).
Bolanstva, pripro~njike in zavetnike ali
zavetnice pri porodu ter tudi zavetnice
dojiljstva, v Rimu Nutrix ali na Ptuju
Nutrices, ki izhajajo iz gr~kega prostora
in so jih tastili v obmotju rimskega
cesarstva, kalejo na velik pomen skrbi
za potomstvo ter dojenje, ki je pogosto
odlotalo 0 livljenju in smrti otroka.
Z nastopom kr~tanstva je na slovenskem obmotju tovrstne zavetnike zamenjala Marija, Mati bolja, pogosto
upodobljena z malim Jezusom na prsih
ali v narotju. Njej so se priporotale
matere, tudi primorske dojilje, ki so v
drugi polovici 19. stoletja odhajale na
dolgo pot z ladjo v Egipt.

V severni Italiji na obmotju Veneta
se lahko poi~te sledove tovrstnih
predkr~tanskih kultov tudi v ta~tenju
kr~tanskega svetnika San MamanteSvetega dojenca. Njemu so se priporotale dojilje iz vasi v okolici Belluna,
ki so slulile pri bogatih drulinah v
velikih severnoitalijanskih mestih. Roberto Loineti je v prispevku 0 ta~tenju

San Mamanta (Mammano, Mammas,
Mammete) v zborniku 0 belunskih
dojiljah (v: Balie da latte, str. 101-106)
iskal izvor v predkr~tanskih pastirskih
bOlanstvih. To so bili zavetniki mlade
livine v dobi sesanja in pripro~njiki za
mleko. V Ijudski kulturi se povelejo z
zavetniki dojetih mater, dojilj in dojencev ter v kultih Velike Matere bogov
Kibele, poimenovane tudi Ma. Tudi

svetnik je bil po Ijudskem verovanju
in legendah z obmotja Belluna pastir,
ki ga je po smrti matere hranila dojilja,
sam pa je z namollenim mlekom in
mletnimi izdelki hranil kristjane zaprte
v jetLlme je dobil, ker je dojiljo imenoval po latinski navadi mama. Po kr~tan
skem izvoru poteka kult ta~tenja svetnika San Mama iz CesareL Ca~tenje se
je v srednjem veku raz~irilo do Konstantinopla ter po mediteranskih delelah, posebej se je do 19. stoletja ohranilo pray v Venetu. K njegovemu sveti~tu v Caleipu so romale dojilje iz Bolzana, Agorda, Cadore. S seboj so prina~ale metle, saj naj bi svetnik lelel
imeti svojo cerkev vedno lepo pometeno. Kot pro~njo ali v zahvalo so mu
priligale svete.

V srednjem veku se je dojiljstvo razvilo v organizirano poklicno dejavnost.
Srednjeve~ka mesta in gradovi so bili
tako rekot brez otrok v najzgodnej~ih
letih livljenja. Otroci, predvsem detki,
so na dvor ali v palato pri~1i ~ele v
otro~ki dobi, ko so le lahko slulili kot
pali. Od srednjega veka dalje so lene
bogatej~ih slojev najemale dojilje ali
pa so tako bogate kot tudi revnej~e
mnogokrat otroke dajale v vzrejo h
kmetkim dojiljam v primestnih vaseh.
Kot razloge proti dojenju lastnih otrok
so me~tanske gospe navajale, da dojenje ovira drulabno livljenje, kvari postavo, usmradi obleko.lzralale so tudi
skrb za otroke, te~ da je mleko dobre
dojilje bolj zdravo za dojentka. Revnej~e, ki so pogosto kot slulkinje livele
in delale pri gosposkih drulinah, so
se tako znebile bodisi zakonskih ali
nezakonskih otrok, ki jih zaradi vsakdanjega dela ali obi lice otrok niso mogle obdaati pri sebi.
Od 12. stoletja dalje so bile dojilje
v Franciji organizirane v zdrulenje. Do
leta 1715 so imele 4 pisarne za zaposlitev. Dojilj je bilo otitno dovolj, tudi
zaradi velike smrtnosti otrok. Vendar
se je odnos do otrok v 18. stoletju
zatel potasi Ie spreminjati in v skrbi
za lastne otroke so dojilje dosegle, da
je bil leta 1762 v Franciji sprejet zakon,
ki je dovoljeval dojilji zatetek dela ~ele,
ko je bil njen otrok star nekaj mesecev. .

Iz

Ceprav se le od renesanse dalje pojavljajo posamezna-priporoCila, ki materam priporoCajo dojenje lastnih otrok,
se je dojiljstvo v Evropi otldrlalo vse do
zaCetka 20. stoletja in v posameznih
primerih Se po prvi svetovni vojni.
V slovenskem prostoru so bile dojilje (imenovane tudi arne iz nem. die
Amme in baje iz it. fa bafia) tudi v
.slovenskih meSCanskih hiSa h druge
polovice preteklega 19. stoletja ...
vendarle popolnoma samou mevn e
Clanice slu linCadi. je zapisala Alenka
Puhar v knjigi Prvotno besedilo livljenja [Oris zgodovine otroStva na Slovenskem v 19. stoletju, Globus, Zagreb
1982). Pray tako samoumevne so bile
balie iz Belluna in Felter pri italijanskih
drulinah ali dojilje Zagorke v Zagrebu
kot naSe afeksandrinke v Aleksandriji
ali Kairu pri bogatih evropskih, egiptovskih ali judovskih drulinah.

Pritevanja in
zgodbe gori~kih
aleksandrink ter
sotrpink - dojilj
v italijanskem
Bellunu
Domnevamo lahko, da se je tradicija
dojiljstva v goriskem prostoru v skladu
5 splosno evropsko tradicijo ohranjala
le pred molnostjo zaposlitve v Egiptu,
vendar ta pojav v naSem prostoru Se
ni dovolj raziskan. Podobno se je
ohranjala tradicija stalne ali zaCasne
zaposlitve slulkinj. Odhod v Egipt je
ponujal veliko vecjo molnost zaslulka,
zato je sprolil verilno reakcijo, po
kateri so prve lenske pritegnile sorodnice in prijateljice. Zdi se, da se je
tradicija tovrstne .zaCasne zaposlitve.
do tolikSne mere uveljavila, da so jo
podpirali in do neke mere celo zahtevali tudi moSki, ki so med len ino
odsotnostjo sami skrbeli za domaCijo.
VCasih se je med odloCitvijo, ali naj se
mol ali lena odpravi na sezonsko delo,
lena sarna odloCila za pot v Egipt. Tako
je Dorici Makuc pripovedovala Marija
MozetiC, ki se je zaradi obnove domaCije po prvi svetovni vojni odloCila, da
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gre za dojiljo v Egipt. (Makuc 1993:
118-119)
Vpetost v zaCarani krog tradicije pa
se je kazala le veliko prej. Pavia
HoCevar, ki je ob koncu 19. stoletja
kot prostovoljka delovala v Zavodu
svetega Nikolaja v Trstu (ustanovila ga
je Marija Skrinjar leta 1889 kot zaCasni
dom za brezposelne slulkinje, postal
pa je tudi prehodni dom za kmeCke
lene in dekleta pred odhodom v Egipr)
je 0 tern zapisala:

»Kakor hitro je tma v teh krajih (to
je l' Posotjlt in Vipavski dolini) po
porodtt za silo okrevala in je illlela
dovolj mleka, jo je ie prevzemal tltt
odgovomosti - lie skrb za 1IOJ'orojmtka, marvet zaskrbljmost za domatijo!«
Se leta 1926 je zapisala tudi pripoved lene z Vipavskega, ki je imela pet
otrok in je morala Stirikrat potovati v
Egipt:

»Vo1.nja je bila tako stra!na, mleko
me je ti!talo v prsih, bole tine so bile
groz1le, morja pa ni hotelo hiti ne
konea 1Ie kraja. Drttgate je bilo takrat, ko sem se "ratala. Doma so me
teiko pritakoJIIIli, tlldi jaz niselll mogla dotakati trmutka, ko se bomo spet
I,ideli. Veselo so me sprejeli, ",me pa
je zabolelo sree, ko sem jih zagledala:
tako oslabeli so bili vsi i1l nered je bil
vsepOJ'sod! Niselll se mogla 1laslllehlliti - zasmejali pa so se vsi, ko selll
polotila 1Ia mizo kltptek egiptovskih
lir-Iterlin! Motje vsakikrat preratll'lilval: za streho bo ze ... za "odnjak
ho ... hlev bomo lahko popravili .. .
zdaj si bomo pa praIitka privoItili ... «
(Hotevar 1969: 87-88).
Pavia HoCevar, roj. 1889, ena prvih
slovenskih uCiteljic in izobralenk, je v
svoji knjigi Pot se vije (ZalolniStvo
trlaSkega tiska, Trst 1969) verjetno
precej preprostejSo pripoved vipavske
kmetice artikulirala v izbrani jezik. Sele
po posredovanju ozaveSCenih piSoCih
intelektualk in intelektualcev so spoznanja 0 tragiki dojiljstva prehajala v
kulturno zavest zahodne drulbe ob
koncu 19. in v prvi polovici 20. stoletja.

:l.e od starega veka dalje so dojiljam
posveCali veliko pozornost. Njihovo
mleko so pregledovali in se zanje od10Cili glede na barvo, konsistenco in
okus mleka. Ker so verjeli, da otrok z
mlekom pridobi tudi dojiljin znaCaj, so
gledali tudi znaCaj in postavo dojilje.
V komercialnem odnosu se .kupci. in
.trgovci< ali .trgovke. niso ozirali na
emocionalne telave .prodajalk., to je
lena, ki so zapuSCale lastnega otroka.
Besede Pavle HoCevar, ko povzema
pripovedovanje Vipavke, razkrivajo
zavedanje zahtev, ki so jih mladi leni
postavljali delodajalci, in Custveno prizaderost, ki jo je bilo treba . v slulbi.
zatreri:

»5ree se ji bo trgalo, a 1Ia obrazll bo
kazala s",ehljaj. Dojilja ne sme biti
1Iikoli zalostrta, to Ikodllje otroklt.
Tttdi te1.kih del ji 1Ie bodo dajali,
>nlcko I<tmjme matere ui dobro za
otroka! Le primerno, prtfrattt1la11O
hrano bo imela! Pa kajje vse to v primerjavi z njmo skrito boljo! Kakor
Lepa Vida je naIa zma onkraj 1Il0rja
hrepmela po mozI< in otrokll, morda
Ie po kopiei svojih vetjih zaptt!tmih
otrotitkov! Egiptovska bogata!inja
pa je mislila, kako bi delo !kodilo
IIjmi lepoti iu ji krtilo "dobje, kako
je ",Ieko bclopolte, zlasti svetlolase
cvropske k",etiee iz vipavske vasi zdravo i1l kako bo ta mati tista, tako bele
kou je} vesela bo in 1nir1le 'IlaraJJc«,
Ali 5 kratkimi besedami preproste
lene: »Ci1ll vet 11lleka je illlela dojilja
in tim svetlejIa je hila IIjma polt, tem
vetja je bila plata. In jaz sem bila
taka. Ali ko 11Ii je mleko lISalmilo, je
IIsalmil tttdi ",oj zaslttzek.«
Alenka Puhar je v poglavju Iz te najtemnejSe plati zgodovine otroStva
povzela Pavlo HoCevar in dodala Se
nekaj memoarskih priCevanj 0 dojiljstvu in rejniStvu na Siovenskem. (Puhar,
319-342).
Podobna slovenskim so priCevanja
italijanskih dojilj z obmoCja Belluna.
:l.enske so se Se napol odrasle (pogosto
deklice pri 10-12 letih) zaposlovale v
Milanu, Torinu, Bologni. Po izvoru
tradicionalno dojiljstvo se je poveCalo
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ob koncu 19. in v za(elku 20. slolelja.
DojiljslVo je bilo organizirano v podjelnisko mrelo posrednikov in posrednic,
zdravnikov in oblasli ler zakonsko urejeno. Dovoljenja za posredniSlVo pri
zaposlovanju dojilj je dajal lupan, pray
lako cerlifikale, s kalerimi je pOlrdil
moralno in zdravslVeno neopore(nosl
dojilj. Zaradi ekonomske krize med
obema vojnama so lUdi ilalijanski
moSki na kmelijah oSlajali brez dela.
Od novoporo(enih tena se je pri(akovalo, da bodo kOl dojilje pomagale
drulini. Podobnosl pri(evanj je v(asih
osupljiva:

e

»Noi stato il boom del '37-'38, '39'40 e avami, si, per la crisi degli operai. I mariti 11011 troval'a1l0 lavoro e
percio bisogllava darsi da fare, illS(}1llma. Per 11-1'J 1t0111-O 'n on c'era niente. Se al'eva la tessera del fascismo
trovava lavoro, altrimenti si e 110 che
trovava da lavorare dtte mesi all'allllO, capirii! Allora bisogllava darsi
da fare. (. . .) Noi q'<a in Feltrillo
erfl,Va11J,O mottissinc, C0111,( a Torino
eravamo, credo, if1- ve'nti, tutte paesalle (. .. ). Ha1l1lO smesso di alldar
balie del '48-'50, perchC a/lora I'ltalia aveva giii cominciato a riprmdersi come lavoro, C01lle ttttto. Allora
i ."ariti ha1l1lo trovato lavoro e poi
sono em;grati.« (Perco, 1984: 21)
Seveda so poleg ekonomskih, lako
pri slovenskih kOl ilalijanskih dojiljah
obslajali ludi drugi vzroki: nekalere so
odSle, ker je olrok kmalu po porodu
umrl, druge, ker se niso razumele z
motem, lrelje zaradi telje po boljSem
tivljenju. Za dojilje so lepo skrbeli, bile
so .kOl gospe•. Pri ilalijanskih drutinah
so imele dojilje posebne uniforme,
medlem ko goriSke aleksandrinke ne
omenjajo uniformiranih obla(il.
Mnoge so se na malega lujega dojen(ka ali orroka kljub Ijubezni do
lasrnih olrok mo(no navezale. Tako je
Meri Krpan vse do smrli obdrtala slike
s svojima zadnjima rejenkama Monique in May, (eprav je drutino vedno
mo(no pogreSala in se je na slara lela
vrnila k sinu Albinu v Prva(ino (Kale
2002: 65-68).

I
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Ilalijanska dojilja 0plsuJe svojo
navezanOSl na lujega olroka s prelresljivimi besedami:

»Mi sembrava che era c01lle fossero
stati 1IIiei, la stessa cosa. QJlalldo gli
si dii il latte e 10 stesso che sia1l0 ...
precisi, precisi. Gttai a chi 1IIe 10 toccava, gttai a chi 10 toccava. 10 per la
ba1llbilla facevo qttalsiasi sacrijicio,
perchC i1l effeti capivo che aveva
bisogno di amore. Piccoli cos!! Come
fai a 11011 affeziollarti? Ce I'hai
giomo e notte i1l braccio. Poi 11011 era
cattiva, Ie volevo verammte bme.
Dico la veritii!« (Perco 1994: 36)
Dorica Makuc je v svoji raziskavi
preiskala primorsko (asopisje, seminarske naloge, zbrala je zgodbe in
pri(evanja ler zgodovino bivanja
aleksandrink v EgiplU. Gimnazijci iz
AjdovWne so pri(evanja tena iz
Vipavske doline posneli na videokaselo, izdelali so slalisliko odhodov
lena iz vasi in zapisali pri(evanja.
Slalisli(ni podalki zgovorno pri(ajo 0
obsegu lenske migracije, (eprav nobena slalislika ne more lako slikovilO
orisali slanja v nekalerih goriSkih in
vipavskih vaseh, kjer je imela vsaka hiSa
eno ali ve( generacij lena v EgiplU,
kOl dejanska pritavanja in spomini
udeletenk in udelelencev Ie prelresIjive zgodbe. U(enci osnovne Sole
Dornberk so pripovedovanja zbirali pri
svojih slarih mamah - nonah, pri lelah,
sorodnicah ...
Usode aleksandrink lako ne bodo
pozabljene. Zgodba Marie Vi(i( - Dominko in njenih seSler iz Ren( je bila
predslavljena na razslavi 0 skrinjah na
GoriSkem v GoriSkem muzeju, zgodba
Francera Mahni(a na razslavi Izseljenee: tivljenjske zgodbe Siovencev po
svelU. Pripravil jo je Muzej novejSe
zgodovine Ljubljana v organizaciji Marjana DrnovSka in v iSloimenskem zborniku (Marjan DrnovSek, Monika Kokalj
in drugi aVlorji, Muzej novejSe zgodovine, Ljubljana 2001), zgodba Meri
Krpan v knjigi Aleksija Kalea POli in
usode: selilVene izkuSnje Siovencev z
zahodne meje (Zgodovinsko druSlVo
za jutno Primorsko, ZnanslVenoraziskovalno srediSte Republike Siovenije Koper, Narodna in Sludijska knjitnica Trsl,

Koper-Trsl 2002), Ivana Slami( je v
Vrrovinskem zborniku opisala vrrovinske aleksandrinke (Orlaona-Vrrovin:
1001-2002, ur.lvana Slami(, Krajevna skupnosl, Vrrovin 2001 ).
Raziskava 0 .aleksandrinkah. ali kOl
so jim lUdi v(asih rekli .egip(ankah.
Se ni zaklju(ena. Se vedno tivijo nekalere, ki so, sicer ne ve( kOl dojilje, pa(
pa kOl gospodinjske pomotnice, varuSke, guvernanre, kuharice ali sobarice
po ve( kOl 30 leI delale v EgiplU.

Namesto zakljucka:
Lepa Vida - dojilja
v slovenski Ijudski
pesmi
Pavia Ho(evar je pripovedi vipavskih
povezala z Ijudsko pesmijo 0 Lepi
Vidi. Tudi gimnazijci iz AjdovS(ine so
svojo raziskavo podnaslovili z verzom
iz PreSernove prepesnilVe Ie Ijudske
pesmi. Ko pa sem se le pred izidom
knjige pogovarjala z Dorico Makuc, se
je mo(no uprla ena(enju goriSkih
aleksandrink s slovensko Ijudsko ali
PreSernovo in Cankarjevo Lepo Vido.
Vendar naslopa Lepa Vida v slovenski
Ijudski pesmi kOl dojilja na dvoru
.Spanske. kraljice.ln ne glede na razli(ne mOlive, bodisi hrepenenje po lepSem livljenju, prevara, telja po zdravilu
za bolno dele, nezadovoljslVo s slarim
motem ali ekonomska nuja, ki so tene
kOl dojilje vodili dale( od doma na
luje dvore dOjil luje olroke, bole(ina
dojilje in spomin na lasrnega orroka
oSlaja enako liv v Ijudski pesmi ler ludi
v pripovedih goriskih dojilj.
Ivan Grafenauer je v svoji doklorski
diserraciji (Lepa Vida, slUdija 0 izvoru,
razvoju in razkroju narodne balade 0
Lepi Vidi, Akademija znanosli in umelnosli v Ljubljani, Ljubljana 1943) iskal
izvor mOlivike le v predkrS(anskih (asih
v rragi(nih baladah 0 nasilni 10(ilVi malere - mlade vdove, od dojenca. Cepray jo umirajo(i mot prosi, naj oSlane
pri sinu in ga vzgaja v olroSki dobi, se
mora po Slarem indoevropskem pravu
vrnili v o(elOVO drutino ali jo prodajo
drugemu motu, medlem ko olrok OSlane v o(elovi drutini. Podobne mOlive

lena
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otetove skrbi za dojentka in poskusa
nasilne lotitve dobi Grafenauer te v
Homerjevi Odiseji, kjer pa se Penelopa
tern poskusom uspe~no tJpira. Razliticami motiva Lepe Vide, odhoda mlade
matere - dojilje in njene talosti sledi
Grafenauer po vsem mediteranskem
prostoru. V izvoru slovenske pesmi 0
Lepi Vidi, verjetno od 9. do 11. stoletja,
je ohranjen spomin na mavrske ple-
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nilce in trgovce, ki so ugrabljali kr~tan
ska dekleta ter jih prodajali kot suznje
dojilje.
Lepo Vido so v slovenskem pesni~tvu in pripovedni~tvu interpretirali pre-

tezno mo~ki pesniki in pisatelji. Zenska
lahko Lepo Vido povsem drugate razume kot mo~ki in zanimivo bi bilo z
zenskega zornega kota raziskati ele-

mente, ki vzbujajo vpra~anja, povezana
s pojavom dojiljstva . Tudi z Ijudskimi
pesmimi razkrivajo podobne psiholo~ke dileme, obtutke in izkustva, kot jih
najdemo pri Lepi Vidi. Boletina in usoda marsikatere dojilje ali slutkinje v
tujih detelah dalet od doma se je v
tasu, ko pritevanja ni bilo mogote
zapisati, lahko izrazila Ie z zalostno in
lepo Ijudsko pesmijo.
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Dr. Zvone Zigon *

Od Aleksandrije do Cape 1bwna
Siovenci v Afriki in na Arabskem polotoku
Vsakdo ve, da je veliko slovenskih
izseljencev v Ameriki, eni ali drugi, v
Avstraliji, v Nemtiji, Svici, Franciji, na
Svedskem ..., ampak v Afriki?! Tudi sam
bi temu tezko verjel, a v okolici lohannesburga je nastop zbora, v katerem
sem pel, spremljala skupinica vet kot
desetih rojakov. V Kairu pa sem po
koncertu sret al celo svojo nekdanjo
sosedo ...
Ti izku~nji in pa dejstvo, da razen

Aleksandrink Dorice Makuc in morda
kak~nega osamelega tasopisnega tlanka 0 slovenstvu na tej celini ni bilo v
slovenskem tisku napisanega skorajda
nit, me je vzpodbudilo, da zatnem s
to rudi meni v glavnem neznano tematiko. V mOji nameri me je podprl matitni In~titut za slovensko izseljenstvo
ZRe SAZU. Ministrstvo za kulruro RS
pa je projekt tudi finantno podprlo.

Splosne strnjene
ugotovitve
Stevilo in pomen Siovencev, izseljenih v Afriko in na Arabski polotok, sta
bistveno vetja oziroma drugatna od
predstav, ki jih ima 0 tern slovenska
strokovna in ~ir~a javnost.

Dr. Ivone 2igon - svetovale<: vlade na Uradu RS
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Siovenke in Siovenci na omenjenem geografskem obmotju so ziveli ali
zivijo zaradi ra zlit nih vzrokov, v razlitnih zgodovinskih obdobjih in socialnih
situacijah.
Drzave, v katerih trenutno zivi relativno vet je ~tevilo Siovencev, so: Egipt,
luznoafri~ka republika, Kenija, lordanija, in IzraeL'

Egipt
Siovenstvo v tej drtavi ima svoje
zatetke ie v 19. stoletju, predvsem v
zadnjem obdobju, ko se je v Egipt,
predvsem v Aleksandrijo in Kairo, z
Gori~kega in s Trta~kega, a tudi drugih
delov Primorske in izjemoma ostalih
delov dana~nje Siovenije, izselilo veliko
i ensk. V Egiptu so se zaposlile pri
premotnih drutinah kot guvernante,
sluikinje, dojilje ipd. Izseljevanje se je
nadaljevalo vse do 30. let 20. stoletja.
To je bilo predvsem ekonomsko
izseljevanje, saj je bil ekonomski poloiaj Siovencev na Primorskem izjemno
slab, ponujeno deja v Egiptu pa je bilo
zelo dobro platano.
V Egipru naj bi bilo okrog leta 1897
te vet kot 8.000 Siovenk, najvet Primork,od 1895 do 1898 je delovalo

slovensko dru~tvo Sloga, ki se je preimenovalo v Siovensko palmo ob Nilu.
To dru~tvo je ustanovilo azil Franca 10tefa v Aleksandriji, mariborske ~olske
sestre so leta 1908 v Aleksandriji ustanovile svojo podruznico. Vetina se jih
je bodisi vrnila v domovino bodisi porotila v Egiptu, predvsem z Neslovenci.
Po leru 1952, ko je Egipt postal neodvisna republika s predsednikom
Gamalom Abdelom Naserjem, so morali vsi tujci zapustiti Egipt. Takrat je
velik del tamkaj~njih Siovenk in Siovencev od~el nazaj v Siovenijo oziroma
Italijo ali pa v nekatere druge zna t ilno
priseljenske drtave. Posebno kategorijo
izseljencev predstavljajo slovenski vojaki, ki so v tasu 2. svetovne vojne ostali
v Egipru kot nekdanji vojaki razpadle
jugoslovanske vojske, pridruteni angle~kim enotam. Izdajali so celo tasopis Bazovica. Gre za zacasno migracijo,
ki je zapustila dokaj malo sledov. 0
. zlatem. obdobju slovenstva v Egipru
je pisala Dorica Makuc v knjigi Aleksandrinke. Sam sem se tistih tasov za
nekaj trenutkov dotaknil med dvema
dolgima sprehodoma po katoli~kih pokopaliWh v Kairu in Aleksandriji .•Tukaj
potiva ..., rojena ... v Rentah, umrla ...
Naj ji bo lahka tuja zemlja. - v sloven~tini, pa tudi v nem~tini, italijanWni

Siovence v zamejstvu in po svelu lef razi skovalec na InSfitutu la slovensko izsellenstvo ZRe SAZU.

V to skupino bi lahko spada! tudi Madagaskar, kjef 2ivi velika slovenskih misijonarjev. Toda ra zi skava se mlsijonarStv3 180lj dOlika, misijonarje kot Siovence Igolj beleli. Zaradi
spe<ifiCnosli te vrSle izsel jenstva bo misijonarstvu namenjena druga raziska va.
V nadalieva niu strnjeno prikazujem glavne znaCilnosti slovenstva v posameznih drtavah. seveda ob predpostavki. da sam Se nisem uspel zbrati vseh informacii. da mi gOlovo Se
manjkajo naslovi in da mi ie zaradi razmeroma poznega z a~e tka dela in stem povezane pozne pridobieve neka terih naslovov zmanikalo tasa za Se nekatere aktivnosti pri projektu.

Iz
ali francoS~ini napisanih nagrobnikov
je bilo na desetine-...
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oziroma z njenimi diplomatskimi ter
verskimi .predstavniStvi«. Rojaki v Egiptu niso ve~ organizirani v druStvo, edina
oblika medsebojnega sre~evanja so
priloinostni sprejemi na slovenskem
veleposlaniStvu ali morebitne kulturne
prireditve s slovensko udeleibo.
tal v ~asu bivanja v Egiptu nisem
uspel vzpostaviti stika z veleposlaniStvom ZRJ. Tajnik oziroma . direktor.
nekdanjega Jugoslovanskega druStva v
Aleksandriji, v katerem je bila velika
ve~ina Siovencev, je namre~ po kon~anem delovanju druStva [v 70. letih)
vso dokumentacijo predal takratnemu
jugoslovanskemu konzulatu v Aleksandriji. Prizadevanja za pridobitev te dokumentacije Se potekajo. Ustanove, ki
bi utegnile hraniti kakrSne koli statisti~ne, arhivske ... podatke 0 Siovencih
v Egiptu, so nedostopne in neurejene,
znana so dolgoletna neuspeSna prizadevanja slovenske ambasade. NaSel
sem sarno ro~no izdelan seznam pokopanih na katoliSkem pokopaliS~u v
Aleksandriji, iz katerega je nemogo~e
izluWti pogosto poitalijan~ene slovenske priimke.

Siovenstvo v Egiptu lfanes je bistveno druga~no kot v opisanem minulem obdobj u.
V ~asu mojega zadnjega - desetdnevnega bivanja [oktober 2001), sem
sre~al ali zgolj izvedel za 38 oseb
slovenskega rodu, od tega je Sest redovnic, en misijonar, ena Se iive~a aleksandrinka, Sest oseb, rojenih v Egiptu
slovenskim starSem ali tam iive~ih od
malega, 7 Siovenk, ki so se poro~ile z
nekdanjimi egiptovskimi Studenti v
Sioveniji, ter 17 otrok iz teh meSanih
zakonov.
Gre za socialno, izobrazbeno, starostno ... zelo raznoliko populacijo, sicer naseljeno skoraj izklju~no v SirSem
Kairu in Aleksandriji. Glavna razdelitev
bi lahko bila na .predvojne« ali .aleksandrinske. Siovence [Se iive~e aleksand rinke, njihove potomce, pa tudi slovenske redovnice, ki so bile z aleksandrinkami vedno v najtesnejSem stiku)
in na sodobne izseljenke, ki so svoje
moie - Egip~ane, spoznale med Studijem v Sioveniji. Prva skupina je ve~ino
rna zelo ostarela in razen redkih izjem
[redovnice) nedejavna, stiki z mati~no Juznoafriska
domovino so ve~inoma Sibki; v drugi republika
skupini so povpre~no visoko izobrarojakih v tern delu afriSke celine
iene in emancipirane Siovenke v sredni
bilo
napisanega Se ni~esar, Ie nekaj
njih ali poznih srednjih letih.lmajo raz~Iankov
v Rodni grudi in morda Se v
meroma tesne stike z domovino in jih
ielijo Se okrepiti. Za prvo sku pi no je kateri slovenski periodi~ni publikaciji.
Tudi sam sem v dnevniku Siovenec v
zna~ilno, da obvlada pogovorni slovenski jezik; pri drugi skupini pa, da letih 1995 in 1996 objavil nekaj prisame izseljenke teko~e obvladajo slo- spevkov 0 tern.
TamkajSnji Siovenci so se iz mati~ne
venS~ino, otroci pa zelo razli~no, pogodomovine
izselili ve~inoma v 60. in
sto odvisno od tega, ali slovensko gotudi
70.
letih.
V ve~ini primerov najprej
vori tudi o~e [Egip~an).
Na vseh sre~anjih sem skuSal izve- v Nem~ijo ali Avstrijo in Sele od tam v
deti 0 drugih rojakih, vendar ve~inoma JAR. Gre za zna~ilno ekonomsko em ineuspeSno. V oporo mi je Ie Se pri~e gracijo. V JAR so se naseljevali nepovevanje g. Sili~a, ki ocenjuje, da bi lahko zano precej oddaljeno, zato tudi nikoli
naSIi Se nekaj oseb slovenskega rodu. ni bilo slovenskega druStva ali vsaj
Menim, da iivi v Egiptu najmanj SO poskusa organiziranja.
oseb slovenskega rodu [I., II., III. geneVe~inoma gre za meSane zakone
racija). Dejanska Stevilka je gotovo pre- Slovenec/ Slovenka - belopolti druiincej ve~ja, vendar so to osebe, ki niso ski partner [priseljenci iz Nem~ije,
znane ne slovenskemu veleposlaniStvu Velike Britanije, Buri ... ). Naseljeni so
ne Siovenkam ne Siovencem, ki Se na SirSem obmo~ju Johannesburga,
vzdriujejo stike z mati~no domovino nekateri pa tudi v Durbanu, Pretoriji,

o

Sasolburgu, Cape Townu in drugih
krajih. Socia Ina struktura je razmeroma
visoka, saj ve~ina spada v srednji ali
viSji srednji sloj prebivalstva. Kljub
groze~i nezaposlenosti in rasno segregativni zaposlovalni politiki nove ~rn
ske vlade je tudi mlajSa generacija razmeroma premoina, teiave se kaiejo
pri Studentih. Pray Studenti in nekateri
drugi mladi se zanimajo za dele ali
Studij v Sioveniji. Kljub relativno trdnemu socialnemu poloiaju je interes za
vrnitev v domovino tudi pri starejSih.
Deielo namre~ poleg visoke nezaposlenosti mo~no pesti zelo visoka stopnja kriminala in nasiiniStva, ter tudi
aids. Sloven ski jezik je v popolnosti
navzo~ pri pripadnikih prve generacije.
Pogosto tudi neslovenski zakonski
partnerji [ve~inoma sporoge) razumejo
posamezne izraze ali fraze. Otroci znajo
slovensko Ie izjemoma, kaiejo pa
interes za u~enje.
Prvi poskus organiziranja Siovencev
v JAR lahko beleiimo leta 1997, ko je
v to driavo prispela na obisk tedanja
driavna sekretarka Urada RS za Siovence v zamejstvu in po svetu Mihaela
Logar. Na neformalenem sre~anju se
je takrat v Roodeportu v okolici Johannesburga pri Letnikovih zbralo okoli
IS oseb. Pribliino od tedaj naprej potekajo intenzivnejSa prizadevanja za
doslednejSe organiziranje. Zakonca
Pavia in Tone Kostanjevec sta med
pripravami na moj obisk zbrala 47
naslovov rojakov v JAR, Namibiji in
Bocvani ter vse tudi povabila na sre~a
nje. Na sre~anju v Sasolburgu II. novern bra 2001 se je zbralo ve~ kot 40
Siovenk in Siovencev razli~nih generacij
ter nekaj njihovih najoijih neslovenskih druiinskih ~Ianov.
Ob upoStevanju dejstva, da kar nekaj
rojakov iivi v oddaljenih krajih [Durban,
Cape Town) in da so se nekateri opravi~ili, je Stevilo vendarle visoko. V vsakem
primeru pa je bilo to najve~je sre~anje
Siovencev v tern delu sveta doslej.
Nekateri so se sre~ali prvi~ v iivljenju,
drugi prvi~ po ve~ letih. Seznam oseb
slovenskega rodu se je medtem podaljSaI.
3. marca 2002 so dejansko ustanovili
DruStvo Siovencev Juine Afrike [JAR,
Namibija, Bocvana, Zimbabve).

Iz

Danes lahko ugotovimo, da na obmocju Julnoafri~ke republike livi 200
ali celo 250 oseb slovenskega rodu.

,

Kenija
Ceprav livi v tej drtavi razmeroma
malo Siovencev oziroma oseb slovenskega rodu, (okoli 20), so le-ti zelo
dejavni. Skupinica ~tirih Siovenk in
dveh Siovencev ter njihovih vecinoma
le odraslih otrok pogosto spada v vi~ji
sloj prebivalstva in je medsebojno zelo
povezana. Doslej so se srecevali na
rednih neforma lnih srecanjih. Ze pred
nekaj leti so prgli do zamisli 0 ustanovitvi slovenskega dru~tva, vendar ni bilo
vecjih premikov. Med obiskom Majde
Povoden N'ginja v Sioveniji pa je pri~lo
do dogovora, da obi~cem tudi Kenijo
in opisano sku pi no. Moj obisk je bil
navsezadnje povod za koncno uresni-
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citev dolgoletnih lelja in nacrtov. I Z
novembra 200 1 se je v hi~i Majde
Povoden N'ginja zbralo devet ustanovnih clanov in ustanovilo Dru ~tvo 510vencev Vzhodne A frike. Sedel dru~tva
je v Nairobiju, vkljucuje pa v Keniji,
Ugandi in Tanzaniji livece Siovenke in
Siovence ter njihove najolje drulinske
clane, tudi soproge, ki niso slovenske
• krvi«. Dru~tvo je ob ustanovitvi imelo
31 clanov.

Krese, Mela. 200l.lepe Vide. V: Mladina.
SI. 40, 8. 10. 2001. str. 47 - 51. Mladina,
Liubliana.
Makue. Doriea. 1993. Aleksandrinke.
Goriska Mohorjeva drutba, Gorica.
PreSeren. Jote. 1997 Siovenska Urugvaika
v Ghani. V: Rodna gruda, SI. 8-9,
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Na osnovi pridobljenih naslovov in
ustnih pricevanj lahko predvidevam, da
livi v Izraelu 100 do 120 oseb slovenskega porekla, v Jordaniji pa 70 do
100. V prvem primeru so to vecinoma
slovenski Judje, ki so se v Izrael izselili
leta 1948, v drugem pa so slovenske
~tudentke, ki so v Sioveniji spoznale
Jordance in se z njimi izselile, ter njihovi potomci.
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Mariboru

Slovenski jezik
in potomci izseljencev
Jezik je prvenstveno sredstvo medsebojnega sporazumevanja, ki omogoca boj ali manj ucinkovito funkcioniranje drulbe in prena~anje specificnih kulturnih vzorcev z ene generacije
na drugo. Hkrati nosi v sebi mocan
identifikacijski naboj, saj ga govorec
dolivlja kot pomemben del svoje biti.
S pomocjo jezika vzpostavlja odnose
z drugim, si oblikuje svoj pogled na
svet in si v veliki meri ustvarja tudi
lastno samopodobo. Torej je jezik
pomemben del govorceve osebne,
drulbene, etnicne in vsakr~ne identi-

Kolar, Bogdan. 1991. Cerkev in Siovenei
po svetu. V: Zgodovina Cerkve na
S/ovenskem, str. 273 - 304. Mohorjeva
drutba, Celie.

Druge drzave
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Arabskem
polotoku
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tete. To je lepo vidno pri Siovencih, ki
so v toku zgodovine svojo identiteto
v veliki meri veckrat utemeljevali tudi
na jezikovni lojalnosti, zadnjic v 90.
letih prej~njega stoletja, ko jih je
obcutek ogrolenosti jezika in vrednot,
povezanih z njim, ~e bolj povezal v
osamosvojitvenih prizadevanjih za
lastno drtavo.
Seveda pa se slovenski jezik ne
govori Ie v Sioveniji, ampak tudi drugod. Kar dobrih 500.000 Siovencev
oz. Ijudi slovenskega rodu je namrec
razprSenih po svetu. V razlicnih drtavah
so na~1i ne Ie drugi dom, ampak so s
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seboj ponesli tudi svoj materni jezik.
Nekateri ga bolj, drugi pa manj uspe~
no ohranjajo. Pogoji, v katerih se to
dogaja, se seveda bistveno razlikujejo
od tistih doma, zato se jezik razvija po
drugacnih zakonih. Sioven~cina se govori tudi v okoljih, kjer je manj ~ inski
jezik in kjer so govorci vsaj do neke
mere dvojezicni. To so izseljenci v
evropskih in prekomorskih delelah, v
zamejskih obmocjih v Italiji, Avstriji in
na Madlarskem in zadnje case tudi v
novo nastalih drtavah na ozemlju nekdanje SFRJ, kjer so se Siovenci nenadorna zna~1i odrezani od maticne drtave.
Vsako od teh okolij je seveda zelo
specificno, a ob vseh razlikah je med
njimi mogoce potegniti tudi marsikak~no vzporednico.
Namen pricujocega prispevka je
osvetliti usodo slovenWne v omenjenih okoljih. Ker je na tako omejenem
prostoru nemogoce v celoti predstaviti
vsakega posebej, se born podrobneje
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osredotocila na ameriske Siovence v
Clevelandu, ki s '50.000 prebivalci
slovenskega rodu predst~vlja najvecjo
tovrstno skupnost v ZDA Zanj sem se
odlocila, ker ima marsikatere tipicne
znacilnosti, vendar se pa od drugih
seveda tudi razlikuje in bo v tern pogledu sluiil kot dobro izhodisce za primerjave in izpostavljanje razlik z drugimi okolji. Ena od takih bolj splosnih
primerjav se ponuja kar sarna od sebe.
Medtem ko je v vseh omenjenih okoIjih slovenscina v podrejenem poloiaju
v odnosu do vecinskega jezika okolja
in je zaradi intenzivnega stika s prevladnim jezikom mocno izpostavljena
tujim vplivom in dojemljiva za prevzemanje drugojezienih vzorcev, je med
njimi vendarle razlika, ki je posledica
geografske oddaljenosti od matiene
domovine. Medtem ko imajo zamejci
razmeroma veliko moinosti za prekomejne stike s Siovenijo in za vsakodnevno rabo slovenskega jezika (enako
velja za tiste Siovence na HlVaskem, ki
iivijo v bliiini meje), so drugi v tern
pogledu precej na slabsem. Pri tern
imam v mislih predvsem tiste, ki iivijo
v prekomorskih deielah, medtem ko
so tisti, ki so se zacasno ali stalno
izselili v razvite, predvsem zahodnoevropske deiele (v Nemeijo, Francijo,
Belgijo, na Nizozemsko, SvedskoJ.
vendarle nekoliko na boljsem, saj si
lahko pogosteje in laije privoseijo
obisk Siovenije. Veeja kot je geografska
oddaljenost od Siovenije, teije je vzdrievati stike z njo in manj je priloinosti
za rabo slovenseine. To pa posledieno
vpliva na raven kompetence v jeziku,
na njegovo bolj ali manj okrnjeno
funkcionalnost in stem na sarno
stopnjo ohranitve jezika.

Jezikovni polozaj
posameznih
izseljenskih
skupnosti
Ameriski Siovenci
V Clevelandu
Zaradi jasnejse predstave si moramo
na kratko priklicati v sporn in zgodovino
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izseljevanja Siovencev v ZDA PlVi
mnoiieni val izseljevanja je zajel Slovence, ki so iiveli v obuboianih provincah tedanje Avsto-Ogrske monarhije,
v zadnjih desetletjih 19. stoletja. Z
upanjem na boljse iivljenje, pogosto
pa tudi na kasnejso vrnitev (do katere
pogosto ni prislo), jih je na tisoee zapustilo svoje domove in se odpravilo
preko velike IUie v Novi svet. Izseljevanje se je dodatno okrepilo med
letoma 1919 in 1923 s stevilnimi Primorci in Krasevci, ki so se po prikljucitvi k Italiji umikali pred fasistienim
reiimom. Proces izseljevanja se je nadaljeval vse do leta 1924, ko so ZDA
omejile stevilo priseljencev.
Za veeino teh zgodnjih ekonomskih
priseljencev brez poklicnih kvalifikacij
in izobrazbe so bile konene postaje
driave Pennsylvanija, Michigan, Illinois,
Ohio, Kalifornija in t. i. .ielezni pas.
severne Minnesote. Poiskali so si
zaposlitev v premogovnikih, jeklarnah
in gradbenih podjetjih. Veeinoma so
se v strnjenih naseljih skupaj naselili.
V zaeetku so pomembno vlogo imele
pri medsebojni pomoci gostilne in tako
imenovane .boarding houses«, kjer so
nasli streho nad glavo na novo prispeli
priseljenci. Kmalu so uspeli zgraditi
tudi mreio razlienih podpornih drustev,
ki so skrbela ne Ie za socialno varnost,
ampak tudi za druiabno in kulturno
iivljenje. Ustanovili so tudi slovenske
cerkve in sole, tako da so bolj ali manj
uspesno iiveli v okviru svojih skupnosti. To je bilo ugodno tudi za jezik,
saj veeina ni znala anglesko, ampak je
govorila Ie slovensko nareeje. Tako je
bilo v Clevelandu, ki je kot peto najvecje industrijsko mesto v ZDA z idealno prometno lego in obetavnimi razvojnimi moinostmi pritegnilo najvee
Siovencev. Po besedah HalVardske enciklopedije ameriskih etnienih manjsin
(1980: 1973) je .naselje ob St. Clair
Avenue med 30. in 79. cesto leta 1920
tako popolnoma slovensko, da je bila
tam angleseina tuj jezik«.
Kljub relativni samozadostnosti iivIjenja v lastni skupnosti se slovenscina
Ie ni mogla popolnoma izogniti angleskemu vplivu. Pri preselitvi v novo

deielo so bili Siovenci namree sooeeni
z zahtevo po prilagoditvi novi kulturi
in novim navadam. Sreeali so se s
predmeti in pojmi, ki jih doma niso
pozna Ii. Ta izziv so jezikovno resili na
najbolj praktieen naein, da so poi menovanja za novo stvarnost enostavno
prevzeli iz angleskega jezika. Podobno
se je zgodilo tudi z mnogimi izredno
pogo-sto rabljenimi besedami in izrazi,
ki so jih sreeevali na delovnem mestu.
Prislo je do sposojanja, pri eemer so
angleskim osnovam, predvsem glagolskim in samostalniskim, dodajali slovenska obrazila in jih uporabljali v
skladu s pravili slovenskega jezikovnega
sistema. Od tod besede, kot so hauza,
kara, Strit, Stor, Sapa, trok, brokati,
klinati, tokati, lefati, drajvati, ranati,
lajkati, ki se zdijo na plVi pogled
nenavadne, v resnici so Ie primer
glasoslovne in oblikoslovne prilagoditve tujih besed (a house, a car, a
street, a store, a shop, a truck, to break,
to clean, to talk, to laugh, to drive, to
run, to like) materinseini.
Razumljivo je, da so priseljenci
svojim otrokom ieleli omogoeiti boljse
iivljenje, kot so ga imeli sami in da so
jih zato poslali v sole. Veeina pripadnikov druge generacije se plVie sreea z
anglescino ob vstopu v otroski vrtec
ali osnovno solo in odraste v razmerorna uravnoteiene dvojeziene govorce,
ki doma govorijo slovensko, drugje pa
anglesko. Pri njih ne prevladuje vee
sposojanje, pae pa se pojavi drugaena
oblika dvojezienega diskurza t. i. kodno
preklapljanje.lzraz oznaeuje izmenieno
rabo slovenscine in angleseine, bodisi
na povedni ali na nadpovedni ravni,
pri cemer oba jezikovna sistema ostaneta med seboj loeena, kar lepo ponazarja naslednji primer: You know irs
always so greae in stari kraj, kjer se pol
hecamo in spomine obujamo in - uh
- and I don't wane to even think that
irs almost time to go back to normal
life ... lzobrazba in znanje angleSCine
jim prineseta napredovanje na druibeni in ekonomski lestvici. Veeina pripadnikov te generacije se je preselila iz
plVotnih sosesk v srediSeu mesta v bolj
prestiina predmestja in si tam ustvarila
lastne domove. Ta teinja je Se bolj opa-
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zna pri njihovih otrocih, tretji generaciji,
ki vetinoma d<Y.;eie visokoSolsko
izobrazbo in je Se bolj drulbeno, a tudi
geografsko mobilna. Posledice za jezik
so usodne, saj med pripadniki te in
mlajSih generacij Ie Se izjemoma naletimo na posameznike z del no kompetenco v slovenskem jeziku.
Drugi vetji val slovenskih izseljencev, ki je priSel v ZDA po 2. svetovni
vojni predvsem zaradi polititnih in Ie
v manjSi meri zaradi ekonomskih razlogov, se od predvojnih izseljencev razIikuje v vet pogledih. V smislu jezikovne rabe je pomembno predvsem to,
da so praviloma bolj izobraieni od
predvojnih izseljencev, da govorijo ne
Ie naretja, ampak obvladajo tudi knjiino slovenStino in pisano besedo in
da marsikdo med njimi govori tudi
angleSko ali kak drug jezik. Njihov izhodiStni pololaj je torej precej ugodnejSi, saj lalje najdejo zaposlitev, lalje
se vkljutijo v novo okolje in tudi glede
naselitve ne tutijo potrebe po livljenju
v segregiranih soseskah. Pri nekaterih
v govoru opalamo elemente sposojanja, vendar ne toliko zaradi potrebe,
saj so veSti obeh jezikov, ampak bolj
kot izraz identitete. Prevladuje kodno
preklapljanje. Ce so se otroci predvojnih priseljencev prvit sretali z angleWno Sele v Soli, lahko za povojne
retemo, da so se angleWne nautili le
v najbolj zgodnjem otroStvu, doma. V
tern pogledu, pa tudi zaradi Sibke kompetence v slovenskem jeziku, so bolj
podobni pripadnikom tretje predvojne
generacije kot druge.
V obSirni empiritni raziskavi sem
poskusila ugotoviti, kakSen je drulbeni
pololaj slovenStine v tern okolju, kateri
zunanji dejavniki najbolj vplivajo na
njegovo rabo, v kolikSni meri se je
materinStina uspela ohraniti in kakSen
je odnos med stopnjo ohranitve 510venWne in obtutkom etnitne pripadnosti. Pokazalo se je, da je kljut do
odgovorov na veeino teh vpraSanj generacijska pripadnost izseljencev. Analiza, ki sem jo na kratko povzela v dosedanjem opisu, namree jasno izpostavlja
bistvene razlike, ki obstajajo ne Ie med
predvojnimi in povojnimi izseljenci,
ampak tudi med pripadniki posameznih generacij znotraj obeh sku pin.
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Ce poskusimo ugotoviti, kateri so
tisti dejavniki, ki najbolj prispevajo k
ohranjanju slovenSeine, vidimo, da je
med najpomembnejSimi razmeroma
visoka stopnja znanja slovenSeine. Ta
je najviSja pri tistih, ki so se slovenWne
naueili kot otroci v Sioveniji, torej pri
pripadnikih obeh prvih generacij. Pri
tern ni zanemarljivega pomena niti sam
naein ueenja, saj so tisti, ki so se jezika
ueili tudi v Soli in ne Ie doma, v prednosti, ker poleg nareeja obvladajo tudi
knjilni jezik in so yeW pisanja. ViSja
izobrazbena stopnja prinese torej viSjo
stopnjo dvojezienosti. Pri tistih izseljencih, ki so se slovenSeine naueili v ZDA,
je stopnja znanja najviSja tam, kjer so
jo govorili doma kot osnovni pogovorni jezik, poleg tega pa Se obiskovali
slovenske Sole in teeaje. Precej niija je
pri tistih, ki so v otroStvu doma govorili
oba jezika ali pa predvsem angleSko.
Pri tistih, ki so bili rojeni v Sioveniji,
znanje slovenWne praviloma upada z
doliino bivanja v ZDA oz. 5 easovno
oddaljenostjo od izselitve.
NajpomembnejSe pri ohranjanju
slovenSeine je razmeroma veliko priloinosti za njeno rabo. Takih priloinosti
imajo najvee tisti, ki so poroeeni 5 partnerji slovenskega rodu, in tisti, ki vzdriujejo redne/pogoste stike 5 starimi
starSi ali z njimi celo iivijo v istem
gospodinjstvu. Socializacijski vzorci, v
katere je vkljueenih veliko slovensko
govoreeih oseb (prijateljev, sosedov ali
znancev in soelanov iz etnienih organizacij), ugodno vplivajo na ohranitev
dvojeziene kompetence. NajlepSi zgled
tega je uspeSno delovanje prvih
predvojnih izseljencev, ki je potekalo
skorajda izkljueno v slovenWni. Pri tern
moramo poudariti pomen udejstvovanja v prostotasnem, druiabnem, kulturnem ali verskem iivljenju, aktivnega
sodelovanja ali Ie obiskov kulturnih
prireditev v slovenskih domovih, sodelovanja v pevskih zborih, glasbenih
ansamblih, folklornih skupinah, kot
tudi izdajanja in branja slovenskih
glasil. easopisov in revij (eeprav se te
zaradi mlajSih braJcev v vedno veejem
obsegu tiskajo v angleSeini in kreijo
obseg t. i. slovenskih stranj), ustvarjanja
in posluSanja radijskih oddaj (eeprav
so tudi te veekrat slovenske Ie Se po

glasbi in obeasni slovenski besedi,
medtem ko ostali govorni del poteka
najveekrat v angleWnj), obiskovanja
teeajev slovenskega jezika in ohranjanja vezi s Siovenijo. Vse naSteto prispeva k veejim moinostim za vsaj del no
ohranitev jezika.
Pray tako je pomemben tudi odnos,
ki ga imajo izseljenci do materinSeine.
Ni vseeno, ee so do jezika indiferentni.
Verjetnost, da si bodo zavestno prizadevali za ohranitev materinWne, je
gotovo veeja pri tistih, ki menijo, da je
jezik pomemben bodisi iz sporazumevalnih bodisi iz etnienih vzrokov. Tisti,
ki menijo, da je materinWna bistveni
in nepogreSljivi del njihove etniene
identitete, slovenSeino praviloma tudi
bolje obvladajo (npr. prva povojna
generacija). Razmerje med jezikovnimi
odnosi in med dejansko jezikovno
rabo seveda ni vedno preprosto in
enopomensko. Pozitiven odnos do
ohranitve slovenSeine Se ni zagotovilo,
da se bo jezik tudi obdrial. Ne glede
na to pa pozitiven odnos do materinSeine delno prispeva k njeni vsaj zaeasni ohranitvi. To je najbolj otitno pri
drugi predvojni generaciji, ki je odraSeala v razmerah, ki so bile priseIjenskim jezikom izrazito nenaklonjene.
Druga generacija priseljencev se je
veeinoma odloeila, da zaradi predznaka tujskosti svojih otrok ne bo ueila
slovensko. V 60. letih in kasneje so se
razmere spremenile, etnienega porekla
ni bilo treba vee skrivati, ampak je
postalo simbol ponosa, zato je tretja
predvojna generacija ie zaeela iskati
svoje ,korenine•. Kljub temu da je bil
jezik v glavnem ie izgubljen, so se
nekateri posamezniki odloeili, da se ga
naueijo.
Seveda na izbiro jezika, na odloeitev, s katero se sooea izseljenec,
vpliva Se cela vrsta drugih dejavnikov,
med njimi so t. i. situacijski dejavniki:
tema pogovora, okolje, v katerem se
govori in sogovornik.
Zanimivo je, da je veeina anketirancev menila, da ima tema pogovora
pri izbiri enega ali drugega jezika
skorajda odloeilno vlogo, vendar je
praksa pokazala drugaee. 0 osebnih
in poslovnih zadevah, kulturi, Sioveniji
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in spominih na otro~tvo, govorijo v
slovenskem ali angle~kem ali v obeh
jezikih, torej zelo nedosledno. Le pri
prvi predvojni generaciji s6 se odgovori
bolj ali manj ujemali z dejanskim
stanjem. Siovensko se pogovarjajo 0
otroSkih spominih, Sioveniji, kulluri in
tradiciji, verjetno zaradi izredno mocnih asociacij med materinWno in naStelimi temami. Zanimalo me je ~e,
kateri jezik prevladuje v situacijah, ko
govorci izbirajo jezik Ie z minimalno
stopnjo nadzora ali pa nanjo zavestno
sploh ne morejo vplivati. Kateri je tisti
jezik, ki ga izberejo pri hitrem Stetju,
pri molitvi, v sanjah in v stresnih
situacijah, torej jezik, ki nas Se najbolj
pribliza intimnemu dozivljanju vsakega
posameznega govorca. Tu so bili rezultati nekoliko jasnej~i in kljub manj~im
razlikam med generacijami se je pokazalo, da je slovenWna skoraj popolnoma izgubila svojo vlogo pri hitrem
Stetju (najbri zaradi izredno pogoste
rabe Stevnikov v vsakdanjem zivljenju
- datumi, naslovi in podobno). V
nasprotju stem jo kar pogosto srecamo kot jezik molitve in jezik sanj, ~e
najvec govorcev se vanjo zalece, ko so
pod stresom in razburjeni. Vsaj za tiste,
ki so bili rojeni v Sioveniji, ima torej
slovenWna izredno mocno osebno in
custveno noto, ki je v na~tetih situacijah dobro vidna.
PomembnejSi dejavnik od same teme pogovora je okolje. Siovenski jezik
se uporablja predvsem na etnicnih prireditvah, medtem ko se v bolj formalnih
okoljih skorajda ne sli~i. Podobno se
govori sloven~cina v domacem okolju
in v prijateljskih krogih, tako rekoc
• prepovedana. pa je v delovnem okoIju. Dejavnik, ki torej odloca 0 tem, al i
se bo govorila sloven~cina, je stopnja
formalnosti oz. sprejemljivoslilprimernosti v dolocenem okolju in ob dolocenem dogodku.
Najpomembnej~i in odlocilen med
lremi situacijskimi dejavniki je gOlovo
sogovornik v sporocevalni verigi. Glavni kriterij za izbiro sloven~cine pri vecini
sodelujocih v raziskavi je bil namrec
naslovnik. Ce so presodili, da je lelemu slovenScina bolj pri srcu kot
angle~cina ali pa da se v njej lazje izraza
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(slarej~i, obiskovalci iz Siovenije), so
skoraj vedno izbrali slovenScino. AngleSCino so izbrali vsakokrat, ko se je v
pogovor vkljucil enojezicni angleSko
govoreci govorec. Izbira jezika v dani
situaciji je torej odvisna od govorceve
psiholoSke in socioloSke naravnanosti,
tj. od slopnje blizine oz. druzbene distance, ki jo zeli ustvarili med seboj in
naslovnikom. Gre torej za rabo stilisticnih sprememb, v tem primeru preklapljanja dveh jezikov v funkciji medsebojnega prilagajanja. Jezik, ki je udelezencem pogovora sku pen, je uporabljen kot sredstvo premostitve medsebojne razdalje in kot znarnenje solidarnosti, ce gre za sodelovanje, pricakovanje potencialnih koristi od pogovora
ali medsebojno naklonjenos!. Z izbiro
drugega jezika se vcasih zelimo od
sogovornika distancirati in poudarili
medsebojne razlike v stalusu ali kje
drugje. Tako ravnajo starSi, ki se
zatecejo k slovenScini, kadar ne zelijo,
da njihove pogovore posluSajo otroci.
Zanimivi so tudi primeri, ko starSi
govorijo z otrokom v slovenWni, ta
pa dosledno odgovarja v angleScini,
ceprav slovenski jezik vsaj delno
obvlada.

Dejavniki, ki vplivajo na opuScanje
slovenScine, so nasprotni pravkar opisanim; gre torej za razmeroma nizko
slopnjo obvladanja slovenScine, ki je
med drugim odvisna od redkih priloznosti za njeno rabo in od negativnega
ali indiferentnega odnosa do njene
ohranitve. Ta se na zelo zanimiv nacin
kaze v odgovorih na vpraSanje 0 vlogi
jezika pri etnicni identifikaciji. Glede
na sploSno deklarirano pomembnosl
jezika bi pricakovali, da bo le-ta zavzel
prvo ali pa vsaj zelo visoko meSlO na
lestvici etnicnih vredno!. Presenelljivo
se to ne zgodi, saj ga Ie prva povojna
generacija uvrSca na drugo najpomembnejSe mesto, takoj za kulturo. Pri
vseh drugih je uvrScen zelo nizko, za
kulturo, vero, glasbo, etnicno kuhinjo
in celo delovno eliko (ki seveda ni
etnicni atribut, ceprav ga vecina Slovencev navaja kot tisto lastnost, ki jih
najbolj tipicno opredeljuje). Zdi se, da
je to okolje, kjer je obdobje primarne
in sekundarne socializacije za vecino

izseljencev zaznamovala razpetost med
manjSinskim in vecinskim jezikom. Jezik
se Ie tezko uveljavi kot tisti atribut, ki
nekoga zaznamuje kOl Siovenca. Ob
zelo okrnjeni prakticnosporazumevalni funkciji je vecini blizja kultura, ki se
nanaSa na skupek prepricanj, norm,
vrednot in obicajev, pri cemer se opira
na specificen slovenski simbolni sislem
in sku pen zgodovinski spomin. Kot
bomo videli kasneje, se vecina s
slovenskimi vrednotami sicer ne identificira popolnoma in izkljucno, ker je
zaradi obkrozenosti z drugo kulluro
nehote vsrkala tudi druge vrednole in
si tako ustvarila dvojno identiteto. A
ne glede na to je kultura tiSli element,
ki ga vecina navaja kot najpomembnejSega za svojo pripadnost slovenstvu.
Znanje jezika, za ohranitev tega obcutka pripadnosti po mnenju vecine, predvsem mlajSih (ki se po lastni oceni lazje
in bolj kompetentno izrazajo v slovenScini), ni neobhodno potrebno. Tako
tudi ne preseneca, da se Stevilni pripadniki mlajSih generacij opredeljujejo za
Siovence ali ameriSke Siovence, kot materni jezik pa ne navajajo vee izkljucno
slovenScine, ampak oba jezika, Se veckrat pa samo angleScino. MaterinScina
je izgubila osrednjo vlogo pri etnicni
identifikaciji.
Nadalje opuScanje slovenScine pospeSujejo predvsem etnicno meSani
zakoni, geografska in druzbena mobilnos!. Predvsem pri pripadnikih mlajSih
generacij izselitev iz prvotnih sosesk
najveckrat pomeni opustitev sodelovanja v etnicnih organizacijah in vzpostavljanje novih poslovnih in prijateljskih vezi, ki ne temeljijo vee na etnicnih
kriterijih .
Iz povedanega je mogoce ugoloviti,
da med ameriskimi Siovenci v Clevelandu prevladuje stanje zelo neustaIjene, a prehodne dvojezicnosti. Zelo
ociten znak, ki takSno tezo potrjuje, je
izredno hitra jezikovna asimilacija druge povojne generacije v primerjavi s
tretjo predvojno. Asimilacija slovenSeine z angleScino, ki se je v predvojni
skupini zgodila v treh generacijah, je
pri povojni izpeljana ze po dveh generacijah. Krog, ki se je zacel s slovensko
enojezicnostjo in se nadaljuje z ostanki
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nestabilne dvojezicnosti, se bo torej
najverjetneje kmalu sklenil s ponovno
enojezicnostjo, Ie da tokrat angle~ko.
Pri tern so lahko izjeme ' posamezniki,
ki so se zavestno odlocili za ucenje in
ohranjanje jezika. Na ravni skupnosti
se je gotovo ie zgodil premik od sloven~cine k angle~cini, ki se brez dotoka
novih priseljencev pocasi, a neizogibno
premika v smeri jezkovne smrti sloven~cine v tern okolju.
Za slovenWno, ki se ~e uporablja,
so torej znacilne predvsem velika nestabilnost, upadanje sporazumevalne
in kognitivne kompetence ter mocna
zvrstno-funkcijska okrnjenost. Raba je
omejena v glavnem na govor, bralna
in predvsem pisna kompetenca sta na
bistveno niiji ravni. Kot ~ibkej~a v
odnosu do angleWne je sloven~cina
zelo sprejemljiva za angle~ke vplive in
neprestane spremembe. Angle~ki vpliv
se kaie na vseh jezikovnih ravninah.
Viden je na primer ie pri sami izgovorjavi, pri kateri v Sioveniji rojenim povzrocajo nekateri angle~ki glasovi, ki jih
slovenWna ne pozna, kar precejSnje
teiave (d, q, zveneci plozivi ... J, medtem
ko v Ameriki rojeni Siovenci izgovarjajo
nekatere glasove v skladu z angleSkimi
glasoslovnimi pravili. Se mocnejSi je
vpliv angleSkega jezika na oblikoslovnem podrocju, kjer prihaja do posploSevanja, poenostavljanja in opuScanja
slovenskih sklanjatvenih vzorcev, pa
tudi v skladnji, kjer postaja slovenski
besedni vrstni red vse bolj podoben
angleSkemu. Navajam nekaj znacilnih
primerov, ki omenjene vplive lepo ponazarjajo:
Oblikoslovje
S ta prva moja iena pa Se oba brat
smo S/i v Siovenija.
• To je tista slika, ki si me vid'ia z
moje Sciri grandson.
•

Skladnja
See, je blu teiku in jazsem se zmerom brigala, da jaz sem pridno
delala, da jilZ ne bi b'la fajrana I
fired = odpuScena/ , you know.
(Odvecna raba osebkovnega zaimka, kjer bi v slovenWni zaradi stilne
nezaznamovanosti pricakovali nicti
osebni zaimek);

•

•

•
•

•

•
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In sem Sia do, you know, mesco
uprilVil, da fajlam komplejnt I to file
a complaint - 'vlotiti pritotbo'. (raba samostalnika namesto pridevni~kega prilastka pred odnosnico);
YeS, je bil takrat Se majhen in cisto
odvisen na njegove starSe. (Napacni
predlogi);
Sem se tako smejala ji. (Napacna
razvrstitev naslonk v nizu);
•
Ona gleda in smeje in ne razume,
kaj ji oni pravijo. (OpuScanje povratnih glagolov);
In dokler je priSe!, ni Sel nobeden
proc, smo vsi sarno cakali (Trdilna
namesto nikalne oblike)
Pa sem jo vpraSala, ce me je pozna/a, pa me ni. (UpoStevanje angleSkih pravil 0 sosledici casov).

V nekoliko manjSi meri se kaie vpliv
angleWne na slovenlCino tudi v pomenoslovju in pragmatiki. V pomenoslovju opaiamo izpodrivanje nekaterih
slovenskih pomenov z angleSkimi oz.
oienje in Sirjenje nekaterih pomenov
po angleSkem vzoru. Pray tako je pogosta raba tako imenovanih lainih
prijateljev, besed, ki zvenijo enako,
vendar imajo drugacen pomen in
utegnejo biti vcasih vir bolj ali manj
zabavnih nesporazumov. Najbolj znani
so najbri kalki, dobesedni prevodi
angle~kih besednih zvez ali vecjih
skladenjskih celot v slovenScino.
Primeri:
RazSiritev pomena
Ocrociv pomenu m/adina po vzoru
angle~kega kids.
• laini prijatelji
Sef - chef
smucati - smooch
• Kalki
delati denar (to make money)
delati iivljenje (to make a living)
vzeti slike (to take pictures)
imeti dobercas (to have a good time)
vzeti vlak (to take a train)
•

V pragmatiki je najbolj ociten primer angleSkega vpliva na slovenScino
raba tikanja in vikanja. Pravila tikanja
in vikanja, ki so v slovenWni precej
kompleksna, se zdijo predvsem mlajSim
govorcem prezahtevna, zato jih uporabljajo precej nakljucno. Se najveckrat

pa se v negotovosti pravilne izbire
zaimka pod vplivom anglelCine, ki
uporablja Ie en zaimek (you) zatecejo
k bolj egalitarnemu ci.
Pri slovenScini poleg njenega dokaj
hitrega izginevanja opaiamo tudi medsebojno pribliievanje in izravnavanje
razlik med posameznimi narecji. Izjema
so Prekmurci, ki ohranjajo svoj specificni govor. Opazna je tudi dolocena
stopnja arhaicnosti jezika, ki so ga izseljenci ohranili v bolj ali manj prvotni
obliki, medtem ko je bila drugacna razvojna pot jezika v Sioveniji. Od tod
tudi ne tako redko presenecenje ali
celo razocaranje nekaterih, ki imajo ob
obisku Siovenije teiave ne Ie ob spremenjeni podobi deiele, ki se ne ujema
s spomini iz preteklosti, ampak tudi z
razumevanjem posameznih jezikovnih
pojavov, nove terminologije, pisnih
besedil in podobno.

Primerjava z drugimi
skupnostmi
Opis clevelandske slovenske skupnosti bi lahko brez teiav aplicirali tudi
na druge kraje v ameriSkih zveznih
driavah, kjer iivijo Siovenci. Razlike so
Ie v njihovem manjSem Stevilu in vecji
razpr~enosti poselitve, kar ima za posledico manjSe Stevilo etnicnih organizacij
in njihovo vcasih manj intenzivno delovanje.
Pray tako vecina opisanega velja tudi
za Siovence v Kanadi, drugi veliki driavi
na severnoameri~kem kontinentu, ki je
sprejela kakih 40.000 Ijudi slovenskega rodu. Najvec, pribliino 10.000,
jih iivi v Torontu. Prvi vtis cloveka, ki
ga pot zanese iz Clevelanda v Toronto
je, da se v Toronotu govori vec slovensko in da je veliko manj me~anja obeh
jezikov. Razlog za tako stanje je najverjetneje v sami strukturi priseljencev, saj
prevladujejo pripadniki povojne generacije, za katere je cas izselitve oddaIjen, a vendarle ne tako zelo kot pri
predvojni generaciji. Hkrati si predvsem
politicni emigranti, ki imajo zaradi
neprostovoljne zapustitve domovine
obcutek izgube, bolj custven odnos do
materinlCine in si zavestno prizadevajo
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za njeno ohranitev. Po pri~akovanju so
rezultati teh prizade~anj kljub razvejani
dru~tveni in cerkveni orgaQiziranosti in
bogati kulturni dejavnosti omejeni v
glavnem na tiste, ki so bili rojeni v 510veniji, njihovi otroci pa le spadajo v
generacije, ki se lalje izralajo v angle~~ini in imajo tipi~en tri- oz. dvodelni
cikel izgubljanja maternega jezika.
Precej podobno stanje sre~amo tudi
v Avstraliji, kjer livi dobrih 25.000510vencev, in sicer najve~ v 5ydneju in
Melbournu. Avstralija je bila za ve~ino
510vencev relativno neznan kontinent
vse konca 2. svetovne vojne. Sele takrat
je postala cilj ~tevilnih, predvsem ekonomskih izseljencev. Zanje so zna~ilne
vse le opisane oblike organiziranja, od
~tevilnih kulturnih dru~tev do slovenske
cerkve, slovenskih publikacij, radijskih
programov in jezikovnih te~ajev ter
poskusov ohranjanja slovenske kulture
in jezika. Zna~ilne so tudi telave, ki
tipi~no spremljajo taka prizadevanja in
ki se najbolj izrazito kalejo v hitrem
opu~~anju materin~~ine le pri generaciji njihovih otrok.
Ce so si ameri~ki, kanadski in avstralski 510venci v bistvenih stvareh
podobni, medtem ko so razlike Ie v
podrobnostih, je pololaj v lutni
Ameriki nekoliko druga~en. To ne velja
toliko za Brazilijo, Venezuelo, Montevideo, Urugvaj in Cile, kjer tivi manj~e
~tevilo izseljencev, ampak predvsem za
Argentino. Tu je ob manj~i skupini
predvojnih priseljencev po 2. svetovni
vojni na~lo zato~i~~e okoli 6.000 politi~nih emigrantov in ustvarilo zelo mo~no in trdno povezano skupnost. Za
. skupnost, v kateri je bilo le ob prihodu
veliko izobratencev, tako lai~nih kot
duhovnikov, je zna~ilno, da se je te
takoj zelo dobro organizirala in delovala kot 510venija v malem. V pri~akova
nju uresni~itve kon~nega cilja - vrnitve
v domovino - so na~rtno skrbeli tako
za ohranjanje ob~utka etni~ne pripadnosti slovenstvu kot tudi materinWne.
Ob vodilni vlogi katoli~ke Cerkve je v
skupnosti bogato versko in kulturno
livljenje, delujejo pa tudi dru~tva. Za
ohranitev jezika je pomemben , razmeroma kompleksen sistem dopolnilnega
pouka v slovenskem jeziku od vrtcev
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pa do srednje ~ole. V Argentini tako
naletimo na mlade Ijudi, ki teko~e govorijo slovensko, kljub temu da niso
bili morda ~e nikoli v 510veniji in kljub
temu da ni novega pritoka slovenskih
priseljencev. Fenomen, ki so ga nekateri
poimenovali kar .slovenski ~udet v
Argentini«. Argentinski 510venci jeziku
kot najpomembnej~emu nosilcu slovenstva pripisujejo mo~an ~ustveni in
ideolo~ki naboj. lezikovna lojalnost se
skupaj s patriotizmom uvr~~a na zelo
visoko mesto na lestvici moralnih in
eti~nih vrednot. Prizadevanja po ohranitvi slovenskosti so argentinske 510vence v veliki meri zaprla pred vplivi
~i~e argentinske drulbe in jih naredila
za izredno homogeno, enovito, samozadostno in precej izolirano skupnost.
510veniji imajo precej subjektivno,
mistificirano podobo, ki se ne ujema
povsem z realno podobo drtave.
Politi~no in ideolo~ko so zelo enotni.
Vse skupaj pa jih dela skoraj neprodu~no zaprte tako za kulturne vplive
~ir~e okolice kot tudi za mo~nejse
vplive dominantnega ~panskega jezika.
Zavra~anje novega okolja in manj~a
pripravljenost za spopad z novimi izzivi
- vzrok za to je verjetno v neprostovoljni priselitvi in v upanju po vzpostavitvi prvotnega stanja - torej spremlja
relativno po~asna akulturacija, kar ima
v jezikovnem pogledu za posledico
izredno visoko stopnjo ohranitve materinWne (seveda s primesmi arhaizmov).

o

Ostane nam ~e kratka primerjava s
pololajem v evropskih drtavah, kjer
tivijo 510venci, ki smo jih v~asih imenovali zdomci, ker se je pri~akovalo, da
so Ie na za~asnem delu v tujini in da
se bode prej ali slej vrnili v 510venijo.
Zdi se, da pray zaradi te za~asnosti niso
imeli ob~utka, da je njihov jezik kakor
koli ogroten in mu tudi niso posve~ali
velike pozornosti. Kadar koli bi se namre~ lahko vrnili domov in zopet zaliveli
v slovenskem okolju. V tem pa je seveda ti~ala past. Ob navidezni neogrolenosti in spro~~enosti se jezik hitro
izgubi. Tako se je s~asoma veliko stevilo
teh za~asno izseljenih skoraj nevede
prelevilo v prave izseljence, njihova
jezikovna kompetenca pa je padala. Se

bolj drti ta trditev za njihove otroke,
pri katerih opatamo Ie ~e sledi slovens~ine, medtem ko se latje izralajo v
nemWni, francos~ini in drugih dominantnih jezikih okolja. Drtava 510venija
sku~a pomagati po najboljsih mo~eh
s slovenskimi u~itelji, veliko naredijo
za ohranjanje materinWne tudi slovenski duhovniki, procesa jezikovne asimilacije pa seveda ne morejo v celoti
zaustaviti.
Ceprav stanje med pripradniki prve
generacije torej ni tako slabo, se posebej, ker se dobivajo tudi v drustvih, pri
otrocih opatamo isti fenomen kot pri
vseh tipi~nih izseljencih - jezik ostaja
Ie se v sledovih, prevladuje pa nems~ina, franco~~ina, sveds~ina ali kak
drug jezik okolja.
Drtava spodbuja kulturno dejavnost 510vencev in v okviru le-te ~e
posebej ohranjanje maternega jezika
tudi v novonastalih drtavah na ozemlju
bivse 5FRJ (Hrvaska, Makedonija, Bosna
in Hercegovina, ZR lugoslavija) ter v
zamejstvu (ltalija, Avstrija, Madlarska).
Zamejske skupnosti tesno sodelujejo
s 510venijo in od nje tudi pri~akujejo
odlo~nejso pomo~ pri uveljavljanju
svojih pravic (npr. zaWtni zakon 0
manjsinah v Italiji, dvojezi~ne sole in
napisi na avstrijskem Koro~kem in Madlarskeml. a pri tem niso vedno najbolj
uspe~ne. Podobno se godi tudi z jezikom, ki ga predvsem pri mlajsih Ie ~e
redko slisimo. Dodatna ovira za ohranjanje materin~~ine in za u~inkovitej~o
pomo~ iz 510venije so tudi precej~nje
razlike med slovenskim knjitnim jezikom in nare~ji, ki jih govorijo v Porabju
in v Beneski 510veniji.

Sklep
Kak~na

je torej prihodnost slovenzunaj slovenskih meja? Glede na
to, da je predvsem za mlaj~e generacije
v veliki meri izgubila prakti~nosporazu
mevalno vrednost in da se celo pri starej~ih ohranja bolj na simbolni kot na
realni ravni, bi bilo najbrt nerealno pri~akovati, da se lahko ohrani dalj ~asa.
Se zlasti v delelah, ki so od mati~ne
510venije geografsko zelo oddaljene,
je to brez dotoka novih priseljencev
prakti~no nemogo~e. Gre za popolno~~ine
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ma naraven proees, v katerem se
manj~ina ob norm81ni integraeiji v novo
okolje prilagodi novim razmeram. Seveda pa to ~e ne pomeni 'tudi izginotja
obCutka pripadnosti slovenstvu. VeCina
se v novih okoljih ~e vedno poCuti Slovenee in livi nekak~no dvojno identiteto: tako imamo Ijudi, ki so najprej
AmeriCani, KanadCani in Avstralci, a
hkrati tudi Siovenei. To dvojnost veCinoma dolivljajo kot prednost, saj jim
istovetenje z dvema med seboj dopolnjujoCim a se kulturama daje veCjo ~iri
no, krepi samozavest in daje obCutek
ponosa in pripadnosti. Dokler bo torej
zavedanje 0 slovenskosti prispevalo k
njihovi pozitivni samopodobi, ni strahu, da bi se Siovenei v svetu izgubili in to ne glede na vedno ~ibkej~o vitalnost slovenskega jezika v teh okoljih.
KonCno se zastavlja ~e vpra~anje,
kako je na odnos slovenWne vplival
nastanek nove slovenske drlave. Ni
dvoma, da je osamosvojitev med izseIjenee prinesla veCje zanimanje tako za
Siovenijo kot tudi za slovenski jezik in
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da so se stiki med izseljenci in matiCno
drtavo okrepili. Hkrati se je treba zavedati, da samo zaCetno navdu~enje ni
dovolj in da lahko dejansko prispevamo k ohranjanju materinSCine Ie preko pristnih stikov in konkretnih dolgoroCnih projektov sodelovanja, v katerih
vidijo poteneialne koristi oboji, Siovenei doma in tisti v svetu, pri Cemer je
pomembno, da so vanje vkljuCeni
predvsem pripadniki mlaj~ih generaeij.
Vedno ~teviICnej~e ~ole in teCaji slovenskega jezika, ki vabijo potomee slovenskih izseljencev, da med bivanjem
v Sioveniji spoznavajo jezik in kulturo
svojih star~ev oz. prednikov, lahko pri
tem nedvomno odigrajo zelo pozitivno
vlogo.
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Literarno ustvarjanje med izseljenci
literarno deja slovenskih izseljencev je bilo v matiCni domovini ~e pred
pol<Jrugim desetletjem pray malo
pozna no. Tedanji sintetiCni pregledi in
leksikoni nacionalne knjilevnosti
navajajo od veC sto izseljenskih piseev
Ie peW co imen. Pray tako neznatno je
bilo zanimanje osrednjih kulturnih
medijev za izseljensko knjiievnosl,
medtem ko je osnovno in srednje ~ol
stvo ta pomembni sestavni del naeionalne literature v eeloti ignoriralo. V
devetdesetih letih se je v okviru slovenske literarne znanosti in humanistike
nasploh, predvsem pa tudi v okviru
matiCne kulture, odnos do spregledanih ustvarjalcev v diaspori bistveno
spremenil. I.e slovensko ~olstvo je ob
tem oCitnem premiku ostalo nepriza-

deto, 0 Cerner bo med drugim tek[a
beseda v zadnjem delu tega prispevka.
Ker se vpra~anja slovenske slovstvene
zgodovine, predvsem izseljenske, pogosto tesno prepletajo z vpra~anji slovenske socialne, gospodarske in politiCne zgodovine, je smiselno, da se tudi
tisti, ki se kakorkoli ukvarjajo z zgodovino zadnjih stoletij, vsaj v glavnih potezah seznanijo s temi vpra~anji. Zato bo
izseljenska knjilevnost na tem mestu
obravnavana z vidikov, ki omogoCajo kar
najbolj zgo~ceno predstavitev osnovnih
podatkov, hkrati pa nudijo dovolj ~irok
vpogled v problematiko nastajanja, uveIjavljanja in pomena tega dela narodne
knjilevnosti. Prispevek torej - po uvodnih
podatkih - vkljuCuje kratek pregled
najpomembnej~ih piscev in se v nada-

Ijevanju dotakne osrednjih vpra~anj
zdomske knjilevnosti: njenega obsega,
kakovosti in jezika ter njene integriranosti
v nacionalno literaturo in kulturo.

Oris
ZaCetki knjilevnega ustvarjanja v
slovenskem izseljenstvu - Ce govorimo
o knjiievnosti v oljem pomenu besede
- segajo v prvo polovieo 18. stoletja,
pri Cemer so v izseljenskem sIovstvu
~e vrsto desetletij zatem prevladovale
polliterarne oblike. Najznacilnej~a tedanja oblika je (zlasti misijonskoj
pismo, I od drugih zvrsti pa predvsem
potopis, avtobiografija, polemiCno
besedilo, verskopouCno in poljudnoznanstveno deja ter nekaj poezije. V

I Slovenski misijonalji so zateH objavlja!i svoia pisma te dveslo Ie! prej; med leli 1642-1849 so jih objavljali v lalin~Cini in
Dunaju, v sloven~Cini pa ad leta 1833 dalje, ad 1841 predvsem v Zgodnji daniel

nem~tini

v razliCnih glasilih v Augsburgu, Gradcu in na
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dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja
so slovenski izseljenci motneje ra zvili
literarno dejavnost zlasti v obeh Arnerikah in rnanj v evropsken'l izseljenstvu;
v ZDA je bilo njihovo literarno snovanje ze tedaj izrazito razvejano in je
zajemalo vse literarne zvrsti. V drugi
polovici preteklega stoletja je slovenska
izseljenska knjizevnost, zlasti lirika,
dozivela svoj razcvet tudi v Avstraliji, v
obeh Amerikah in Evropi pa se je,
okrepljena z novimi pisci iz vrst povojne emigracije, v tem tasu kakovostno
pribl iza la povpret ni literarni ra vni
matit ne knji zevnosti in jo v mnogih
prim erih tudi presegla. Sloven ski izseljenski pisci - evidentirali smo jih
priblizno 300 - so v vseh obdobjih
prispevali v zakladnico slovenske knji zevnosti nekaj vet kot 500 samostojnih leposlovnih knjig in mnogo
revialnih literarnih objav. Njihov prispevek v slovenskem jeziku predstavlja
pom embno raz ~ iritev tematskega in
izkustvenega razpona v sloven ski naci onalni literaturi. S svoj imi objavami
v tujih jezikih pa v veliki meri prispeva jo
v kn jizevnost in kulturo svo je nove
domovine pray tiste zna t ilnosti, ki
izrazito izhajajo iz slovenske knji zevne
tradicije.
Prva generacija izseljencev, tako
predvojnih kot povojnih, je bila oziroma je literarno aktivnej ~a od naslednjih. Vzrok za to niso Ie dramatit ni
sunki usode ob lotitvi od domovine
in soot enju s tujino, temvet tudi eksistencialna potreba priseljenske skupnosti, da se z razvojem izvirnega literarnega snovanja v materin ~t ini - tako
kot z gojenjem drugih oblik umetnosti
in folklornih tradicij - kolikor mogot e
uspe~no brani pred asimilacijskimi
pritiski vet inskega naroda v novi domovini. 0 tem, kdo je pisal in kdo ne,
so zato v izseljenstvu vet krat odlotale
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okoliWne kot nadarjenost. A kdor je
pisal, je tam lazje objavljal kot ~tevilni
avtorji v domovini. Za sorazmerno
ugodne publikacijske moznosti so
skrbeli izseljenci sami, saj so zalozni ~ ki
dejavnosti posvetali veliko pozornost,
tako v smislu financiranja kot prostovoljnega dela. Priblizno ~estina njihovih
dosedanjih knjiznih izdaj je izsla v
samozalozbi. Izseljenskih listov je bilo
pred drugo svetovno vojno in po njej
sorazmerno mnogo, prispevkov pa ni
bilo vedno na pretek in zato je bila
kakovostna uredni ~ ka selekcija prej
izjema kot pravilo. laze Bajec navaja v
svoji bibliografiji 128 naslovov izseljenske periodike samo do leta 1945,
Marjan Perrot navaja kar 74 naslovov
povojnih izseljenskih listov, ki so jih
izdajali (in nekatere ~e vedno izdajajo)
Siovenci v Argentini' Danes izhaja ~e
priblizno 30 naslovov slovenske izseIjenske periodike, kar je skoraj neverjetna Stevilka, te jo primerjamo s ~tevi10m Se izhajajot ih izseljenskih listov
drugih evropskih narodov. Danski priseljenci v ZDA, od svojih vet kot sto
nekdanjih etnit nih t asopisov izdajajo
Ie ~ e dva.' Tudi uredniSki kriteriji v
knjizn em zaloz ni~tvu so bili pogosto
manj zahtevni kot v matitni domovini.
Ker pa se je v (zlasti povojni) emigraciji
zna~lo tudi precej~nje ~tevilo nadarjenih ustvarjalcev, so njihova leposlovna dela dvignila kakovostno raven
zdomske literature do tolik~ n e mere,
da njeno mesto v narodni knjizevnosti
in kulturi ni vet sporno.

Literarne zvrsti,
periodika, pisci
Izseljenska knjizevnost je dosegla
prvi vrhunec v dvajsetih in tridesetih
letih preteklega stoletja, ko se je slo-

vensko tasnikarstvo v ZDA razvilo do
neverjetnih razseznosti. Poleg nekaterih
.osrednjih. tasopisov (Prosveta, Ameri~ka domovina, Glas naroda, Enakopravnosr), revij (Cankarjev glasnik) in
letnih publikacij {Slovensko-ameri~ki
koledar, Ameri~ki drut inski koledar,
Ave Maria koledarl je izhajala Se prava
mnozica drugih. Proza, vetinoma reali stitna, se je po vsebini razvejala v razlitne smeri (socialnokrititna, proletarska, avtobiografska, potopisna, psiho10Ska, dokumentarna, mladinska in humoristitna). V poeziji je epike malo;
prevladuje lirika, ki jo lahko z vsebin skega vidika pray tako razvrstimo v
socialnokrititno in proletarsko, osebnoizpovedno in Ijubezensko, domovinsko in domotozno, didaktitno, satirit no in ~aljivo poezijo ter refleksivno
liriko. Tudi dramatika snovno, motivno
in idejno spominja na poezijo in prozo;
v tem t asu lahko zasledimo socialnokrititno in proletarsko dramo, zgodovinsko dramo, . Ijudsko. veseloigro,
komedijo, satiro, farso in mladinsko
igro' Med pomembnej~imi predvojnimi
izseljenskimi avtorji v ZDA, ki so pisali
vetinoma v slovenskem jeziku, so lot e
Grdina, Ivan lontez, lurij M . Trunk,
Kazimir ZakrajSek, Ivan Molek, Zvonko
A Novak, Andrej Kobal, Anna Pratek
Krasna in Janko N. Rogelj - ti so pisali
predvsem prozo in Ie nekateri tudi
dramska dela in poezijo, ter pesnika
Ivan Zorman in lack Tom ~ i t.'
V zahodni Evropi je med obema
vojnama izhajalo deset , jugoslovanskih.
izseljenskih listov in okoli dvajset komunistit nih oziroma leva usmerjenih
delavskih listov, v katerih so sodelovali
tudi Sioven ci; nekateri so imeli celo
slovenske priloge. Od petih katoli~kih
glasil za slovenske izseljence sta dYe
izhajali v Sioveniji, tri pa v zahodni
Evropi. Z vidika leposlovnih prispevkov

2 J. Baiec, Slovensko ilse/iensko Casopisje 18 9 1-1945, Siovenska izselienska malica, Ljubljana 1980; M. Penol, Bibf;ogrilfija slovenskega tish v Argenrini 1945 - / 99D: JI. del Cilsopis;e, Knjitnica D u~ancl (emera, Trsr 19 91 .
3 Gt H. Bender idr., Roundtable ·Press and Emigrarion"; Discussion, v: Dve domovinilTwo Home/,mds, Ljubljana 1999. ~L 10, su. 151
4 J. Penit, Knjitevnosl slovenskih priseljencev in njihovih potomcev v ZOA od lela 189 1, v: Slovenska izseljenskiJ knjitevnosr 2: Sevemil AmerikJ, Rokus in Zalotba ZRe, Ljubljana
1999, SIr. 89- 101.
5 Grdina ie V izseljenstvu napisal Stiri pripovedna knii!na dela. in sieer knjillo spominov In tri pOlopise, JOnlez pa je objavil trl kniige (povest in dva romana). Trunk je leta dnl pred
svojim prvlm odhodom v ZDA objavil potopisno knjigo, po odhodu pa Se 1ft pripovedna dela. Zaradi bogastva zgodovinskih podatkov SIiI niegovi deli AmerikiJ in AmerikiJnci ler
Spom!nf pomemben vir pri raziskovalnem delu na podroCju izseljenske zgodovine. Pesnik, pripove<lnik in dramatik Zakrajsek je - poleg neliterarnih del - v Irideselih letth objavil
v kniigah tri dramska besedila, med vojno pa Se svoje pripovedno delo. Molek ie v ilselienstvu napisal Sest pripovednih in dramskih del, kj jih je objavil v samostojnih knjigah,
pomemben pa je ludl kot prevajalee in urednik. Novak ie v svojih treh knjigah objavil dye povesti in zbirko trtie, pripovednik in dramatik Kobal pa Iri prlpovedna in dye dramski
deli. Ktasna. ki ie sarno do leta 1975 obiavila v reviiah prek 200 pesmi, je aVloriea dveh pesniskih In treh proznih zbirk; ROllelj je objavil enD zbirko pesmi in prOle in Se dye prozni
zbirkl. V izseljenstvu priljubljeni pesnik TomSiC je v samozalo!bl Izdal dYe zblrki preproslih pesmi, nekalere so ugtasbene. Zorman, ki je prav tako v samozafotbi obiavil kar sest zblrk
pesml skorai oliudsko« preprOSlih oblik, a Izrazito melodiCnih, komunikativnih in snovno lanimivih, pa ie nedvomno naipopularnejSi slovenski izseljenski pesnik. Vetino njegovih
pesmi so uillasbill znan! slovenski skladateljl v domovini in izselienstvu.
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sta najzanimivejSa mesetnika Na, zvon
(1925-1927) in Rafael ( 1931-1935)
oziroma Izseljenski vestnik - Rafael
(1936-1937), kot Izseftenski vestnik
(1938-1940). Ta besedila Se ne predstavljajo opaznih umetniSkih poskusov,
zanimiva so predvsem kot zgodovinski
dokument, v katerem se slikovito zrcaIijo izkuSnje in obtutki slovenskih izseIjencev, zlasti v rudarskih predelih zahodne Evrope. Med kvalitetnejSe predvojne ustvarja1ce slovenskega izseljenskega leposlovja se uvrStata predvsem
pesnik in umetnostni zgodovinar Vojeslav Mole, ki je 33 let tivel v Krakovu,
zadnjih 8 leI pa v ZDA, ter pripovednik,
pesnik in literarni zgodovinar Janko
Lavrin iz Velike Britanije, teprav Sla bili
njuni osrednji pripovedni deli objavIjeni sele leta 1970 oziroma 1987
Omen iIi pa je treba tudi dele dveh
Siovencev v Franciji, in sicer Iiterarno
in prevajalsko dele slikarja Vena Pilona
in v francoStini objavljeno poezijo ( 12
pesniSkih zbirk) ter nekaj prevodov
Jeana Vodaina. Oba spadata - tako
kot Mole in Lavrin - med t. i. . stare.
oziroma predvojne izseljence, vendar
sega tetiSte njunega literamega oziroma
prevajalskega dela v obdobje po drugi
svetovni vojni.'
Siovenski listi in revije v Jutni Ameriki, ki so izhajali le med obema vojnama in v kalerih najdemo najvet leposlovnih prispevkov (ustanovljeni so
bili v Argentini konec dvajselih ozirorna v tridesetih letih), so Slovenski
cednik, Duhovno tivljenje, Novi lise in
Njiva. Razen argentinskih Siovencev so
v njih objavljali tudi pisci iz drugih
detel Julne Amerike. Tu so objavljali
tudi najpomembnejSi Stirje avtorj i
predvojnega obdobja: pesnik in pisatelj
David Fortunat Doktorit iz Urugvaja,
Ivan (Jan) Kacin iz Argentine (objavil
je vrsto pesmi, pripovedi, esejev in dYe
dramski besedili), pisatelj Gvidon Jug,
pray tako iz Argentine (poznamo ga
predvsem po njegovi potopisni knjigi)
in snovno zanimivi pesnik in pisatelj
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Bogomil Tramput Bratina iz Ekvadorja,
ki je poleg knjige v SpanWni objavil
Ie nekaj slovenskih pesmi v Duhovnem
tivljenju, vetji del njegove literarne
zapuWne pa je ostal v rokopisu.'
Vetina piscev prve generacije povojnih emigrantov, med katerimi se je
. znaSlo konservativno usmerjeno duhovno jedro slovenskega katoliStva z
vrsto te v domovini uveljavljenih pesnikov, pisateljev, dramatikov, esejistov,
kritikov, Iiterarnih zgodovinarjev, publicistov, znanstvenikov, politit nih, naboznih in gospodarskih piscev, ki so pred
tern velikim eksodusom imeli veeinorna v Sioveniji motnost javnega delovanja na vee podroejih," je nadaljevala
s pisanjem in objavljanjem te v begunskem obdobju 1945- 1949, predvsem v aVSlfijskih taboriSeih Peggez pri
Lienzu, Vetrinj in Spittal ter v italijanskih
taboriSeih Servigliano, Eboli idr. Med
tistimi, ki so se - bodisi neposredno
iz domovine ali po bivanju v taboriSeih
- umaknili v evropsko zdomstvo, so
na literarnem podroej u najpomembnejSi Vinko Belieic, Stanko Janet ie in
Franc Jeza, ki so ustvarjali v Trstu, Vladimir Truhlar in Rafko Vodeb, ki sta
delovala v Rimu, Metod TurnSek, ki se
je leta 1956 preselil iz Trsta na KoroSko, in Dimitrij Oton Jeruc, ki se je po
vee evropskih postajah ustalil v Belgiji.
V zaeelku petdesetih let se je izselil v
Nemeijo uspeSni pripovednik Igor
Sentjurc, ki je objavil v nemSeini 23
romanov - nekateri so prevedeni v
najrazlienejse evropske jezike. V obeh
jezikih, slovenskem in nemSkem, piSejo
zlasti Veneeslav Sprager in Marusa
Krese v Nemeiji ter Tea Rovsek - Witlemann, Milena Merlak Detela in Lev
Detela na Dunaju. Detela je kot pesnik,
pisalelj, dramatik, prevajalec, urednik,
publicist in literarni kritik med najplodovitejSimi avtorji povojne emigracije in se je v zadnjem casu ze dodobra
uveljavil tudi v okviru slovenske maliene kulture.'

Ustvarja1ci, ki so se ob koncu stiridesetih let naselili v Argentini in drugih
jutnoameriSkih dezelah, so deloma
objavljali v reviji Duhovno tivljenje, ki
je izhajala te vrsto let pred njihovim
prihodom, zelo zgodaj pa so ustanavili
tudi . svojo« periodiko. Slednja Se
danes predstavlja pomemben vir pri
literarnozgodovinskih raziskavah na
izseljenskem podroeju. Osrednji povojni periodiCni publikaciji sta lbornik Koledar Svobodne Slovenije (us!. 1949)
in revija Meddobje, ki je zaCela izhajati
kmalu po ustanovitvi Siovenske kulturne akcije (SKA) v Buenos Airesu lela
1954 in v kateri sodelujejo izseljenski
avtorji iz najrazliCnejsih delov sveta. K
individualni uveljavitvi posameznih
izseljenskih piscev je bistveno pripomogla tudi dinamiCna dejavnost SKA
na podrotju knjitnega zalol niStva.
Med najvidnejSimi imeni prve povojne generacije je vsekakor Tine Debeljak, knjitevnik, prevajalec, urednik
in literarni zgodovinar. Skupaj s Francetom Papelem, Vinkom Zitnikom, Vinkom
Rodelom, Tinetom Debeljakom ml. in
Tonetom Rodetom spada tudi med
najpomembnejse argentinskoslovenske
pesnike. V dramatiki izstopajo Jota
Vombergar, povratnik Zorko SimCiC in
Marjan Willenpart. Praviten in zanesljiv
izbor najkvalitetnejsih avtorjev med
Stevilnimi tamkajSnjimi pripovedniki pa
je tetka naloga. Najbolj sta se uveljavila
Zorko SimeiC (zlasti z romanom Clovek
na obeh scraneh scene) in Ruda JurCec,
ki je pridobil siroko bralstvo taka z
Ljubljanskim cripcihom kot s svojimi
spomini v treh delih. Med priblizno
dvajsetimi drugimi odmevnejsimi pripovedniki ni mogote spregledati Stanka Kocipra, ki se je v izseljenstvu Se
enkrat preskusil tudi kot dramatik, pretanjenega Franca Sodje, Lojzeta lIije iz
Venezuele - svoje dele je zbral v petih
knjigah, provokativnega Toneta Brulca,
plodovitega Ivana KoroSca, priljubljenega mladinskega pisatelja Mirka KunCita, snovno zanimivega Pavia Simca,

6 Podrobneje v: J.litn!k, literarnl paskusi Siovenee... v drugih detelah E\trope do leta 1945, v: Slovenskd izse/jenskd kniitevnOSl f : Evrap,), AVSrfiJlija. Nij'), Rokus in Zalolba ZRe,
Ljubljana 19 99, str. n- 1I 6.
7 L Mislei in Z. Tavcar, Uterarno dela jutnoameti~kih Slovene!... pred drugo svetovno vojno. v: Slovensb izseljensk,) knjitevnosr J: }ulnil A meri/tiJ, Rokus in Zalotba ZRe. Ljubljana

199 9,

SI r.

23-79.

8 L Detela, Povojna slovenska tdomsh knjitevnosl v Evropi, v-. SlovensKJ irse/ienskd ItnJitevnosr I: EvrOPd, A VStldlijd, Az/ia. SIr. 122.
9 L Detela, n. d~ 117- 190 in 219-229; Janla 1:imik. Povojna slovenska ldomska kniitevnost v Evropl: Dunaj, v:: Slovenskd izseJjensb knjitevnosr I : Evropd. AVStldlild, Azijil. su.
191 -21 8.
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ki se je iz Bolivije oglasil te z vee knjiSiovenci v Avstraliji so se zaeeli
gami in z obeasno 6bjavo kratke proze uveljavljati na podroeju leposlovja z
v publikacijah Siovensk~ izseljenske ustanovitvijo easopisa Mislileta 1952,
matice, ter osrednjega predstavnika bo- v katerem so, spIVa predvsem duhovgate planinske literature Vojka Arka. 'o niki, objavljali kratko proZD, veeinoma
Tudi povojni priseljenci v ZDA so po zgledu mohorjank. Sledil je, poleg
se deloma nasion iii na periodiko in drugih neliterarnih listov, easopis Vescknjitno zalotniStvo SKA Med pripo- nikz obCasno kratko proZD Ijubezenske
vedniki sta nedvomno v ospredju naj- vsebine in 5 eustvenimi opisi odhoda
plodovitejSi in najodmevnejSi Karel izseljencev iz domovine. I'oezija v plVem
Mauser, ki je po odhodu iz domovine desetletju - do izida plVe slovenske
objavil kar 19 knjig, ter Frank BOkvie 5 knjige v Avstraliji, pesniSke zbirke Berta
svojimi Stirimi knjitnimi deli, napisa- Pribca leta 1962 - ni odrat ala resnejnimi v izseljenstvu. V poeziji priznavajo Sih literarnih ambicij. Leta 1973 je izSla
vodilno mesto Mileni Soukal: Po od- druga zbirka Pribeeve poezije, leta 1979
mevni plVi pesniSki zbirki (1969) je vse pa je bil ustanovljen Avscralski Siovenec,
do leta 1999 objavljala sarno v revijah v katerem sta zaeela objavljati Jote loin zbornikih, tega leta pa je v Celju har in Danijela HIiS. Na pobudo pesniizSla njena izerpno komentirana nova ce in urednice Pavle Gruden so leta
zbirka. Marjan Jakopie je v izseljenstvu 1982 ustanovili literarno revijo Svobonapisal dYe pesniSki zbirki, Mirko dni razgovori, nekaj let pozneje je revija
Javornik, ki se je kot pisatelj uveljavil postala glasilo Siovensko-avstralskega
t e pred odhodom v ZDA leta 1960, Iiterarno-umetniSkega krotka (SALUK).
pa je od svojih petih knjig napisal v
Tu sta se omenjenim pesnikom pridruizseljenstvu sarno zadnjo-"
tila Se Cilka Zagar in Peter KoSak. Vsi
Podobno kot v ZDA je po drugi
so svoje dele predstavili braicem tudi
svetovni vojni tudi v Kanadi delovalo
v samostojnih pesniSkih zbirkah, KoSak
manj izseljenskih leposlovnih ustvarv osemdesetih letih, Pribac (5 svojo
jalcev kot v Argentini. Na plVem mestu
tretjo zbirkol. Grudnova, HIiSeva, labi omenila z literarnega vidika najzanigarjeva in Zohar (z dvema zbirkama)
mivejSega pisatelja in slikarja Teda
pa v devetdesetih. Njihova lirika predKramoica, ki je svoje pripovedno dele
stavlja
kakovostno jedro literarnega
objavil v treh knjigah. Irma Marineie
snovanja
Siovencev v Avstraliji, ki so v
Otbalt je v devetdesetih letih zbrala
svojo kratko proZD v dveh zbirkah, Ivan novi domovini te sarno do leta 1996
Dolenc je v Kanadi med tamkaj Snjimi objavili vee kot sedemdeset samostojSiovenci opravil pionirsko dele 5 svojim nih knjig-" V Aziji in Afriki ni vecjih
pisateljskim in uredni Skim delom, slovenskih skupnosti, od tam in iz PaCvetka Kocjaneie pa 5 svojim biograf- pue - Nove Gvineje se oglaSajo predskim delom in z organizacijskimi priza- vsem posamezni misijonarji, najvec
devanji na podroeju kulture. Najplo- njihovih prispevkov bomo naSIi v
dovitejSi slovenskokanadski pesnik revijah KacoliSki misijoni, Duhovno tivZdravko Jelineie je v osemdesetih letih Ijenje in Misijonska obzorja. Z litepredstavil javnosti izbor svoje poezije rarnoestetskega vidika izstopata Jote
v treh zbirkah, skupaj z njegovimi re- Cukale iz Indije in priznani pesnik Vlavialnimi objavami je izSlo vee kot tristo dimir Kos z Japonske, ki je svoje dele
njegovih pesmi. " Drugi vidnejSi 510- objavil v devetih samostojnih zbirkah."
Do osamosvojitve Siovenije so izsevenskokanadski pisci bode omenjeni
Ijenski pisci praviloma objavljali svoja
v nadaljevanju.

dela bodisi pri glavnih izseljenskih zalotbah in revijah ali pa v okviru slovenskega zamejskega tiska v Celovcu,
Gorici in Trstu. Njihove objave v domovini so bile redke. Ziasti za tiske
politicne emigracije je bilo v tern casu
znacilno, da je uvoz teh del v domovini
- celo v posameznih izvodih in torej
za osebno uporabo - veljal za kaznivo
dejanje. V zadnjem desetletju je tudi
vrsta zalotb v matieni Sioveniji odprla
vrata za izdajo novih izseljenskih del
ali ponatisov nekaterih uspeSnejSih
knjig starejSega datuma, ki so bile dotlej Siovencem v domovini komajda
dostopne.

Obseg in kakovost
izseljenskega
slovstva
Ce bi poskuSali oceniti obseg izseIjenske knjiievnosti po Stevilu literarnih
del, objavljenih v knjitni obliki, resnicno
ne bi mogli soditi, da ta literatura predstavlja kolicinsko zelo pomemben del
slovenske knjitevnosti, saj so naSi zdomci 15 oziroma izseljenci, kot je bilo te
uvodoma omenjeno, od zgodnjih literarnih zacetkov do danes objavili vsega
skupaj Ie nekaj vee kot petsto leposlovnih knjig. Zelo verjetno pa bi se
pokazalo drugacno razmerje, ee bi evidentirali vse njihove revialne literarne
objave.lzseljenskih piscev, ki so objavIjali svoje pesmi in kratko proZD predvsem v izseljenski periodiki, koledarjih
in zbornikih, je nekaj st~. Avtorji sinteticnega pregleda Siovenska izseljenska
knjitevnosc 16 smo zabeleiili pribliino
tristo takSnih piscev, precej imen pa je
verjetno ostalo nezabeletenih, deloma
tudi zato, ker so predvsem v dvajsetih
in tridesetih letih pogosto objavljali
anonimno.
Siovenskih zdomskih pripovednikov, pesnikov in dramatikov, ki so

10 M. Jevnikar. H. Glu~IC:. T. Kermauner, Povoln.] slovensh kn;ilevnosl v Jutni Ameriki. v: SlovenskJ ilse/ienska knjilevnost J: Jutnd Amer;kd, su. 81 -3 16.
'I H. Glu$il, Knjilevno51 novih slovenskih priseliencev v ZOA po lew 194 5, v: Slovenska izse1!enskil knjitevnos( 2: Sevemil Ameri"", Sir. 289- 304.
12 M. lural<. Uter.u no ustvarjanje Siovencev II Kanadi, v: Siovensb ilse/ienskil knjitevnosr 2: Severna Amer;kiI, sir. 333-3 83.
13 B. Susa,literarno ustva rjanle Siovencev v Avslr<lliji II slovenskem ieziku, II: Siovenska il seljensb kniitellnoS( I: Ellropd, Avstralljd, Alija, SIr. 267-3 03.
14 L Delela, Ova slovenska besedna umetnika v Aziji, v: Siollenskd irse/iensb Imjitellnost I: Evropa, Avstrdlija, Alijd, sir. 321 - 333.
i 5 Ta Imz uporabllalo zase povoinl em1arantl sinonimno z Imzom .ilseliencl-. Tudl sarna ga uporabllam z enakim pomenom In ne kot oznako za . prebiva1ca Sioveniie, ki ie v (asu
opalovanja delal v lujini._ (oziroma drutinski ( Ian, ki ie I nlim tivel II luilni)- - takSna je definiciia luna _zdomee. v StatiSlitnem letopisu Republlke Slo llenije, Ljubljana: StatiSlit"ni
urad Republike Sioveniie, 1999,75- 76 (cilirano po: M. Reve In V. Prevolnik.Rupel. Meddrtavne selilVe prebiva1cev Slovenije leT obseg emigraOiov in lulcev v Sioveniil- develdesela
leta, v: Dve domo llini/Two Homelilnds, Uubljana 2000, St 11- 12, m. 149).
16 Slollenskd izsellenskd knjit ellnost f: EllroPd, AVStrdlija, AIlja; Slollenskil irselienskd knjitellnost 2: Severna Amerika; Siovenskd i15eljenskd kniitellnost J: Jutna Amerib, ur. J. Zitnik
s sodelovanjem H. GluSit", Rokus In Zalol ba ZRe, Ljubl jana 1999.
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svoje delo objavljali tudi v samostojnih
knjitnih izdajah, pa je Ie nekaj ve~ kot
sto. Primerjava s ~tevilom gesel v zadnji
izdaji leksikona Cankarieve zalotbe
Slovenska kn;itevnost 17 - v leksikonu
je obravnavanih priblitno 1300 piscev
- bi prinesla oceno, da predstavlja
delet izseljenskih avtorjev samostojnih
literarnih knjitnih izdaj eno trinajstino
vseh ustvarjalcev slovenskega slovstva
od Trubarja dalje. Tak~na ocena bi bila
kajpak silno nezanesljiva, saj moramo
upo~tevati, da omenjeni leksikon na
eni strani vklju~uje tudi pomembnej~e
slovenske literarne zgodovinarje ter
pisce nekaterih drugih znanstvenih in
strokovnih besedi!. medtem ko bi, na
drugi strani lahko na~1i v vseh obdobjih
do danes ~e celo mnotico . obrobnej~ih . mati~nih in zdomskih literarnih
ustvarjalcev, ki v osrednjem leksikonu
niso omenjeni. " S tovrstnimi primerjavarni si pri ugotavljanju koli~inskega
deleta izseljenske knjitevnosti v okviru
slovenskega slovstva torej ne moremo
pomagati. Pomembno pa je, da je v
zadnji izdaji slovenskega literarnega
leksikona vklju~ena te kar polovica pomembnej~ih izseljenskih avtorjev, kar
je tudi ena glavnih novosti te izdaje.
Pomena izseljenske knjitevnosti in
njenega mesta v zakladnici slovenske
literature in kulture seveda ne moremo
ocenjevati na osnovi njenega obsega,
~eprav tudi ta nikakor ni zanemarljiv.
Menim, da je besedna umetnost 510venskih izseljencev porn em ben in ~e
vedno vitalen del slovenske knjitevnosti predvsem zato, ker jo bogati z
novimi, druga~nimi literarnimi vzgibi,
temami in vidiki. Kot je zapisala Helga
Glu~i~, je pisatelj v izseljenstvu z
umetniSkim oblikovanjem v slovenskem jeziku duhovna in kulturna vez
domovine 5 svetom in sveta z domovino. " To seveda velja tudi za mlaj~e
izseljenske generacije, ki ve~inoma
pi~ejo te v tujih jezikih. Izseljenski pisci
namre~ vna~ajo z izvirnimi deli, napisanimi v materinWni, v slovensko literaturo svoje intimno dotivljanje tujine,
ki jim je postala dom. Na drugi strani
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pa tisti, ki pi~ejo v jeziku nove domovine in so njihova dela postala sestavni
delliteratur drugih narodov, vna~ajo v
tuje literature prvine slovenskih knjitevnih in kulturnih tradicij.
Razumljivo je, da knjitevnosti slovenskih izseljencev ni mogo~e ovrednotiti 5 splo~no oceno. Med literarno
vrednostjo posameznih del je skoraj
tolik~en razpon kot v slovenski mati~ni
literaturi. Edina te na prvi pogled nesporna splo~na ugotovitev je ta, da
leposlovno delo slovenskih izseljencev
ni dalo tako velikih imen, kot jih najdemo med emigrantskimi pisci nekaterih
drugih evropskih narodov. Ali je literarna vrednost del slovenskih izseljencev
v preseku njihove celotne knjitevne
produkcije res, kot pogosto beremo v
razli~nih poskusih njene splo~ne ocene, nitja od doma~e, je tetko re~ i, saj
~e nih~e ni izra~unal deleta na doma~ih deh nastalega . relevantnega. leposlovja (recimo, da naj bi bila to dela,
ki so vklju~ena v temeljne literarnozgodovinske preglede in leksikone,
knjitne zbirke slovenskih klasikov ter
obvezne u~ne vsebine) v odnosu do
celotne mati~ne knji t evne produkcije
v zadnjem stoletju na eni strani in ustreznega deleta v hkrati nastali izseljenski
literaturi na drugi strani. Ce bi se strinjali, da je kakovostna raven slovenske
izseljenske knjitevnosti nitja od mati~
ne, bi to pomenilo, da njena povpre~na
literarna dela zado~~ajo nit jim kriterijem kot povpre~ na dela mati~nih piscev, njena najbolj~a dela ne dosegajo
najbolj~ih so~asno nastalih del v domovini. Preden sprejmemo tak~no oceno, je vsekakor vredno razmisliti 0
posebnih okoli~~inah, ki so do nedavnega pogojevale tovrstne splo~ne vtise
in sklepanja v domovini. Med njimi naj
- poleg tetje dostopnosti in skromnej~ega poznavanja izseljenske knjitevnosti v primerjavi z mati~no - omenim
Ie eno zgovorno dejstvo: ~ele leta 1993
se je prvi~ zgodilo, da je zdomski avtor
(Zorko Sim~i~) prejel za svoje delo nagrado Pre~ ernovega sklada. Pred tern
nam je bila namre~ v domovini tuja te

sarna mise!. da bi v okviru literarnega
vrednotenja (in nagrajevanja) posve~ali
mati~nim in izseljenskim knjit evnikom
enakovredno pozornos!.

Izbor jezika
Do konca 19. stoletja so bila izseIjenska, predvsem misijonarska besedila
napisana ve~ inoma v latin~~ini, nem~~ini in drugih vodilnih evropskih jezikih, nekaj celo v jezikih ameri~kih staroselcev, Ie manj ~ i del teh besedil je bil
objavljen v sloven S~i n i. Po ustanovitvi
prvega slovenskega izseljenskega ~aso
pisa leta 1891, ko so bili postavljeni
temelji za razrnah suverene slovenske
izseljenske kulture in ~e zlasti literarnega ustvarjanja, pa je v izseljenski knjitevnosti mo~no prevladala materinWna. Tudi med obema svetovnima
vojnama in kmalu po drugi svetovni
vojni so slovenski izseljenski avtorji Se
vedno v veliki ve~ini pisali in objavljali
v slovenskem jeziku. V teh obdobjih
je ustvarjala predvsem prva generacija
slovenskih priselj encev, ki je ve~ inski
jezik svoje nove domovine na sploSno
slabSe obvladala kot naslednje generacije. Pripadnikov prve priseljenske generacije, ki so bili te kmalu po prihodu
sposobni ustvarjati leposlovna dela v
ve~inskem jeziku, je bilo malo. Zelo
pomemben dejavnik pri tern razmerju
je tudi dejstvo, da so se 5 svojim literarnim delom obra~ali predvsem na svojo
etni~no skupnost, saj so - skupaj z
nosilci prosvetnih, verskih in najrazli~
nejSih kulturnih dejavnosti - prevzeli
poslanstvo ohranjanja in krepitve slovenske etni~ne identitete v izseljenstvu.
Delet v izseljenstvu rojenih piscev
slovenskega porekla se v zadnjem ~asu
pove~uje. Skoraj vsako leto se v njihovih vrstah pojavi kakSno novo ime. Ker
je njihova povezanost 5 priseljensko
skupnostjo in tudi 5 Siovenijo vse ~ib
kejSa, v mati~ni domovini vedno tetje
v celoti zasledujemo poti, po katerih
ti pisci v tujih jezikih prenaSajo slovensko slovstveno tradicijo, mentaliteto,
duhovne vrednote in druge zna~ilnosti

17 Siovenskd kniitevnosr. ur. 1. Kos, K Dolinar in A Blatnik. Cankarjeva zalolba, Ljubljanil 1996.
18 Urednl$tvo lekslkana pl$e II uvodnem 5Porexilu, dol so upoStevali Ie liSle novel~ aVlo~e. ki so se te mocneje uveljavili in prileanili pazornoS[ jaynos!I, sal ie
knjilevnih besedil ad izida prve izdaie leksikona (1 982) nenavadno naraslo.
19 H. GluSit, SJoYenska izselrenska knjilevnost sklepna misel, v: Siorensb Ilse/ienskJ kn;itevnOSl J, stt. )58.
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v tuje kulcure. Trenumo je dele2 slovenskih izseljenskih leposlovnih objav v
macerin~tini, v celoci gledano, Ie ~e nekoliko vetji od polovice.' To pomeni,
da dele2 njihovih objav v vetinskem
jeziku njihovih novih domovin nara~ta,
kljub cemu da je macitna Siovenija cik
pred osamosvojilVijo leca 1991 odprla
vraca svojih osrednjih revij in zal02b
za objavo njihovih del v macerin~tini.
Mnogi izseljenski pisci druge in erNje
generacije navajajo v popisih prebivalsIVa vet inski jezik de2ele koc svojo macerin~tino, t eprav na drugi scrani vsaj
nekaceri ~e vedno gojijo vezi z rojsmo
de2elo in kulcuro svojih prednikov.
Njihovo poslanslVo se vse bolj preusmerja od krepiIVe slovenske emitne
identicece v izseljenslVu k bogacenju
kultume zakladnice svoje mnogoemitne
domovine s kuleurnimi prvinam i naroda, s kacerim jih povezuje njihov emitni
izvor. Svoje knji2evno dele corej vse
pogosceje namenjajo govornemu podrot ju, ki je mnogo ~i~e od slovenskega.
V prvi generaciji predvojnih izseIjencev v lDA, ki so pisali v angle~tini,
sta najpomembnej~a Louis Adamit (s
svojimi dvajsecimi vet inoma zelo odmevnimi knjigaml) in Paul Laric. V drugi
generaciji predvojnih priseljencev izstopajo Mary Jugg Molek, Frank Mlakar
in Rose Mary Prosen, ki je objavila pec
kakovosmih angle~kih pesni~kih zbirk.
Med angle~ko pgotimi je ereba po leg
Adamit a vsekakor izpostaviti mnogo
manj plodovita avcorja Larica in Mlakarja, ki se s svojima najpomembnej~ima knjigama (Maribor Remembered
in He, the Father) uvr~taca v vrh slovenskoameri~kega pripovedni~lVa 20 V
Avstraliji objavljajo v angleWni predvsem pesnici Michelle Leber in Danijela
HIi~ ter pisatelja Ivan Kobal in Janko
Majnik. V nem~kem govornem prostoru sta se po drugi svetovni vojni najbolj
uveljavila izseljenska knji2evnika Igor
Sentjurc in Lev Detela. V franco~tini
objavlja (poleg 2e omenjenega Jeana
Vodaina) v zadnjem tasu ~e nekaj
zdomskih avtorjev, med njimi Evgen
Bavtar, v Veliki Britaniji predvsem Ifige-
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nija Simonovit, v ~panskem govornem
proscoru pa je primana pisaceljica slovenskega rodu Vlady Kociancich, avcorica cele vrste uspe~nih romanov. Uspehu in odmevnosci, ki ju je dosegel
Louis Adamic v okviru ameri~ke licerature, emitnih ~tudij in publiciscike, se
poslej ni pribli2al ~e noben slovenski
izseljenski knji2evnik, teprav so si nekateri pridobili bolj ali manj zanesljivo
mesto v kulturi nove domovine. Mnogo manj plodovit koc Adamit je kanadski dramatik slovenskega rodu John
Krizanc. la angle~ko gledali~ko dele
Prague (1983) je prejel najvi~jo kanadsko nagrado - Governor General's

Award.
Ce primerjamo pisce prve generacije predvojnih slovenskih priseljencev
v druge evropske drtave in Kanado s
pisci prve generacije povojnih priseIjencev, opazimo zanimivo razliko: predvojna prva generacija v teh drtavah je
vecinoma pisala v slovenWni, povojna
je vse bolj uporablja v liceraturi materin~tino in vetinski jezik nove domovine, v zadnjem tasu 2e oba jezika
pribli2no v enaki meri. Ce si podrobneje ogledamo izobrazbeno serukturo
piscev prvih priseljenskih generacij, ki
pi~ejo tudi ali samo v vet inskem jeziku,
vidimo, da je na splo~no vi~ja od izobrazbene strukture piscev, ki pi~ejo
samo v macerinWni. 21 In ker je izobrazbena scruktura predvojne emigracije
nitja od izobra2enosci povojne emigracije, tudi ta dejavnik pojasnjuje izrazitej~o licerarno dvojezitnosc slednje.
Dejsevo, da je uspe~na literarna
dvojezitnosc tesno pogojena z avtorjevo izobrazbo, nazorno dokazuje primer osmerice najvidnej~ih slovenskokanadskih piscev. To so Ludve Potokar,
Ted Kramoic, Irma Marintit 02balc,
Ivan Dolenc, Tom L02ar, Franc Sehovit ,
Cvecka Kocjantit in Danica Dolenc
mI." Vsi so (bill) pripadniki prve povojne priseljenske generacije, njihova
starost ob prihodu je bila zelo razlitna.
Tudi njihova povezanosc s slovensko
skupnoscjo v Kanadi je razlitna, pri Lo2arju in Kramoicu je npr. mnogo manj-

~a

kot pri Dolencu in Kocjantitevi. Vsi
ti slovenskokanadski knji2evniki, ki s
svojimi deli vetinoma segajo nad
kakovosmo povpretje slovenske izseIjenske knji2evnosci, so zakljutili univerzicemi ~tudij. Ludve Potokar je koncal ~tudij na univerzi v Clevelandu, Ivan
Dolenc v Ljubljani, vsi drugi so diplomirali na univerzah v Kanadi. Razen
creh so vsi opravili tudi magisterij, dokcorat ali specialko, eden v ZDA, oscali
v Kanadi. Vsi razen creh so ~tudirali
jezike in knji2evnosti. Vsi razen enega,
ki pi~e samo v angle~cini, so mani cako
po svojih slovenskih objavah kot po
angle~kih . Ceprav so bili vsi rojeni v
Sioveniji (Ie eden v begunskem cabori~tu v Avstrijl), je vsaj pri nekacerih
otimo, da je v tem erenutku njihovo
obvladanje angleWne 2e mnogo
bolj~e od njihovega manja sloven~tine, ki jo v vsakdanjem 2ivljenju vse
manj uporabljajo. lato nekateri od
omenjenih piscev pri slovenskih objayah 2e potrebujejo pomot slovenskega
lektorja.
Kadar so s tematiko in sporot ilom
svojega dela usmerjeni k slovenskemu
bralsIVu, uSIVarjajo v materin~tini, kadar
pa 2elijo nagovoriti ~ir~o kanadsko
dru2bo, kamor spadajo tudi v Kanadi
rojeni oeroci in vnuki slovenskih priseljencev, pi~ejo v angle~tini. Pogosto
svoja dela pomeje sami prevedejo v
drugi jezik. Vetina se ukvarja tudi s
prevajanjem del drugih avtorjev, s timer
uspe~no dopolnjujejo svoje poslanslVo
v okviru kuleurnega posredni ~eva. DejsIVo, da je kanadska dr2ava finantno
podprla izid enega samega slovenskokanadskega leposlovnega dela, zgovorno prita 0 cem, da so biJi Siovenci
v Kanadi prisiljeni poiskaci samoscojne
natine spodbujanja kreativnega pisanja v materin~tini na eni sCrani ter posredovanja slovenske kulture anglofonski vet ini na drugi scrani.
Pri drugi generaciji slovenskih piscev v Kanadi (sem spada, npr., dramacik John Krizanc) takSnega dvojnega
poslanslVa vetinoma ni vet. Njihove
literarne ambicije so usmerjene k an-

201. i1:>t.r1c. n. d.. sir. 15S - 25I
21 To pOI ne vella la slovenske pisce II Argentini, kier se je ve<:ina inteleluualcev povojne slovenske politiCne emigraciie taka rekot odpovedala prodoru II argentinsko kulturo in se
osredotocila na konsolldilci jo l.. slne narodne kulture znouat svole priseljenske skupnostL
22 Frana Sodta, ki ie vetino svojeaa t ivlienja pray ta ka prebil II Kanadi. II lei skuplni ne obravnavam, Sollie vsa svoja leposlovna kniltna dela obiavi! II Argentini, kier ie biva1 17 let
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glofonski publiki in literarni kritiki. Pred
njima nastopajo kot Kanadeani in ne
kot kanadski priseljenci, ki bi pri objavi
in promociji svojih del ~saj obeasno
prieakovali podporo svoje etniene
skupnosti ali podporo iz drtavnih sredstev, namenjenih za izvajanje multikulturne politike.
Pogoji za dvojezieno literarno ustvarjanje priseljenskih piscev so v posameznih delelah zelo razlieni. Multikulturna politika in praksa v izrazito etnieno meSanih drtavah Se ne zagotavljata
enakih molnosti za razvoj in SirSe uveIjavitve vseh kultur, ki so prisotne v
mnogoetnieni drulbi. Uveljavitev posameznega priseljenskega avtorja v novi
domovini je pogosto manj odvisna od
literarne vrednosti njegovih del kot od
njegove individualne podjetnosti v tej
smeri. Tudi pisateljeva ideoloSka usmeritev lahko odpira vrata politieno zainteresiranih zaloib in revij. Tisti, ki
pridobijo status pisatelja v izgnanstvu,
so lahko za doloeene medije v novi
domovini celo zanimivejSi od njenih
matienih piscev.
Da bi prodrli v veeinsko kulturo in
dosegli eim SirSe bralstvo, so se nekateri pisci odrekli pisanju v materinSeini
in se v celoti (nekateri tudi zelo us peSno) posvetili ustvarjanju v veeinskem
jeziku. Tisti, ki so v izseljenstvu posta Ii
izrazito dvojezieni pisatelji, so izbrali
teijo pot. V veeinskem jeziku so zaradi
slabSih osebnih povezav z vodilnimi
zalolniki in uredniki mnogi od njih
teie objavljali kot njihovi pisateljski
kolegi, pripadniki veeinskega naroda.
Najpodjetnej Si so v novi domovini
ustanovili lastne literarne revije ali celo
lastno zalolbo. In ee so bile njihove
publikacije v okviru teh podjetij dovolj
odmevne, so poslej lalje prodirali tudi
v osrednje kulturne medije svoje nove
domovine. Doloeeno Stevilo kakovostnih izseljenskih piscev pa zaradi svoje
enojezienosti ostaja dostopnih Ie pripadnikom svojega matienega narodal
jezika. Njihovo literarno dele dejansko
predstavlja znaeilen in zelo pomemben,
eeprav izoliran, neintegriran del raznolike kulture v mnogoetnieni deieli, ki
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jih je sprejela v svoj gospodarski, politieni in pravni sistem, ne pa tudi v svojo
kulturo.

Vracanje izseljenske
knji:tevnosti V
matitni prostor
V prvih desetletjih po drugi svetovni
vojni so kulturnopolitiene razmere v
Sioveniji bolj prepreeevale kot pa spodbujale integracijo emigrantskega slovstva v matieno kulturo. V sedemdesetih
letih se odpre nekaj vee molnosti za
zaeetek tega procesa, ki z letom 1990
prestopi meje individualnega znanstvenoraziskovalnega interesa, osebnih stikov z zdomskimi knjiievniki in obeasnih zdomskih leposlovnih objav v posameznih matienih kulturnih revijah
oziroma pri posameznih domaeih
knjilnih zalolbah in postane sploSna
znaeilnost sodobne izvirne kulturne
ponudbe na Siovenskem.
Da bi bila slovenska kultura trdnejSa
v povezavi vseh svojih sestavnih delov
- matienega, zamejskega in izseljenskega, se morajo njeni deli in njihove
medsebojne vezi Se naprej krepiti. Hkrati
predstavlja ohranjanje slovenstva kjerkoli, ne glede na njegove zemljepisne
koordinate, za narod, ki v demografskem pogledu postopoma usiha, naravno nujo. Vendar so pogoji za ohranitev in nadaljnji razvoj literarne in publicistiene (kot tudi katerekoli druge umetniSke oziroma kulturne) dejavnosti slovenskih izseljencev vedno telji, 0 eemer
razpravlja obilica elankov v izseljenski
periodiki. Ne glede na primere posameznih Se vedno dejavnih in trdoiivih
izseljenskih kulturnih druStev in ustanov lahko na sploSno ugotovimo, da
se kulturna jedra slovenskih izseljenskih skupnosti ne obnavljajo vee v
zadostni meri z novimi generacijami.
Vse manj mladih se zanima za delo v
izseljenskih organizacijah, eeprav tudi
tam veeinski jeziki postopoma izpodrivajo slovenSeino. Zato je razumljivo,
da Stevilo zdomskih revij Se naprej
upada," pray tako kot obseg izseljen-

skega knjiinega zaloiniStva. Kljub temu
v tujini vsako leto Se vedno nastajajo
nova slovenska literarna dela. Vzrok za
to, da se zdomski pisci za objavo svojih
del vse pogosteje obraeajo na zaloibe
in revije v Sioveniji, torej ni Ie veeja
odprtost matienega prostora za sprejemanje zdomske kulture, temvee tudi
zmanjSana molnost publiciranja slovenskih literarnih del v diaspori.
Vraeanje zdomske knjilevnosti v
matieni prostor se kale zlasti na treh
podroejih: v kulturi, literarni znanosti
in Solstvu. Za jasnejSo predstavo 0
radikalno pospeSenem tempu in sunkovito poveeanih dimenzijah tega procesa v letih 1990- 2002 naj izpostavim Ie nekaj najzgovornejSih podatkov.
Samo v prvih osmih letih preteklega
desetletja je v Sioveniji izslo vee izseIjenskih leposlovnih knjig kot v vseh
poprejSnjih obdobjih skupaj - od leta
1836, ko je na Siovenskem izSla prva
izseljenska knjiga." Tudi od osmih
dosedanjih matienih izdaj antologij
zdomske poezije in proze je bila Ie prva
objavljena v osemdesetih letih in zadnja pravkar, ostalih Sest pa je izSlo v
zgoSeenem obdobju 1990- 1993. Podobno korenit zasuk lahko opazimo v
okviru slovenske literarne znanosti. Prvi
celovitejSi pregled te knjiievnosti je bil
objavljen v Ljubljani leta 1999," v
veejem obsegu je bila izseljenska
literatura vkljueena v leksikon Cankarjeve zaloibe Slovenska kn;itevnost in
v Pregled kn;itevnosti, v: Slovenska
kn;itevnost 20. stolet;a Andrijana Laha
leta 1996, v osrednji literarnozgodovinski pregled novejSega obdobja
Slovenska kn;itevnost 11/ (DZS, Ljubljana) pa Sele leta 2001. V teh delih je
zdomsko slovstvo mnogo temeljiteje
predstavljeno kot v vseh dotedanjih
delih slovenske literarne zgodovine.
Stevilo domaeih raziskovalcev zdomske
knjiievnosti in njihovih monografij,
zbornikov in drugih objav s tega podroeja je v prvi polovici devetdesetih let
skokovito naraslo, pray tako opazno
se je v istem easu poveealo tudi Stevilo
kulturnih revij v Sioveniji, ki so pokazale
poudarjen interes za izseljensko slovstvo.

23 0 nezadostnem obnavljanlu uredni~tev slovenslce periochke II Argentin; in 0 osipu aVlorjev prispevkov na en; slr.. ni in bralcev nil druii pise A Horvat II (Iank:u PeriodiCnl {isk II
povojni slo~nski emigrantski skupnosti v Argent;ni, v: Dve domoviniflwo Homelimds. Ljubljana 2000, Sl. 11- 12. sIr. 2-11 -2 49.
24 Gre Z.1 dela Franca PiKa z naslovom Frimr Pia. misiion,u vpolnozhni Ameriki: Podbreshanom. svojim nekdaniim I.mnanom is Novigil Jorb vsporn;n, N. od Kleinmayr, ljubljana 1836.
25 Glej opombo 16.
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Na podroCju Solstva za sedaj lahko
govorimo Ie 0 delnt vkljuCenosti izseIjenske knjilevnosti, a Se to, Ie v univerzitetne Studijske programe. Kot sem le
uvodoma nakazala, osnovnoSolske uCne vsebine za pouk slovenSCine niso
vsebovale nikakrSne obravnave izseIjenske knjilevnosti in je Se vedno ne
vsebujejo, Ceprav je z njeno vkljuCitvijo
v temeljna dela slovenske literarne zgodovine izpolnjen osnovni pogoj za njeno integracijo tako v osnovnoSolske
kot tudi v srednjeSolske uCne vsebine.
Vendar slovenska izseljenska knjilevnost lal tudi v srednjeSolskih uCbenikih
in berilih za pouk slovenske knjilevnosti ni zastopana. Tu so, za primerjavo,
glavni slovenski pisci iz zamejstva sorazmerno dobro predstavljeni, medtem
ko v obselnem izboru srednjeSolskih
beril, ucbenikov, delovnih zvezkov ter
seznamov beril za obvezno in dodatno
domaCe branje izseljenskih avtorjev
sploh ni - razen v le omenjenem pregledu Andrijana Laha iz leta 1996, ki
pa ga ni med potrjenimi srednjeSolskimi uCbeniki. Ta hip se slovenski srednjeSolci lahko seznanijo s kratkim pregledom izseljenske knjilevnosti Ie s pomoCjo videokasete 0 ohranjanju slovenSCine v zamejstvu in izseljenstvu, ki
je sestavni del uCbeniSkega kompleta
Na pragu besedila za 3. letnik srednjih
Sol (Rokus, Ljubljana 2001). VpraSanje
integralne vkljuCitve zdomske literature
v obravnavo slovenske knjilevnosti pa
je zaenkrat Se v celoti prepuSCeno interesu in iznajdljivosti posameznega uCitelja.
PoveCano zanimanje za zdomsko
kulturo in knjilevnost je eden od vzrokov, da se je v zadnjem Casu vrnilo v
domovino tudi nekaj priznanih em igramskih piscev, zlasti tistih, ki jih je
po upokojitvi v emigraciji k temu Se
dodatno spodbudil znova okrepljeni
obCutek domotolja, hkrati pa so opazili, da postaja njihovo deja v Sioveniji
vse bolj odmevno. Zaradi spremenjenih
kulturnopolitiCnih razmer po osamosvojitvi Siovenije, deloma pa tudi zaradi
gospodarske krize v Argemini, so se v
26 0 tern je tekl.l besedClludi v POBOYOru
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zadnjem desetletju le preselili v domovino svojih starSev tudi nekateri v izseljenstvu rojeni knjilevniki in drugi umetniki. ZnaCilen primer je pisatelj, publicist in nekdanji predsednik Siovenske
kulturne akcije Andrej Rot, ki je po prihodu leta 1991 prevzel mesto glavnega
urednika Siovenca, z letom 1993 pa
vodilno mesto pri nacionalnem radiu.
Od piscev prve generacije povojnih
izseljencev je najbolj odmevala vrnitev
Zorka SimCiCa, medtem ko le kar
Stevilni avtorji, med njimi Bert Pribac,
Lev Detela, Milena Merlak Detela,
VenCeslav Sprager in Ifigenija SimonoviC, v zadnjem Casu livijo bolj ali manj
izmeniCno v obeh domovinah, kar jim
omogoCa tesnejSi stik z obema kulturarna in lalje pogoje za uresniCevanje
kulturnega posredniStva med njima"
V vseh omenjenih primerih gre seveda
za dvojeziCne pisce.
Med zgovornimi indikatorji vraCanja izseljenske knjilevnosti v matiCni
prostor je tudi dejstvo, da je vse veC
zdomskih avtorjev vClanjenih v DruStvo
slovenskih pisateljev. Tisti slovenski
knjilevniki, ki Se naprej livijo in ustvarjajo v emigraciji, so se .vrnili. v matiCno
kulturo Ie v prenesenem pomenu besede, a zato njihova vrnitev ni niC manj
zanesljiva in daljnoselna. Literarno
' povratniStvo. avtorjev, ki piSejo v slovenSCini, danes ni veC sporno. Mnogo
tele pa prodirajo v matiCno kulturo s
svojim literarnim prispevkom slovenski
zdomski pi sci, ki ustvarjajo predvsem
ali sarno v drugih jezikih. PrecejSnji napori so potrebni, da se zberejo sredstva
za slovenski prevod njihovih najboljSih
del (Ce polemik v zvezi z njihovo imegralno vkljuCitvijo v obravnavo slovenske izseljenske knjilevnosti niti ne
omenjam)" Kot kale, je vpraSanje vraCanja slovenske izseljenske knjilevllosti
tesno povezano z vpraSanjem njenega
obsega, slednje pa z vpraSanjem njenega jezika.
Ker je namen in posledica aktualnega procesa slovenskega literarnega
' povratniStva. trajna imegracija zdomskega slovstva v zakladnico narodne

literature in kulture, se v okviru obravnave tega procesa naposled zastavlja
tudi kljuCno vpraSanje obsega oziroma
meja narodne knjilevnosti kot take katera literarna dela slovenskih izseljencev in njihovih potomcev Se spadajo v sklop slovenske knjilevnosti? Od10Ciina 10Cnica pri razvrSCanju posameznih literarnih del v okvir te ali one
narodne knjilevnosti je - po kriteriju,
ki je v najsploSnejSi veljavi - jezik
literarnega ustvarjanja oziroma prve
objave. Ce bi v poenostavljeni definiciji
torej sledili zgolj omenjenemu kriteriju,
bi trdili, da slovenska knjilevnost obsega literarna dela, napisana v slovenskem jeziku. Po veljavni definiciji lahko
izjemoma Stejemo vanjo tudi tujejeziCna besedila tistih pisateljev, ki so svoja
najpomembnejSa dela ustvarili sicer v
slovenSCini.28 Na drugi strani pa osrednji pregledi slovenskega slovstva vkljuCujejo v svojo obravnavo tudi nekatere
pisce, ki so pisali sarno v tujem jeziku
(npr. Louis AdamiC), pri Cemer so kriteriji tovrstnega vkljuCevanja docela nedoreCeni. Le stelka in zelo poCasi prodira v naSo zavest spoznanje, da so
meje naSe narodne kulture in knjilevnosti dejansko SirSe od tistih, ki jih priznavamo. Ce so utemeljitelji slovenskega knjilnega jezika in narodni preroditelji v svojih znamenitih delih nagovarjali rojake v latinSCini in nemSCini
(BohoriC, Pohlin, Linhart ... J, nas tudi
danes mnogi odmevni slovenski izseIjenski knjilevniki tehtno nagovarjajo
v jeziku svoje tuje izobrazbe. Ta okolisCina pa - tako kot nekoC- tudi danes
ne more upraviCiti izkljuCevanja njihovega prispevka iz slovenske slovstvene
zgodovine.
Ce gledamo na narodno knjilevnost kot enopomenski pojem, tj. kot
na knjilevnost narodnostne skupine z
enim matiCnim jezikom, potem njena
doloCenost z narodnim jezikom seveda
ni sporna. Ker pa pojem narod z vidika
etniCne, kulturne in jezikovne pripadnosti ni enopomenski, tudi narodna
kultura, narodna knjilevnost in celo
narodni jezik ne morejo biti enopo-

ZOrXom Simtitem, Bertam Pribcem 10 liigeniio Simonovit v okviru Vetera zdomske knjilevnoscl (l jubljana, KUD France PreSeTen) 2. julija

2002.
2 7 Prim. A La h, Pregled onha] Uterarnozgodivinskih okvirov, v: Defe, Knjitevnllisti, 5. avgusl 199 9. sir. 13- 14.
28 I. Kos, KnjilevnOSI, v; Enciklopedija Sloveniie. S. IVeze". M ladinska knjilla. l jubJian.1 1991. sir. 140.

Iz

men ski pojmi. V sodobni drulbeni
realnosti obstaja "arod z etniCnega,
jezikovnega in s kulturnega vidika na
veC ravneh. Tako obstaja ~a veC ravneh
tudi narodova kultura. Ce pogledamo
na narodno knjilevnost s ~ir~ega zornega kota, tudi ta obstaja na veC ravneh. Vpra~anje integriranja tujejeziCne
literarne dejavnosti avtohtonih in priseljenskih manj~in v skupno narodno
kulturo predstavlja Ie drugo plat vpra~anja integracije tujejeziCne izseljenske
in zamejske literature v matiCno kulturo. Prevajanje, vrednotenje in integracija tujejeziCne izseljenske, zamejske
in priseljenske literature v matiCno
kulturo (tudi v sintetiCne literarnozgodovinske preglede in leksikone),
kakor tudi vkljuCevanje knjilevnih del
avtohtonih narodnostnih manj~in v
Sioveniji, so pray tako pomembni za
sodobni kulturni razvoj in z njim povezano kulturno identiteto naroda kot
vkljuCevanje literarne produkcije teh
sku pin v sloven~Cini.
Sloven ski nacionalni kulturni program navaja slovenski jezik kot bistveni
element kulturne identitete in temelj
nacionalne identitete, kar se seveda
nana~a predvsem na narod, kulturno
in nacionalno identiteto v oljem
pomenu besede. Tak~na vloga slovenskega jezika se namreC ne nana~a niti
na tiste drtavljane Republike Siovenije,
ki so pripadniki avtohtonih in priseljenskih manj~in in katerih neslovenska
etniCna in jezikovna pripadnost nikakor
ne izkljuCujeta njihove slovenske nacionalne in pogosto tudi kulturne
identitete, niti na tiste izseljene in
zamejske Siovence, ki so delno asimilirani in katerih tuja nacionalna in
jezikovna identiteta pray tako ne izkljuCujeta njihove slovenske etniCne in vsaj
delne kulturne pripadnosti. Kulturna
integracija in asimilacija sta procesa,
ki obsegata mnogo vmesnih stopenj,
pri Cemer jezik ni vedno najodloCilnej~i
dejavnik. Pojem narodna knjilevnost
ima torej lahko dvojni pomen: I. knjilevno dele naroda ne glede na jezik;
2. knjilevno dele v veCinskem narodnem jeziku. Tako kot v sodobnem pojmu narod vse bolj izginjajo etniCne
10Cnice, tudi v sodobnem pojmu na-
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rodna knjilevnost vse bolj bledijo
jezikovne 10Cnice.
Svojega veCinskega jezika ne bomo
v nobenem pogledu ogrozili stem, da
- podobno kot so to storili mnogi
drugi narodi - svoje pojmovanje slovenstva (in z njim pogojeno pojmovanje narodne kulture in knjilevnosti)
tudi mi ustrezno raz~irimo in ga uskladimo s polivalentnimi jezikovnimi in
kulturnimi razmerji v sodobni slovenski
drulbi, ki so posledica odhajanja njenih pripadnikov v tujino ter prihajanja
njenih nekdanjih in novih pripadnikov
iz tujine. Z mobilnostjo in s spreminjajoco se narodnostno in jezikovno
strukturo svojih pripadnikov se namreC
slovenska kultura ne siroma~i, temveC
se znotraj neprekinjenega preoblikovanja svetovne etniCne in jezikovne
sestave Ie posodablja in stem v danem
trenutku tudi krepi. Mnoge nekdanje
kulture so z odpiranjem jezikovnih
meja prelivele svoja Ijudstva in jezike
tudi z besedno umetnostjo in z njenimi
najprodornej~imi doselki zasedle trajno mesto v svetovni knjilevnosti.
Z umikanjem nepotrebnih ideolo~
kih in jezikovnih pregrad lahko domovina pod pre trajnej~o in celovitej~o
vrnitev (tudi tujejezi cne) zdomske
knjilevnosti v na novo definirani prostor matiCne kulture - vrnitev, ki pray
z mnolico obojestranskih pomislekov,
vpra~anj in argumentov ne Ie kritiCno
pretresa in duhovno polivlja matiCno
kulturo, temveC lahko tudi v znatni meri
prispeva k uravnotetenju njene vse
preveCkrat protislovne samopodobe.
Na drugi strani pa lahko dele tujejeziCnih zdomskih avtorjev preraste v most
med slovensko in svetovno kulturo Ie
tako, da domovina poskrbi za njegovo
prehodnost tudi na svojem bregu.

diaspori bistveno spremenil.l.e slovensko ~olstvo je ob tem oCitnem premiku
ostalo tako rekoC neprizadeto. Ker se
vpra~anja slovstvene zgodovine, predvsem izseljenske, pogosto tesno prepletajo z vpra~anji splo~ne zgodovine,
so vsaj v glavnih potezah zanimiva tudi
za zgodovinarje. Prispevek vkljuCuje
oris literarnega ustvarjanja v izseljenstvu ter kratek pregled najpomembnej~ih piscev in se v nadaljevanju dotakne
osrednjih vpra~anj zdomske knjilevnosti: njenega obsega, kakovosti in jezika
ter njene integriranosti v nacionalno
literaturo in kulturo.
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Povzetek
Literarno dele slovenskih izseljencev je bilo v matiCni domovini ~e pred
poldrugim desetletjem pray malo poznano. V devetdesetih letih se je v
okviru slovenske literarne znanosti in
humanistike nasploh, predvsem pa tudi
v okviru matiCne kulture odnos do
spregledanih knjilevnih ustvarjalcev v

Zavod
Republike
Siovenije
za solstvo

,

Sodobna didaktika pouka zgodovine

»Povabili smo delavec,
• prilli so Ijlldje. «
A(ax Frisch

Dragica Motik, Irma VeljiC, ZRS)

Ysakdoje
tujec
Ljudje so se v zgodovini vedno preseljevali posami~no
ali tudi mnoli~no. Danes smo pri~a mnoli~nemu preseIjevanju posameznikov na zelo velike krajevne razdalje proti
zahodu in severu Evrope in na druge celine. Stoletje, v katerem livimo, strokovnjaki ozna~ujejo kot stoletje preseIjevanj.
Vzroki, zaradi katerih posamezniki zapuS~ajo svoje okolje
porekla in odidejo v okolje 5 povsem druga~nimi verskimi,
kulturnimi, jezikovnimi in socialnimi plVinami, so razli~ni.
Njihov prihod v novo okolje sprola v njih samih, pa tudi v
tern okolju, osebne stiske in razli~ne pretrese. Z njimi se
soo~ajo lako odrasli kot tudi njihovi otroci. Pray ti so
velikokrat izpostavljeni pritiskom obeh strani. Zelijo ohranjati
korenine porekla, isto~asno pa se morajo vklju~evati v
livljenjsko okolje.
Potrjuje se spoznanje, da preseljevanja niso Ie gospodarski problem, temve~ imajo tudi kulturno, socialno, izobralevalno razselnost in druge razselnosti.
V plVem delu prispevka lelimo osvetliti in utemeljiti
pomen ravnotelja med vsem vrednim, kar posamezniku
nudi olja in SirSa drulina, in listim, kar od njega pri~akuje
bivanjsko okolje. V drugem delu pa se poglobimo v pomen
u~iteljevega prispevka za zmanjSevanje in odpravljanje stisk,
povzro~enih z migracijami.
PlVe SirSe socialne stike otrok vzpostavlja z vklju~evanjem
v vrtec in Solo. Vzgojno-izobraievalne uSlanove tako
sprejemajo odgovorno nalogo za zmanjSevanje in
odpravljanje stisk ter ustvarjanje molnosti za strpno sOiitje
razli~nih. Norma-tivni okviri, 5 katerimi poskuSajo drtave
in drulbe urejati nastale razmere, sami Se niso dovolj. V
ve~kulturni drulbi je nujno na~rtovati in sistemati~no
udejanjati medkulturno sodelovanje, liveti medkulturno.
To zahteva Stevilne interakcije med nosilci razli~nih kultur,
tako v Soli kot tudi v okolju. Ni dovolj, ~e to na~elo uresni~ujemo Ie pri dopolnilnem izobraievanju z otroki priseljencev v nekem okolju, temve~ naj to postane na~elo vzgojnoizobralevalnega dela 5 celotno Solsko populacijo. NeutemeIjena je bojazen, da 10 ogrola kulturo in jezik avtohtonega
prebivalstva. S takim prislopom Ie izkazujemo medsebojno
spoSlovanje in Slrpnost.

ZGOOOVINA V OLI
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v teoriji

in praksi

Za vzpostavljanje miroljubnega livljenja in sobivanja
posameznikov, priseljenih v neko okolje, je nujno ozaveS~ati
in usposabljati vse odgovorne v druiini, Soli in SirSem drulbenem okolju. Zavedali se moramo, da ie za vsakega posa-

meznika, clana neke skupine, iziemnega pomena notranie ravnovesje med kulturo, iezikom, vero, vrednotami, normami ... njegovega porekla ter okolia, v katerem sedai tivi in deluje.

Mery se predstavi
Mile KlopCiC
Ce hi hoteli, da Ie vet pove""
bi zmedli lIIe, to valli priz"am.
Odkar smo dom SllOj zapltstili,
smo ga otroci pozabili.
Kako bilo je tam, vet 1le ve",
i" rod"ih krajev "e poz"a",.

Vendar prekmtko 1Iam bilo j e polje
i" ote je odlel tez morje v svet.
Prillo je pismo. » . .. i1l pam sporot i""
v A ",eriki je za spoznanje bolje . .. «
Prodali smo - in Iii za "jim.
Teg a je zdaj Ze .mlogo let.
Se to' Oteta vtasih mati vpmla:
»Kaj pravis, ali Ie stoji tam ",Ii ..
i1l Ie stoji pod bregom kota "ala ?«
A ote mrk ne rete "it.
Bila sem Marica, to ves j e moj spolllin,
a tit se pilem Mary SIIstersich.

Draga Azra i djeca
Autobus je stigao na vrijeme. Ismetu sam dao poklon.
Javi to njegovima. On je dobro. Bio je veseo. jer ce imali
sir za cijeli Ijedan.
Kako se vi snalazite bez mene? Meni je dosta teSko.
Razgledao sam se za stan. U samskem domu. kako ovdje
kaiu. nije mogu~e. Kad dodjete, stanoval cemo u staroj kuci
blizu grada. To mi je pomogao naci prijatelj. Tamo je jefrinije.
Djeca neka dobro u~e. Ovdje ce hodali u Skolu zajedno sa
Ajrom, Senkom, Veliborom i Amirom. Skola je blizu kuce.
Siovenci su druga~iji od nas. Uvijek nekamo iure. Njihov
jezik joS ne razumijem dobro. Oni su druga~iji od nas. Nas
je ovdje mnogo in uvijek nas teie primaju. Ja sam najviSe
sa naSi rna. Majstor me je odredio na drugo gradiliSle.,
da ce placa biti neSlo bolja. Tako kalu i drugi. Vidjetr o .
Po vas dodjem do po~etka Skole.

'tie

Pozdravlja vas i voli vaS Rade

Sodobna didaktika pouka zgodovine v teoriji in praksi

Draga Az~a in otroci
Avtobus je prispel po voznem redu. Ismetu sem predal
paket. Njegovim sporo~i,' da se on dobro po~uti. Vesel je
bil, ker bo imel sir za yes teden.
Kako gre Yam brez mene? Meni je precej telko.
Ogledal sem si nekaj stanovanj. Pravijo, da v samskem
domu ne bo mogo~e stanovati. Ko boste priSIi, bomo
stanovali v stari hiSi v blilini mesta. Pomagal mi jo je najti
prijatelj. Tam je ceneje. Otroci se naj dobro u~ijo. Tukaj
bode hodili v solo skupaj z Ajro, s Senko, z Veliborom in
Amirom. Sola je blizu hiSe.
Siovenci so druga~ni od nas. Vedno se jih nekam mudi.
Njihovega jezika Se ne razumem. Tukaj nas je veliko in
vedno telje nas sprejemajo. Najve~ se drulim z naSimi.
Mojster me je premestil na drugo gradbiS~e. Rekel je,
da born imel tam nekoliko viSjo pla~o. Tako pravijo tudi
drugi. Bomo videli. Po vas pridem pred za~etkom pouka.
Pozdravlja in rad vas ima vaS Rade

Ob prebranih besedilih se bralcu porodi kar nekaj
vpraSanj, na katera je vredno poiskati odgovore.
V ~em sta si zapisani izpovedi podobni?
Kaj so vzroki za odhod v drugo okolje?
Kaj posamezniki najbolj pogreSajo v novem okolju?
ZakajJ
Katera delovna mesta najpogosteje dobijo priseljenci?
Zakaj?
Kako so sprejeti v novem okolju?
Zakaj se Rade druli najve~ Ie s . svojimi. ?
V ~em dolivlja razliko med Siovenci in . njegovimi. ?
Kako spodbuja svoje otroke za manj bole~ odhod iz
doma~ega kraja?
Cesa ga je strah?
Ali je sprememba imena in priimka (Marica Su;ter;ic v
Mary Sustersich) prispevala k ravnovesju med kulturo
doma~ega/ rodnega

in bivanjskega okolja?

(Max Frisch)
Povabili smo delavce.

pri~1i 50

na primeren na~in opozarjamo. Preselimo se sedaj v razred.
Ustavimo se ob besedilu, ki ga je na seminarju .Medkulrurno u~enje - u~no na~elo sodobne Sole. predstavila
razredni~arka I. letnika srednje Sole.

»V mojelll razredll je 25. " t en eel'. Pemajst otrok je
sIOl'enskega, pet boflljafkega, edm lIlakedonskega, trije
srbskega in eden alba,ukega rodtt. Vsi govorijo slovmsko.
Med odmori se vetkrat prepirajo, ker se ne IIlorejo dogovo riti, katero glasbo bodo posltt!ali. Eni bi radi slovemko,
drugi Iwglefko, tretji zopet albansko, srbsko ... Posamezne
utwee motijo tudi obeski na verit ieah drugih, natin
oblatmja in prehranjevartja. Nekatere verske in dYllge
praznike praznttjemo skttpaj. Spozrtavamo razlit ne
nat i"e praznovanj in razlitne navadc. Ta razlit nost je
vtasih vzrok za posmeh i" pod-ali preemjevanje.«
Vsak u~irelj, Se posebej pa razrednik, lahko s svojim
ravnanjem veliko prispeva k spreminjanju rakSnega vzduSja,
k oblikovanju staliS~ in prepri~anj, da pray vsak in vsi skupaj
prispevamo k prijetnemu sobivanju v razredu in tudi v SirSem
okolju.
Postavlja si vpraSanja in iS~e odgovore nanje. Poskusimo
odgovoriti tudi sami na naslednja vpraSanja:
•
•
•
•

Ali ugotovljam, kje so resni~ni vzroki za slabo razredno
vzduSje, nesodelovanje, prikrito in odkrito nasilje?
Ali ~utim porrebo, da pri svojem delu z u~enci in
njihovimi srarSi spoStujem razli~nost?
Ali jih znam in lelim spodbuditi, da se predsravijo,
povedo, kdo so?
Ali mi cilji u~nega na~rta [zgodovine) omogo~ajo
prepoznavari in odpravljati pojave nesrrpnosti, pod-ali
precenjevanja posameznikove kulturne ali jezikovne
druga~nosti?

Mislim, da ste pozitivno odgovorili na prva rri vpraSanja.
Ob ~etrtem vpraSanju se bomo ustavili v nadaljevanju.
Pred tern pa skuSajmo ugotoviti, kako bi poimenovali
predstavljeni razred. Ali ga ozna~imo kor ve~kulrurni ali
medkulturni razred J Pri iskanju odgovorov nam bo pomagala razlaga naslednjih pojmov: kulrura, ve~kulrurnost, medkulturnost.

Ijudje

Stoletje, I' katerelll zivilllO, strokovnjaki oznat lljejo kot
stoletje preseljevanj .. .
Kako 0 rem razmiSljamo v naSem bivanjskem prostoru
in Soli ter koliko smo pripravljeni prispevati, da bi v njem
liveli vsi enakovredno in zadovoljno?

Veckulturno okolje ni vedno
tudi medkulturno
U~irelji, drugi pomembni v otrokovem vsakdanu, smo
izbrani, da ga spodbujamo, usmerjamo in po potrebi tudi

Kultura
S pojmom kultura ozna~ujemo vse, kar je ~Iovek usrvaril
s svojim delom in z umom.
Je rrajen proces miSljenja v razvoju posameznika in se
za~ne z njegovim rojsrvom. Vklju~uje norme, vrednote,
obi~aje in jezik. Oblikujemo in bogatimo se trajno, ko orrok
in mlad ~Iovek pridobiva spoznanje 0 sebi in okolju.
Siovar slovenskega knjilnega jezika opredeljuje kulturo
kor skupek doselkov, vrednot ~loveSke drulbe, kot rezultat
~Iovekovega delovanja, kot lastnost ~Ioveka glede na obvladanje, uporabo sploSno veljavnih na~el, norm, pravil vede-
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nja, ravnanja [Ijudska kultura, materialna, drutbena in
duhovna kultura p6sameznega Ijudstva, narodal.

Med sploSnimi cilji zgodovine (Ucni nacre zgodovine,
Ljubljana, 2000), ki z vsebinami omogo~ajo tudi ustvarjanje

Osveditev pojma kulturtl bo obogatila tudi naslednja trditev.

strpnejSega razrednega vzduSja, sprejemanja, razumevanja
in spoStovanja razli~nosti, smo izbrali naslednje:

»Moski in zeuske niso zgolj oni sami. So t1tdi pokrajina,
v kateri so se rodili; mesta, kmetije, lIa katerih so shod iii;
;gre, ki so se jih ;grali, ko so bili otroei; pripovedke, ki so
jih poslulali; hrana, ki so jo jedli; Iolc, v katere so hod iii;
Iport, s kateri", so se ukvarjali; pesniki, ki so jih brali, in
Bog, l' katerega so vcrovali« (Somerset; M W: Ostri1Jfl
britv"- MK; L;itbljft1lfl, 1980).

Vetkulturna druzba
(multikulturna druzba)
Ve~kulturna drutba je skupnost razli~nih kulturnih, nacionalnih in drugih posameznikov. Zivijo sicer skupaj, vendar
brez pravih stikov. Znotraj sebe je vsaka skupina sicer
povezana, drugo sku pi no pa ~uti kot ogrotanje ali celo
grotnjo. Skupino .druga~nih« zapostavlja in to izkazuje 5
svojim nestrpnim vedenjem v vsakdanjih tivljenjskih situacijah. Socialnih stikov v taki skupini ni, zato njeni ~Iani
tivijo drug mimo drugega. Navidezna poznanstva ne vodijo
v medsebojno sodelovanje. Tudi prizadevanj, da bi se bolje
spoznali, ni opaziti. Razlike med posamezniki oziroma skupinami so za druge prej slabost kot prednost in zato pogosto
razlog za izlo~evanje. Strpnost do druga~nih je navidezna
in je izratena Ie v pasivnem sprejemanju.

Medkulturna (interkulturna)
druzba
Neko drutbo ozna~ujemo medkulturna, ~e je v njej vi soka stopnja socialne aktivnosti med posamezniki, pripadniki
razli~nih kulturnih skupin, vzajemnega spoStovanja, vrednot,
tradicij in norm. Razli~na staIiS~a, vrednote, jezik so obogatitev tako v socialnem kot tudi v ekonomskem in politi~nem
smislu.
V okolju, ki zasluti to definicijo, tivi na istem ozemlju
ve~ razli~nih etni~nih, narodnostnih in verskih skupnosti.
Vsak posameznik in vsi si prizadevajo za odprt odnos in sodelovanje, za medsebojno priznavanje. Tako se izrata aktivna
strpnost do druga~nih. Med pripadniki razli~nih kultur je
veliko spontanih livljenjskih interakcij. Ob njih se poglobljeno spoznavajo ter tudi spoStujejo. V okolju ni ~utiti
ve~- in manjvrednih in zato je to sodelovanje pristno. Nih~e
ni ogroten in ne ~uti potrebe po prikrivanju identitete (npr.

zapisovanje priimkov Stamenkovic namesto Stamenkovic
ali Mira namesto Hazimira, De Bevec namesto Debevc .. J
Vrnimo se sedaj k ~etrtemu vpraSanju.
•

Ali mi cilji u~nega na~rta [zgodovine) omogo~ajo prepoznavati in odpravljati pojave nestrpnosti, pod-ali precenjevanja posameznikove kultume ali jezikovne druga~nosti?

U~enci:

ob spoznavanju slovenske zgodovine razvijajo zavest 0
narodni identiteti in drtavni pripadnosti;
spoznavajo in razvijajo razumevanje in spoStovanje
razliCnih kultur, ver, ras in skupnosti;
razvijajo zgodovinsko miSljenje kot sredsevo razumevanja
sodobnega sveta;
ob zgodovinskih primerih razvijajo dojemljivost za vrednote, pomembne za avtonomno skupinsko dele in za
tivljenje v pluralni ter demokratiCni drutbi (strpnost,
odpreost, miroljubnost, strpno posluSanje drugega in
utemeljevanje svojega mnenja, medsebojno sodelovanje,
spoStovanje temeljnih Clovekovih pravic in dostojanseval.
Zapisani cilji u~itelja nagovarjajo k upoStevanju in udejanjanju na~ela medkulturne komunikacije, interakcije med
pripadniki razlitnih kultur v razredu.
Med Stevilnimi vsebinami izberimo npr. vsebino Mnoti~no izseljevanje Siovencev v ZDA ob koncu 19. stoletja
in pred prvo svetovno vojno. V prirotniku za utitelje avtorjev
M. DrnovSka in V. Brodnik so skrbno pripravljena navodila
iz vet tematskih zgodovinskih virov. Dodana so tudi
vpraSanja za razlitne kognitivne zmogljivosti u~encev.
Obravnavani so vzroki mnotitnega izseljevanja, odnosi
oblasti, polititnih strank in cerkve.
Ponujene vsebine omogotajo uWelju, da zgodovinske
probleme povete s sedanjostjo. To mu pomaga, da utence
spodbudi k vtivljanju v problem, ki je prisoten tudi pri nas
in sedaj. Morda je pray v njegovem razredu nekaj utencev,
katerih sorodniki so se izselili v ZDA, pa tudi utencev, katerih
starSi so se priselili v Siovenijo. Pray to je utitelju aktualno
izhodiSCe za problemsko obravnavovsebine, ki je za razumevanje bistva sporo~ila tako pomembna.
Utitelj bo ob primerni motivaciji zadovoljil potrebo
prisotnih .drugatnih« in jih bo opogumljal, da bode
predstavili sebe in svoje korenine porekla. Vzpostavljena
bo vetsmerna, odprta in kakovostna komunikacija. Ce bode
vsi vpleteni tudi motivirani, se bode pri izmenjavi mnenj in
informacij potutili varne in spoStovane. Sicer bo pogovor
potekalle povrSno, formalno in neodkrito.
Ob situaciji dotivljanja .na lastni koti« bode utenci
dojeli pomen ohranjanja slovenske kulture v tujini in
spoStovali potrebo po ohranjanju jezika in kulture porekla
priseljencev v Sioveniji.
U~ence naj bi utitelji spodbujali, da ob sodobni informacijsko-komunikacijski tehnologiji vzpostavljajo in negujejo stike s potomci slovenskih izseljencev po svetu. Enake
stike naj bi omogotali ohranjati tudi otrokom priseljencev
v Sioveniji.
5 takSnim delovanjem bomo prihranili bodotim rodoyom stiske, ki jih dotivljajo Stevilni posamezniki po svetu,

/
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ker jim nista bila omogoCena ohranitev in spoznavanje jezika in prvin kulture I"orekla. Slednje potrjuje tudi tale zapis.

»Poznam veliko stare;"fiw ljttdi, ki so izgubljmi, saj jim
starsi niso nit povedali 0 rojstne", kraju, od kod izvirajo
in zdaj sami s teiavo istejo sorodnike. Sam se dobro spomnim sosolke, ki se je l'edno nortevala iz nafe zavedne
slovenske druzine. Pisala se je Pellegrinni, ote je bil asimilirani Jtalijan. Ko sem jo tez leta vprasal po ",aminem
priimktt, je rekla, da se je pisala Zagar. Rekel sem, to je
slovensko ime, pa me je hotela prepritati, da je nemsko.
Ne, sem vztrajal. Tvoja mati je Slovmka iz druzine
Zagar.«
(Neddo, lB. B. 2002, Polka, holivudske zvezde,joze, joe,
jednota)

Uciteljeva vloga pri spodbujanju medkulturne interakcije
Poleg uCnih korakov po Marzanu naj uCitelj upo~teva
tudi konativne (Custvene) razsetnosti, ki so pogosto zapostavljene pri obravnavanju snovi. Le tako bo ustvarjal
obCutek vrednosti in enakovrednosti soudeletencev v uCnovzgojnem procesu. Medkulturnega vedenja naj bi se uCili
najprej v drutini in ga nato poglabljali v vrtcu in ~oli.
Prisotnost razliCnih uCencev v ~oli nam to omogoCa ~e v
veliko veCji meri. Od vseh vpletenih v vzgojo se to tudi
priCakuje, Ce smo si za cilj zastavili strpno sobivanje. Ce
pa to danost zapostavljamo ali spregledamo, povzroCamo
nelagodje in nasilje v tistih, ki so zapostavljeni ali spregledani. V njih se stalno ustvarja obCutek manjvrednosti. To
pripelje do reakcij, ki smo jih lahko zaCutili v predstavljenem
razredu.
«

Prvine kulture, ki so nam ob razliCnih vsebinah lahko
izhodi~Ce za medkulturno komunikacijo v nacionalno,
jezikovno, kulturno, versko, socialno heterogenem razredu,
so slikovito ponazorjene z modelom .Iedene gore«.
Simbolizirajo bit - biscvo osebnosti posameznika,
njegove kulture in kulture njegove skupine ali naroda.
Posameznik sebe izkazuje vidno (zapis na vrhu modela
.Iedene gore«). Strokovnjaki ta del kulture oznaCujejo z
veliko zaCetnico (K). To je kultura, 0 kateri lahko beremo
tudi v razliCnih knjigah, monografijah, je upodobljena v
besedi, literaturi, filozofiji, glasbi, slikarstvu, kiparstvu,
gradbeni~tvu ... (Ulrich, S. in drugi: Achtung (+) To/eranc,
Verlag Berre/smann Stiftung, Gueters/och, 2000).

naCine. Postaja nasilen do drugih, do sebe ali pa se umakne
in zapre.
Zelo pomembno je, kako pristopamo k odkrivanju
kulturnih prvin pod >vodno gladino« oziroma kako posameznika spodbudimo, da bo sebe hotel in zmogel predstaviti.
Za to je potreben Cas, predvsem pa primerna motivacija,
zaupanje in znanje razliCnih »plavalnih veWn., ki jih uspe~ni
uCitelji dobro obvladajo. Nikogar ne silijo, da bi takoj odkril,
kar skrivajo .pod gladino«.
V nekaterih evropskih drtavah (Anglija, Danska, ZRN,
Svica, Svedska) uCitelje usposabljajo v teh ve~Cinah te med
rednim ~tudijem. Predmetnik pedago~ke usmeritve na
fakultetah vkljuCuje celo predmet, kjer ~tudenti pridobivajo
znanja in ve~Cine za uspe~no delo v narodnostno, jezikovno,
kulturno heterogenih razredih. Tudi pri dopolnilnih oblikah
izobratevanja je vedno veCji poudarek na tem podroCju.
Pray tako so te vsebine vkljuCene tudi v izobratevalne
programe Evropske unije in Sveta Evrope.
Tudi na~i programi dopolnilnega izobratevanja dajejo
vedno veCji poudarek tem vsebinam. Seminar .Medkulturno
uCenje - uCno naCelo sodobne ~ole. je vsako leta razpisan
v Katalogu stalnega strokovnega izopolnjevanja pedago~kih
delavcev kot prednostna vsebina.
Utemeljeno trdimo, da je za uspe~no in zadovoljno deja
uCiteljev potrebna poleg strokovnih znanj tudi sposobnost
vtivljanja v drugega (empatija). Posku~ajmo se sedaj vtiveti
v izseljenca (priseljenca) in si odgovoriti na naslednje:.
- kaj bi sam vzel s seboj, Ce bi se moral izseliti v drugo
drtavo;
kaj/koga bi pogre~al v tujini;
kaj bi me Custveno vezalo, da bi se vraCal domov;
kaj bi telel ohraniti v sebi;
Cemu se ne bi mogel odpovedati;
kako bi se poCutil, Ce bi me okolica zavraCala zaradi
jezika, navad, glasbe, hrane, oblaCiI, praznovanj ...;
- kaj bi telel .dati oziroma zapustiti« svojim otrokom,
naslednikom, Ce bi bili z menoj v tujini.

Model »Ledene gore«
K

To del o,laja
najdlje prikril.

Obsetnej~i

del .Iedene gore« je potopljen pod vodno
gladino, zato je neviden, vendar na njem bolj ali manj trdno
sloni vidno. Ta del poimenujejo kot kulturo z malo zaCetnico
(k). V njem se skriva vse, kar oznaCuje posameznika ali
sku pi no. To ima zanj neko vrednost, mu je blizu, je njegovo,
izhaja iz drutine in okolja, v katerem je tivel.
Nespo~tovanje teh prvin ali celo zaniCevanje sprota v
prizadetem hude Custvene reakcije, ki jih izrata na razliCne

To del se najprej vidi, slisi ...
Bi,lvo ie pod vodno gladino.

k

,/
Odgovori na ponujena vpra~anja se med uCitelji razlikujejo, na nekatera vpra~anja pa odgovarjjo enako. Enaki odgovori nas prepriCajo, da bi se nam v njih pridrutili tudi vsi
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tisti, ki so se priselili v naSe okolje. Ta ugotovitev naj nas
spodbudi, da pri ~ojem delu z ucenci in njihovimi star~i
vklj ucujemo tiste metode, ki sproia jo spontano kom unikaci jo med pripadniki razlic~ih kultur. To dosega mo z medkultu rn im ucenjem, ki ga uresnicujemo ob primerni h vsebinah.

Kaj je medkulturno
(interkulturno) ucenje?
Medkulturno ucenje je nacelo in proces, ki IZZIVa in
za hteva veliko poglobljenega razmiSljanja 0 tem, kaj je za
posameznika dobro, kaj slabo; je izziv identiteti in pot, na
kateri posamezn ik zacuti, kdo je on in kdo so drugi. Le
tako lahko obstane in zna izbrati svoje mesto v iivl jenjski
skupnosti. Medkulturno ucenje omogoca obogatitev lastne
identitete, vrednosti 0 sebi in prispeva k od locanju posameznika, kako l iveti in delovati skupaj v svetu razlicnosti. Pomeni
zacetek ustva rjanja pogojev za livljenje v miroljubnem svetu.

Kdo sem?
Od kod prihajam?
Kaj zmorem in zelim?

umetnost,

K

gledalisce, literatura,

klasitna glasba, populo rna glasba,
Ijudska glasba, sporl, kuhinja, modo ...

nacionalne lastnosti, imeno (izvor, pomen Ie-teh),

Preudarno razmiSlja nje in vraca nje k modelu .Ledene
gore«, nam bo pomagalo, ce lelimo dobiti prave odgovore
na vpra~a n ja, ki smo jih postavljali v prispevku.
Zakljucimo z raz m i~ l janjem L Krefta na enem izmed
sem ina rjev (Puconci, 2 000):
»Za novorojcnca je vse novo, tllje, drugac,1O in ogrozajte,
vmdar se ne more vrniti v varno zavetje. Tako je tttdi z
nami, in Ie bolj bo z naIimi nasledniki. NaIe zil'ljcnjsko
okolje se tako hitro spreminja, nafi stiki z dru.gimi ljudmi
so se tako pomllogoterili, nafe 'Iavade i.1 pravila so postali
tako nestalni, da se tudi l' 1lajbolj l'sakda1ljem zivljcnju
ne mor..no vec izolirati od drtl.gega, drllgacnega, razlic",ega i1l tujega.
Kako iiveti z ljudllli, ki 1lMII 1liso domaci, in z lIati1li
zivljcnja, ki so "am ttlji, je verjet"o "ajboljperece vpraIallja naIega casa. Odgovor na1ljje strpnost.
Strpnost je potrpljmje do tujega in drugat"ega, je pripravljcnost raz",neti razlic1lost, a ttldi pravica do last1/C
idcntitete slehernega posamez1lika ali skup1losti, ki pa
vendar 1le izkljucuje pripravljcnosti, da se prilagajamo
d"lg drtlgemu.
Je pogoj za strpne od",ose med razlic1limi in za obstoj
obojestra.lske ali l'CCstrallske cnakopravnosti in cnakovred.lOsti v medseboj1lih odnosih.
Je zacetek, da vsem ljudem brez izjeme priznamo
tloveIkost in jo tlldi spoItujelllo; ce nam tega zaradi razlicnih predsodkov ni mogote vedno zares doseti, bodimo
vsajpripravljcni in sposobni ra"nati tako, kot da predsodkov 1le bi imeli.
Strpnost je pravica, ki si jo pridobiI tako, da jo daje!
tudi drugim«.

opredelitev lepole, odnos do 5veto, odnos do materialnih,

duhovnih, kulturnih dobrin, odnos do ncrove, i.ivali, vzgojni vzorci
Iv druiini, soli, okoljul, druiino (vloga druzinskih clancv, generacij
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v druibi, medsebojni odnosi med njimi), opredelitev pojmo greh,
spodobnost, neprimernost, zeBlev, nacin dvorjenjo, definicija
zakonitosti, odnos do sebe, definicija egoizmo, dobrote, odnos do
laslnine, dela, caso, hitrost pri delu, vodenje (na nivoju skupnosti,
skupine, druzine ... J, koncept urejenosti, opredelilev Cistosti, odnos
do zdravjo, bolezni, vzorci delovanjo sku pine, soodvisnost vzorcev
obnasanjo, definicija praznika, naCini resevanja problemov,
prekrskov, vzpostavljanje komunikacije, korupcija, opredelitev
statuso mobilnosti, vrednotenje obnasanja, vloga in odnos
do storosti, spola, drug ega sodalnega razreda, odnos do otrok
(deckov, deklic), odnos do izobrazbe, sole, ucitelja, duhovnosti,
definicija prijoteljstva, govorica telesa, obrazna mimika, nadonalno logiko, definicija sale, pomen cuslev, nacin custvovanjo,
vrednotenje custev, oblike komunikocije in socialni odnosi, koncept
razumevonjo preteklosti, sedanjosti, prihodnosti, odnos do
moznosti lostnego vplivonjo no sedanje in bodoce iivljenje, odnos
do fizicnego okoljo, predmetov, ki jih posomeznik ima, definicijo
zobove, prozniko, ncCin praznovanjo druzinskih proznikov,
prelomnic v zivljenju posamezniko in skupnosti, pomen
obredov, religije ...
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Sodobna didaktika pouka zgodovine v teoriji

in praksi

Dragica Motik, ZRS)

Siovenski izseljenci v Argentini
ohranjajo jezik in kulturo svojega roclu
5 prispevkom telim predstaviti slovensko skupnost v daljni Argentini. Za
ohranjanje slovenskega jezika in kulture skrbijo tako, da posredujejo mladim vedenje 0 slovenski zgodovini, razlotijo jim geografske in kUlturno-zgodovinske znatilnosti Siovenije ter jih
navduSujejo za ohranjanje kulturnega
izrotila vseh vrst. Izjemno pomembno
vlogo pri tem imajo utitelji, ki prostovoljno pout ujejo v slovenskih sobotnih Solah. Od leta 1994 jim Siovenija
pomaga s strokovnim izpopolnjevanjem uWeljev in zagotavljanjem osnovnih utnih gradiv za pouk v slovenskem jeziku.

Uvod
Za boljSo predstavo in razumevanje
stanja v Solstvu je pray, da vsaj na
sploSno opredelimo tokove priseljevanja Siovencev v Argentino. To nam bo
pomagalo, da bomo latje razumeli
tivljenje slovenskih priseljencev v novi
domovini (zlasti zadnjega vala po drugi
svetovni vojni) in njihova prizadevanja
za ohranjanje nacionalne, jezikovne in
kulrurne samobirnosti.
Pri nasrajanju rega zapisa so mi
pomagala grad iva, ki so mi jih dali
predsravniki slovenskih skupnosti v
Argentini ali pa utirelji, ki sem jih leta
1999 obiskala v sobornih Solah. Zapis
sem dopolnila rudi z dotivetji in vrisi
mojega enomesetnega bivanja med
rojaki v Argentini, natantneje v Buenos Airesu, Mendozi, Rosariju in
Barilochah, rorej v mestih, v karerih so
rudi najvetje slovenske skupnosri in
najSreviltnejSi oddelki slovenskih sobornih Sol. Pogovori z Ijudmi in bivanje
med njimi so mi pomagali dobiri realnejSo in tivljenjsko predstavo 0 prizadevanju Ijudi, ki so usranovili slo-

venske Sole. Te delujejo, vodijo in usmerjajo razlitne dejavnosti, povezane z organizacijo pouka v slovenskem jeziku.
V prispevku bomo spoznali deja
utireljev, ki po svojih najboljSih moteh
privzgajajo mladim materni jezik in
kulturo njihovega rodu. Doraknili se
bomo vseh sku pin izseljencev, najbolj
pa risrih, ki so se tja priselili z zadnjim
valom.

Priseljevanje
V Argentino je
potekalo v valovih
Prvi prirok Ijudi iz slovenskih detel
v Argentino, kjer so naSIi zaslutek in
dom, je bil v zadnji temini 19. srolerja.
Po zapisih duhovnika Janeza Hladnika
je Argentina okoli lera 1878 zaprosila
Avstrijo za 200 drutin. Vsaka priseljena
drutina je dobila rudi do 100 ha zemIje in zaterno pomot pri naselitvi. Mnogi so priSli v Argentino samo zaro, ker
niso dobili dovoljenja za vsrop v ZDA
Veliko drutin je bilo slovenskega rodu,
priSli so predvsem s Primorskega. Isti
avror meni, da je bilo v tasu okoli prve
sverovne vojne v Argentini priblitno
200 slovenskih drutin.
Drugi val slovenskih priseljencev je
priSel med dvema vojnama. Prvi so zateli prihajati po leru 1922, za njimi pa
Se mnogi drugi. V lerih med 1926 in
1929 so nekarere ladje pripeljale samo
slovenske priseljence. Skoraj izkljutno
so bili s Primorske, ki je priSla pod
iralijansko oblasr in kjer se je zatelo
faSistitno nasilje, raznarodovanje in
krarenje tlovekovih pravic. Prihajali so
z iralijanskimi pornimi listi, kar jih je
opredeljevalo kot Iralijane. Vetina je
osrala v velikem Buenos Airesu. Pozneje so zaradi povetanja Stevila priseljencev in manjSega Srevila delovnih mesr

novi priseljenci zateli iskari pori rudi v
norranjost detele. Tam so naSIi zaposlitev na teleznicah in cesrah. Nekareri
so se pozneje vrnili v Buenos Aires,
drugi pa so osrali v novih krajih in potasi izgubljali srik s slovensko skupnosrjo. Kljub razprSenosri so t. i., . stari
priseljenci. usranavljali slovenska zdrutenja, v katerih so poliritno delovali
in ohranjali jezik in kulruro porekla.
Pred prvo svetovno vojno je 50 orrok
obiskovalo retaj slovenStine, porem pa
je solsko delovanje postopoma zamrlo.
Tudi poliritno so razlitno delovali. V
rej skupini priseljencev je malo Ijudi,
ki bi obvladali slovenStino. Prva generacija slovenski jezik obvlada na nivoju
pogovornega jezika svojega okolja porekla (vasi, regije), druga generacija pa
ne zna vet jezika. Med njimi pa obsraja
velik interes za utenje slovenStine kor
rujega jezika.
Drugemu valu so se pridrutili rudi
Belokranjci in Prekmurci. RazprSili so
se po vsej okolici Buenos Airesa (danes
so vsi ri predeli del velikega mesra
oziroma so mestne temi). Ta val priseljevanja je pljusnil rudi v norranjosr
detele. Na ro nas spominjajo Se danes
delujote organizirane skupnosti 510vencev v velikih mesrih: Cordobi (provinca Cordoba), Rosariju (provinca Santa
Fe), v provinci Rio Negro in drugje.
Ljudje so turili porrebo po sriku z
domovino, zaro so usranavljali pevske
zbore, gledaliSke sku pine, izdajali glasila, odpirali slovenske Sole. Slednje so
na zaterku vodile Solske sesrre. Sole
so bile v razlitnih krajih, orrok ni bilo
dovolj, zato so pozneje oddelke zdrutevali in jim rako daljSali tivljenje. Nekarere so stasoma morali zapreri, vendar so jih v 80. in 90. lerih 20. stoletja
obnovili.
Trerji val priseljencev iz Siovenije je
priSel po koncu druge sverovne vojne.
V tem tasu je v Argentini naSlo svoj

,
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dom zelo veliko slovenskih druiin.
Argentina je sprejemala druiine z
majhnimi otroki, tudi z ostarelimi in s
pohabljenimi druzinskim~ ciani. Nekateri viri navajajo imena ladij in porocajo 0 Stevilu Siovencev, ki so jih
pripeljale v zacetku 1948 in 1949. leta.
Po podatkih DruStva Siovencev je
bilo leta 1952 v Argentini 5282 novih
slovenskih priseljencev. Po razlicnih
ocenah je v tern casu v tej driavi iivelo
okoli 30.000 Siovencev.
Vecina Siovencev tretjega vala se je
ustavila v Buenos Airesu. Nastajale so
nekoliko bolj strnjene naselbine v San
Martinu, Floridi, Ville Martelli, Liniersu,
Ciudadeli, Ramos Mejiji, Castelarju,
San Justu, v notranjosti province Buenos Aires, v drugih provincah v notranjosti drzave ter na jugu in severu Argentine. Najvecje naselitve so v Barilochah, na Ognjeni zemlji na jugu, v Rosariu, Cordobi in Mendozi ter San
Luisu na severu driave.
Med slovenskimi priseljenci v Argentino je bila polovica kmetov, cetrtina
obrtnikov, ostali pa so imeli gimnazijo
ali viSjeSolsko izobrazbo. Teh priseljencev ne moremo oznaciti po izvoru,
priSli so iz razlicnih slovenskih regij, se
zdruzevali v krajih, v katerih so zgradili slovenske hiSe ali domove in v njihovi bliiini tudi svoje druzinske domove.
Sprva so Stevilni priseljenci tretjega
vala naSIi zaposlitev v javnih gradnjah
(npr. letaliSce Ezeiza), tenske so pogosto delale kot hiSne pomocnice. Veliko
!judi je naSlo zaposlitev tudi v tovarnah,
zlasti v tekstilnih. Pozneje so .Sli na
svoje., postali so obrtniki, zidarji, krojaci, tesarji, mizarji, sodarji, vinogradniki, kmetje, redkeje pa usluzbenci v
argentinskih uradih.
Med slovenskimi priseljenci so
danes zelo ugledni podjetniki, ki vodijo
lastna uspeSna podjetja na vseh omenjenih podrocjih. Ce pa so zaposleni
v podjetjih drugih lastnikov (tudi danes), so prepoznavni v argentinski
druzbi in pogosto imajo celo prednost
pri zaposlitvi, tudi pred domacimi (podatek sem dobila pri Siovencih v Buenos Airesu, ki imajo osebno izkuSnjo).
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Medtem ko v Evropi mnogokrat zamenjujejo Siovence s Siovaki in Siovenijo
s SlovaSko ali Siavonijo, so tu slovenski
narod, jezik in driava prepoznavni. Do
tega prepricanja sem priSla ob razlicnih
stikih z Ijudmi, s katerimi sem se pogovarjala ali imela Ie beien stik, npr. v
trgovini, v hotelu, na banki, letaliScu, v
taksiju in podobno. Vzroki so razlicni.
Eden je zagotovo tudi velika dejavnost
slovenskih skupnosti v iivljenjskem
oko!ju in v razlicnih gospodarskih panogah. Drugi pomembni razlog je tudi
mocno prizadevanje Siovencev za
ohranjanje svojega jezika in kulture. Zaradi njihovega prizadevanja so dobro
zacele delovati Stevilne in mocne ustanove na verskem, kulturnem, vzgojnem,
gospodarskem in drugih podrocjih.
Argentinska vlada jih pri tern ni ovirala,
celo spodbujala je medkulturalizem
in organiziranost razlicnih narodnostnih skupnosti.

Sobotne mle.
pomemben dejavnik
pri ohranjanju
slovenskega jezika
in kulture
v Argentini
(pregled razvoja)
MaterinSCina je izjemno pomembna za otrokov celostni razvoj. Materni
jezik je otroku vee kot Ie sredstvo sporazumevanja, to je jezik, v katerem spoznava svet in ki ima pomembno vlogo
v otrokovem spoznavnem in custvenem
razvoju ter zorenju (5. Kranjc, 200 I).
Materni jezik je pomembna prvina pri
oblikovanju otrokove samopodobe in
identifikaciji z ostalimi prvinami kulture, ki jo ta jezik predstavlja. V okolju,
ki je geografsko odmaknjeno od Siovenije in slovenskega jezika, ima ta jezik
Se mocnejSi custveni naboj. To je jezik
porekla ali jezik korenin, ki cloveku
pomaga ohranjati globlji stik z rodom.
Cloveka usmerja na poti k enakovrednemu vkljucevanju v zivljenjsko okolje,
ki je sicer jezikovno in kulturno tuje.
Pray jezik je pomagal tudi slovenskim priseljencem ob prihodu v Argen-

tino. Kmalu po prihodu v novo domoki jim je Siroko odprla vrata, so
se Ijudje vkljucili v Stevilna druStva.
Tretji val povojnih izseljencev je zdruzevale DruStvo Siovencev, ki se je 1958
preimenovalo v zdruienje Zedinjena
Siovenija. To zdruzenje povezuje vecino
priseljencev zadnjega vala. Zelo hitro
ga je priznala tudi argentinska driava.
Predsednik Zdruiene Siovenije vodi
medorganizacijski svet, ki skrbi za usklajeno delovanje vec kot 25 organizacij, v katerih je od 3.000 do 4.000
clanov. Ljudje so se najprej zaceli zbirati pri nedeljskih maSah. Kasneje so
zaceli z organiziranim delovanjem. Najprej so poucevali verouk (1948).
Namen tega je bil ,vzgoja v narodnem
in verskem duhu, ohranjanje jezika in
krSCanskega svetovnega nazora. (lbornik. 1998), Od verouka so v lew 1949
preSli na sobotne Sole, ki so dopolnjevale in razSirjale otrokovo jezikovno
znanje Se na druga podrocja. Zdruienje
Siovencev je imelo veliko vlogo pri
spodbujanju in delovanju na kulturnem podrocju ter organizaciji tecajev
slovenScine.
Ciani zdruzenja so prispevali idejne,
grad bene, financne nacne za gradnjo
slovenskih domov. Tudi sami so jih
gradili in notranje opremljali (sedem
so jih zgradili v Buenos Airesu in dva
v notranjosti drtave, v Mendozi in
Barilochah). Tako so ustvarjali materialne pogoje za kulturno in jezikovno
delovanje. Vsakdo je imel svojo nalogo.
Ucitelji so zbirali otroke za sobotne
Sole in starSem pomagali ohranjati jezik
in kulturo. Pouk so organizirali za predSolske in soloobvezne otroke ter mladino.
Poucevanje je bilo izjemno zahtevno,
saj ucitelji niso imeli ucnih nacrtov,
ucbenikov in drugih gradiv. Vse so
morali pripraviti sami.
vin~,

V sobotnih Solah so otroke ucili
brati in pisati v slovenskem jeziku. Zelo
pomembno je bilo petje slovenskih
pesmi. Postopoma so dodajali in vkljucevali tudi vsebine drugih ucnih predmetov. Poleg slovenSCine (slovnica in
slovstvo) so poucevali tudi verouk, zgodovino, geografijo, petje in telovadbo.
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Tako so minevala desetietja, odraScale so generacijein se vkljucevale v
vsakdanje iivljenje argentinske druibe.
Vkljucevanje v gospodars~o, kulturno
in socialno iivljenje Argentine je v slovenske skupnosti prinaSalo tudi prvine
latinske kulture in jezika. Vedno vec je
bilo meSanih zakonov in zato tudi manj
slovenScine v vsakdanjem druiinskem
pogovoru. V jezik se je zacela vrivati
SpanScina. Otroci, ucenci in mladostniki iz meSanih zakonov se ne sporazumevajo tako dobro v slovenskem jeziku
kot vrstniki pred njimi.
Sobotne Sole se novi situaciji Ie
pocasi prilagajajo. Tu so Se drugi ucni
predmeti, ki jih poucujejo v slovenskem
jeziku, toda ucenci posredovano slabSe
razumejo. Vedno bolj se kaie potreba
po novih ucnih metodah.
Ponekod so slovenske sku pnosti v
80. letih tern potrebam sledile z ustanavljanjem oddelkov .ABC po slovensko«. To so kombinirani oddelki, kar
pomeni, da so v istem oddelku ucenci
razlicnih starosti. SlovenSCine se ucijo
od zacetka in po metodah, ki so primeme za ucenje drugega ali tujega jezika.
To dejstvo je vedno bolj kazalo petrebo po specificnem strokovnem izpopolnjevanju vseh uciteljev in to v Sioveniji.

Kdo 50 ucitelji
50botnih sol
Sobotne sole vodijo ravnatelji, ki
so praviloma tudi poklicni ucitelji. Za
druge ucitelje velja nepisano pravilo,
da so sprejeti tisti mladi Siovenci, ki
so v Argentini zakljucili vsaj srednjesolski tecaj. Vedno vec je mlajSih
uciteljev, saj se tudi struktura clanov
slovenske skupnosti spreminja. V letu
1988 je bilo 65 % uciteljev, ki so ie
bili rojeni v Argentini, leta 1995 pa ie
75 % (lbornik, 1998).
V osnovnoSolskih tecajih poucujejo
razlicne . ucne moci«, kot jih sami poimenujejo.
Med njimi so poleg poklicnih uciteIjev tudi pravniki, izobraienci tehnicnih
usmeritev, arhitekti, zdravniki, duhovniki in drugi. Seveda se vsi srecujejo s

teiavami zaradi nepoznavanja metod
pedagoSkega dela, zato jim pri priprayah na pouk pomagajo izkuSeni ucitelji.
Svoje znanje in pedagoSke spretnosti
izboljSujejo na mesecnih strokovnih
posvetih, ki jih organizirajo v okviru
slovenskih skupnosti.
Vsebina teh posvetov je namenjena
strokovnim vsebinam ucnega predmeta, metodicno-didakticnim vidikom,
nacinu motivacije ucencev/ dijakov za
pouk v slovenScini, pripravi ucnih ur
in ucnih gradiv, prenovi obstojecih
grad iv, ucbenikov, oskrbi z didakticnimi
sredstvi, vlogi starSev pri ohranjanju
jezika in kulture v domacem okolju ...
itd. Poleg tega organizirajo tudi dvakrat
letno Studijske dneve, na katere povabijo znane strokovnjake iz slovenske
skupnosti.
Ce vsemu dodamo Se dejstvo, da
otroci in mladostniki obiskujejo sobotno Solo v svojem prostem casu, nam
je povsem jasno, da morajo ucitelji v
razred prinesti veliko sveiine in iivljenja
za ohranjanje motivacije za Solsko
delo. Za vse to je poleg pedagoSkih
znanj potrebna tudi iznajdljivost, dobra
volja in navduSenje.
Ucitelji so sicer dobro organizirani,
medsebojno si pomagajo in se opogumljajo. Tudi vsakega bodocega .ucitelja pripravljajo za delo v razredu. Najprej dela kot 'pomoini sodelavec« glavne uciteljice, po dveh letih pa zacne
samostojno poucevati. Glavni uciteljici
pomaga pri pripravah na pouk in sodeluje pri izpeljavi ucnih ur ter si tako
pridobiva pedagoSke spretnosti. Tudi
v primeru, ko kateri ucitelj namerava
prenehati s poucevanjem (poroka in
preselitev v drugo okolje, porodniSki
dopust), pravocasno poskrbijo za novega ucitelja. Vse to nam odslikava izjemno dobro organiziranost slovenskih
skupnosti.
V zadnjih letih ucitelji lahko obiScejo strokovne seminarje, ki jih zanje
organiziramo v Sioveniji.

Organizacija pouka
V 50botnih 50lah 5
50100bveznimi
otroki

in praksi

Prvi ucitelji, ki so poucevali v so botnih Solah po ustanovitvi le-teh leta
1949, so potovali (mobilni ucitelji) po
razlicnih krajih Buenos Airesa. StarSi
otrok so izraiali ieljo po stalnem ucitelju, kar se je pozneje tudi zgodilo.
Vsi otroci, ki so obiskovali sobotne
Sole, so prinesli znanje slovenScine iz
domacega okolja. V Soli so to znanje
razSirjali, se naucili novih pojmov glede
na spoznavno predznanje in potrebe.
Z organiziranim poukom je druStvo
Siovencev .nase prevzelo veliko breme

in hkrati tudi zasluge za uspeh. Kdor
danes v Argentini ali kjer koli v zdomstvu ali doma nepristransko gleda na
opravljeno delo, ne more priti do drugacnih zakljuckov, kakor taka pohvalnih in obcudovalnih izjav, ki jih je dandanes mogoce slisati celo iz ust cistih,
ki ne gledajo dobrohotno na slovenstvo v Argentini«(lbornik, 1998, stran
55).
Otroci, ki so slabo znali slovensko
(praviloma iz Spansko-slovenskih druiin) niso bili sprejeti v te tecaje. Vzroki
so razlicni. Osnovni razlog je bil v bojazni, da bi komunikacijo v skupini . pokvarili« Spansko govoreci in tako .upocasnili« jezikovno napredovanje« ostalih otrok.
Pouk z osnovnoSolskimi otroki v
slovenskem jeziku je v sobotnih Solah
trajal Itudi danes je tako) pet do Sest
Solskih ur, je prostovoljen in za ucence
brezplacen. Obiskovalci tecajev so bili
razdeljeni v dYe skupini; niijo in viSjo
Iv niiji skupini so bili otroci do 3.
razreda, v viSji pa ostali).
Leta 1954 so ucitelji sami izdelali
Ucni nacrt sobotne Sole in tudi za posamezne predmete, ki jih poucujejo.
NajpomembnejSi cilji sobotne Sole na
niiji stopnji so bili: .vzgoja v sloven-

skem duhu. Glavni predmet je petje v
slovenScini in preprosto vsakdanje izrazoslovje. V skupini starejSih obiskovalcev tecaja so bolj poudarjali zemljepis Siovenije, zgodovino Siovencev, petje pesmi ter slovensko slovnico in
literaturo«. (lbornik, 1998, stran 50).
Ucni nacre so veckrat prenavljali.
Zadnjo posodobitev so opravili po letu
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meznih delih Buenos Airesa je Sest sol,
ki so razprSene po razlitnih mestnih
tetrteh, kjer je naseljenih veliko Siovencev. To so:
• Sola Josipa Jurtita - Carapachay
• Sola Franceta PreSerna - Castelar
• Sola Antona Martina SlomSka Ramos Mejia
• Sola Skofa dr. Gregorija Rolmana
- San Martin
• Sola Friderika Barage - Siovenska
vas Lamus
• Sola Skofa B. Jeglita, ABC po slovensko, Siovenska hiSa - Lanus

1989/90. Po strokovnem izpopolnjevanju v Sioveniji sO'se posamezni utitelji ponovno 10tili posodabljanja natrta. (Izjave udeletenk seminarja v Sloveniji leta 1999)
Predmeti, ki jih poutujejo v sobotnih Solah, so: slovenski jezik (slovnica
in slovstvo), zgodovina, drulbena vzgoja, svetovni nazor, geografija, liva beseda, verouk in petje. Tudi utbenike in
druga grad iva so pripravljali utitelji. V
zadnjih letih so jim v pomot tudi gradiva iz Siovenije, ki jih prejmejo na seminarjih v Sioveniji.

V drugih mestih na severu in jugu
Argentine so 4 Sole:
• Sola svetega Cirila in Metoda v
Mendozi
• Sola svetega Cirila in Metoda za
Spansko govorete v Mendozi

Kje 50 50botne sole
Siovenske Sole so organizirane v
razlitnih argentinskih krajih. V posa-

in praksi

• Sola lupnika Jakoba Aljala, v Barilochah
• Sola lupnika Aljala .ABC po slovensko. v Barilochah
Stevilo otrok, ki so obiskovali pouk
v slovenskem jeziku v solskih letih
1997/ 98 in 1998/ 99, ponazarjata
spodnji tabeli.lz njiju lahko poleg Stevila razberemo tudi strukturo utencev
glede na predznanje slovenWne. Otroci, ki prinesejo znanje slovenskega jezika iz drulinskega okolja, so . slovensko
govoreti., tisti, ki prihajajo iz Spansko
-slovenskih drulin, doma govorijo jezik okolja, torej SpanStino, in so .Spansko govoretk Slednji so od 80. let
vkljuteni v oddelke .ABC. po slovensko. Stevilo le-teh se povetuje, odpirajo
se tudi novi oddelki.

50lsko lelo 1998 {Tabela 1J
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Siovensko govoreti
Buenos Aires - Carapachay

30

13

17

3

6

Buenos Aires - Castelar

80

44

36

7

12

79

44
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Buenos Aires - San JUSIO
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70
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6

7
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6
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26
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8

0

6

1

5
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229
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3
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0
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Solsko leto 1999 ITabela 2)
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Siovensko govoreci
Buenos Aires - Carapachay

26

12

14

4

3

10

Buenos Aires - Castelar

91

55

36

5

19

14

Buenos Aires - Ramos Mejia

98

53

45

8

25

Buenos Aires - San Justo

126

66

60

13

Buenos Aires - San Martin

67

28

39

Buenos Aires - Siovenska vas

42

21

Bariloche

26

I

I

9

3

II

15

4

II

23

18

2

16

7

13
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3

8
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6
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6

13

15
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13
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Srednjesolski teeaj
))Ravnatelj Marko
Bajuk(( v Buenos
Airesu
Poleg osnovno~olskih sobotnih ~ol
je v Buenos Airesu organiziran ludi
srednjeSolski teCaj za mladino. Traja pet
let. Delovati je zacel leta 1961. Prvi
ravnatelj je bil dr. Marko Kremlar, duhovnik in avtor ~tevilnih knjig ki jih je
izdala Mohorjeva drulba. Danes srednjeSolski tecaj vodi Neda Dolenjc Vesel, ki je tudi profesorica geografije na
argentinski soli.
Udelelenci srednjeSolskega teCaja
prihajajo (ali pa so dopisni udelelenci)
iz Buenos Airesa in drugih argentinskih meSI, v katerih delujejo slovenske skupnosti.
Program srednje~olskega teCaja predvideva 15 do 20 srecanj ob sobotah
in sieer s petimi Solskimi urami pouka.
ZaCetek ~olskega leta je 18. marca,
konca pa se 29. oktobra.

I

Predmetnik srednjesolskega teCaja
(celoletni urni predmed ali krajSi teCaji]:
• verouk (temelji - apologetika;
Kristus - dogmatika; nacela livljenja s sploSno in posebno moralko);
slovenSCina (obravnava jezikovne in
jezikoslovne teme, slovstveno zgodovino in slovensko leposlovje ter
prikazuje lepote live besede; Studentje 5. letnika izdajo almanah);
• svetovni nazori (s poudarkom na
obrazlolitvi krscanskega realizma);
• zemljepis slovenske delele (pokrajinski in gospodarski);
narodopisje (Ijudska umetnost, noSe, navade; gmotne in duhovne
prvine slovenskega naroda);
• zgodovina s sploSnim pogledom na
politicni, kulturni in drulbeni razvoj
Siovencev ter s podrobnim in stvarnim prikazom komunistiCne revolucije in domobranske borbe;
• temelji drulbene vzgoje (drulbena
in organizaeijska teorija in praksa);
• lepa vedenje (ki naj dopalni dijakovo
osebnost z odlikami zunanje olike).

Predmetnik in uCni naCrt vsakega
predmeta spreminjajo ali dopolnjujejo
po sklepu profesorskega zbora {NaCela,
pravila in poslovnik, I 988}.
UCbenike za posamezne predmete
so napisali uCitelji, ki poucujejo na
sobotnem srednje~olskem tecaju.
Obiskovalci teCaja dobijo oeene ob
poletju in na koneu ~olskega leta. Po
konCanem tecaju opravljajo tudi maturo v slovenWni. Srednje~olski tecaj je

ZEDtNJENA SLOVENIJA
SLOVENSKA OSNOVNA ' OLA

DR. . <ORt~O R 1 JA.

'ROZMAN"

V ARGENTIN

§IP'RIICIEVAK 10
"
',\

Sodobna didaktika pouka zgodovine v teoriji

do sedaj uspeSno zaklju t ilo vet sto
dijakov.• Natela. pTaviia in poslovnik«
srednjeSolskega tetaja . Ravnatelj Marko Bajuk. v Buenos A1resu je leta
1988 pripravilo ravnateljstvo. V knjiiici
so podrobno opredeljeni cilji. ki jih s
tern tetajem ielijo dosegati. Navajajo
tudi pravila ocenjevanja med letom.
izpitna pravila. pravila vedenja dijakov.
pravice in dolinosti utiteljev. dijakov
in starSev ter z vlogo sveta starSev.

Pouk sobotnih
osnovnosolskih in
srednjesolskih
tetajev in
financiranje

Solskega tetaja in so ' pomoini organ.
Sole. Njihove glavne naloge so. da skrbijo za opremo Solskih prostorov. pripravljajo okreptila med glavnim odmorom in skrbijo za red. prizadevajo si za
zunajSolsko prijetno in koristno sOiitje
ter povezanost med dijaki. Stiki odbora
starSev srednjeSolskega tetaja so
posvetovalnega znataja z obojestranskimi ieljami za uspeSno sodelovanje«
(Nacela ...• 1988).
Utitelji svoje dele opravljajo brez
denarnega nadomestila.
Utenci. ki obiskuj ejo osnovnoSolske tetaje so bliije slovenskim domoYom. saj so ti razprSeni po velikem
Buenos Airesu in drugih argentinskih
mestih. SrednjeSolski tetaj je Ie v Buenos Airesu. Dijaki pridejo tja iz vseh

in praksi

mesnih tetrti. Udeleienci tetaja so tudi
dijaki iz drugih mest v Argentini (Mendoze. Rosaria. Bariloch). Pouk . spremIjajo. na daljavo. dopisniSko. V Buenos Aires prihajajo na izpite (ali tudi
te opravijo dopisniSko) in na zakljutni
izpit po petem letniku.
Po kontanem sobotnem pouku
sledi druiabno sretanje vseh utiteljev
in starSev. To je tudi priloinost za
izmenjavo razlitnih informacij. posvetovanje 0 Soli ... Hkrati pa je tudi neformalna priloinost za pogovor v slovenskem jeziku. Otroci in mladostniki
imajo poleg odraslih priloinost spoznavati slovenski jezik in njegovo . iivost•. Tako vsi doiivljajo jezik globlje.
njegov pomen ne ostaja na nivoju razumevanja. temvet prehaja v >tutni. svet

Argentinska vlada ne nasprotuje
vzgojno-izobraievalnim dejavnostim z
mladimi 0 jeziku in kulturi porekla. ni
pa za te dejavnosti namenjala finantnih sredstev. Vse je prepusteno organizatorjem oziroma skupnostim. ki dejavnosti organizirajo. Ker je Argentina
podpirala priseljevanje razlitnih narodov. danes tam iivijo razlitni narodi.
Tako kot Siovenci imajo organizirane
dejavnosti na vzgojno-izobraievalnem
podrotju. Nekateri narodi imajo celo
redne Sole v svojem jeziku (npr. NemcU. Argentinska druiba velja za vetkulturno in tudi medkulturno druibo.
Pri organizaciji Sole pomagajo zdruienja Siovencev. lelo aktivni so starSi
utencev/ dijakov. Ti so v odboru starSev

Profesorski zbor srednjesolskega tecoia ravnotelja Marko Bajuko lela 1981 no dvoriscu

Siov. hi,.

ZEDINJENA SLOVENIJA
SREONJFS>LSKI n;:tAJ
.. JtAVNA T.~ W M A RKO HAl U K "
BUENOS AIR ES

-

SPRICEVALO
-.."'--...",_I'OT1lAJ.......

.~

o.ISI(OYA.I..

l£T'NIK 1'I'lCAJA

Prof.,orski zbor I.to 1991

011···'·11'1, ••.,.'1' 58

Sodobna

didakl i ka

pouka zgodov i ne v leoriji in praksi

Razpsitev tretjega pritaka V
a rgentinskih pravincah leta 1959
50 vzeli iz Rant J. (1960, o. c.l. Posredovalo mu jih je
OPa. Vzeli so po iz kartaleke, ki jo je seslovilo slovenska KA

Podatki

lela 1959. Uokvirjene ilevilke nokozujejo pribliino skupno
ilevilo rojakov II najpomembnejsih sredisCih

s

z

+,

,

1. Glavno meslo 2. Buenos Aires 3. Catamarca
4. Cordoba 5. Corrientes 6. Chaco 7. Chubut
8. Entre Rios 9. Formosa 10. Jujuy 11. La Pampa
12. La Rioja 13. Mendoza 14. Misiones
15. Neuquen 16. Ognjeno zemlja 17. Rio Negro
18. Salta 19. Sanjuan 20 San Luis 21. Santa Cruz
22. Santa Fe 23. Santiago del Estero 24. Tucuman

Abiturienti leta 1997 z ustanovileljem ST dr. Markom Kremzorjem in nekaterimi
profesorji

Naselbine tre~ega pritaka V
palmeru 25 km ad 51avenske hise
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Vsota vseh stevilk je molo nizja od 4.838, kot
bi morale biti, ker so nekateri rojaki ziveli precej zunaj palmero ali po se ni zo vse natancno
oznoCilo bivalisce.
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Stevilo novnonasljencev po srediscu v Velikem Buenos Airesu v
letu 1959
5 sedonjimi okoliikimi obcinami in 5 ilevilom roiokov po
tedonjih dusnoposlirskin srediicih, ki pribliino odgovorjojo krojevnim domovom . Celolne stevilo 20 10
.rodirioni Veliki Buenos Aires. is .4.838. Ker ie bila po korta/eki KA 1959 II osloli Argentini 839 roiokov,

Zemljevid prikozu je 91o'lno meslp Buenos Aires

skupno itevilo do 5 .677. I!:ozliko ad 7.070 (91. l. I. op. 5) do 5 .677 (1.693 oseb ali 21 %J je delno
mogota razloiili 5 lem, do II Stetiu KA niso mogli zavzeli vseh, delno po, ker n;50 ... rocunoli vsen tislih, ki
so jih imeli 20 popolnomo locene ad .organiziranec skupnosli. Sam bi npr. spadoli I. i.• Primatei«, ki so 58

in praksi

lepakov z naslovom . Danes ~e ni prepozno•. lz njega lahko ugotovimo, kak~en pololaj ima slovenWna v slovenskih skupnostih, a tudi 0 prizadevanjih
utiteljev za ohranjanje jezika in 0 ~te
vilnih problemih, ki jih ima jo pri tern
zahtevnem poslanstvu.

vecinoma noselili v okolici meslo Tigre.

Danes ~e ni
prepozno
Po vseh krajih velikega Buenos Airesa in v notranjosti imamo vsako
sobota slovensko ~olo. Zavedamo
se, da je reden pouk slovenske ~ole
povezan z lrtvami, ki jih doprina~amo vsi; star~i, otrod in utiteljstvo. Najprej se moramo zavedati,
da ~ola ne more nadomestiti druline. Otrok se mora pri star~ih nautiti slovenske govorice in to znanje
mora neprestano rasti vzporedno z
otrokovim razvojem. Sola lahko gradi
sarno na tisti podlagi, ki jo otrok
prinese s seboj od do rna. UWeljstvo
jemlje svoje dele silno resno. Zeleli
bi, da bi bili tudi star~i navzoti na
na~ih rednih mesetnih sejah, ko
pripravljamo utni program, ko se
pogovarjamo, kako bi izbolj~ali utne
pripomotke. Ko se menimo 0 zvezkih za na~e najmlaj~e in 0 knjigah
za vetje. Ko se vpra~ujemo, kaj bi
morala ~ola ~e storiti za va~e otroke.
Pri vsem tern pa z lalostjo ugotavIjamo, da znanje slovenske govorice
tedalje bolj upada. Z bolestjo v srcu
odkrivamo vzrok temu nazadovanju;

:n

1 em = 4,8 km

1. Glovno mesto Buenos Aires. Okroji-obCine: 2. Vicente lopez, 3. San Isidro,
4 . San Fernando, 5. Tigre, 6. Escobar, 7. Pilar, 8 . Son Miguel, 9. Malvinas Argentinas,
10. Jose C. Paz, 11. Moreno, 12. Ituzaingo, 13. Hurligham, 14. Moron, 15. Merlo,
16. San Martin, 17. Tres de Febrero, lB. La Matanza, 19. Avellaneda, 20. Lan us,
21. Lomas de Zamora, 22. Esteban Echeverria, 23 . Ezeiza, 24. Alte Brown,
25. Florencio Varela, 26. Quilmes, 27. Berazotegui, 2B . La Plato Iglovno mesto provo
Buenos Aires), 29. Marcos Paz, 30. Conuelos, 31. Gral. Rodriguez, 32. San Vicente,
33 . Ensenada, 34. Brandsen

Prispevek druzin
Prizad evanje utiteljev sobotnih ~ol
za ohranjanje slovenskega jezika in kulture v argentinskem okolju bi bilo sarno
po sebi nezadostno, te v to sodelovanje ne bi pritegnili tudi star~ev. Zato

jih vztrajno in prepritljivo posku~ajo
pridobiti na razlitne natine: osebno,
na vseh sretanjih, ki jih organizirajo
slovenske skupnosti, po po~ti, pred
nedeljskimi ma~ami ... Zanje pripravljajo pisne informacije oziroma lepake.
Poglejmo primer vsebine enega takih

po na~ih drutinah se vedno manj
govori slovensko.
A gre ~e za nekaj vet, kot sarno za
jezik. Va~i otroci se bode v angle~kih
tetajih utili angle~tine, pa se kljub
temu ne bode tutili Anglele. (ilj
vse na~e domate vzgoje mora stremeti za tern, da se bode na~i otroci
tutili Siovence.

Petinsedemdeset utnih moti dela
in se trudi po slovenskih ~olah. Verjemite, tisti, ki utimo, naredimo vse,
kar Ie moremo, da bi va~im otrokom
tim vet nudili. Nobenega dela in
nobenih lrtev se ne stra~imo. A nuj-

Sodobna
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no je, da na~ pouk sloni na trdni podlagi - na znanju slovenskega jezika. To
pa morete dati svo"jim otrokom edinole vi, star~i. Zato se yes uCiteljski zbor
obraCa na vas z nujno pr6l~njo, da storite vse, kar je v va~ih moCeh, da bodo
va~i otroci znali slovensko.
Pogovarjajte se z njimi, berite jim, pripovedujte jim pravljice. VeC jim dajte v
roke slovenske knjige in revije. Zahtevajte, da bo v va~i drulini slovenSCina
pogovorni jezik - tudi med otroki. Posebej opozarjajmo na slovenske obiCaje
pri ohranjanju godov in praznikov (slovenska voWla in pesmj). Tisti, ki imate
v blilini starega oCeta in staro mamo, pustite otrokom, da bodo Cim veC v
njihovi drulbi. Saj se znajo stari starSi in vnuki tako prisrCno pogovarjati!
Zanimajte se za slovensko Solo. Poglejte otrokom mape in zvezke, nadzirajte
njihove naloge in uCenje. Kajne, da ne zahtevamo niC nemogoCega? Ce
boste vi, slovenski starSi, izpolnili svojo dollnost, potem bo zmogla slovenska
Sola z uspehom delovati. Ce pa vi v svojih drulinah ne boste ustvarjali podlage
za slovenski pouk, potem je zaman deja v slovenski Soli.
Premislite naslednja vpraSanja in nanje odkritosrCno odgovorite, kako je bilo
doslej in kaj lahko naredite v bodoCe:
Se zavedam, da so naSi otroci po rodu Siovenci?
Se zavedam, kolikSnega pomena je znanje slovenskega jezika?
Se zavedam, da je drulinska, verska in narodnostna vzgoja podlaga za yes
nadaljnji otrokov razvoj?
Sem pripravljen storiti vse, kar morem, da bodo moji otroci znali slovensko
in se Cutili Siovence?
Sem pripravljen podpirati pouk v slovenski Soli?
Se zavedam pomena udelelbe pri slovenski sv. maSi?
Znam ceniti slovenske kulturne prireditve?
Se zavedam kakSno Skodo delam, Ce kritiziram uCitelje, duhovnike in jayne
delavce pred otroki?
Se zavedam odgovornosti, ki jo nosim za svoja dejanja, pred svojimi otroki,
pred slovenskim narodom, pred zgodovino?
Danes je Se Cas, da popravimo, kar smo morda zdaj pogreSili. lutri utegne biti
prepozno!

UCitelji slovenskih ~ol

Prispevek Siovenije
- strokovno izpopolnjevanje utiteljev
Prizadevanjem slovenskih skupnosti, Se zlasti uCiteljev v sobotnih ~o
lah, se je v zadnjih Sestih letih pridrulila
tudi drtava Siovenija. Pomaga jim tako,
da organizira seminarje za uCitelje
sobotnih Sol v Sioveniji, podeljuje Stipendije otrokom in mladostnikom, ki
se udelelujejo poletnih Sol slovenskega jezika pri nas, bodoCim uCiteljem
za Studij (tudi za druge Studijske programe) na slovenskih univerzah.
Prvi seminar, namenjen uCiteljem z
julne poloble, torej iz Argentine in
Avstralije, je potekal leta 1994 v Do-

lenjskih Toplicah. Poleg mlajSih uCiteljic
so se tega seminarja udelelile zlasti
ravnateljice sobotnih Sol. V letih 1994,
1995, 1996, 1997, 1998, 1999,2001
se ga je udelelilo le veC kot sto
uCiteljev in uCiteljic. Izveden je bil tudi
seminar v januarju leta 2003.
Seminarje financirajo Ministrstvo za
Solstvo znanost in Sport ter Ministrstvo
za zunanje zadeve, Urad za Siovence v
zamejstvu in po svetu. Strokovni program pripravljata Zavod Republike Slovenije za Solstvo in Center za slovenski
jezik kot drugiltuji jezik na Filozofski
fakulteti Univerze v Ljubljani.
PovpreCna starost udelelencev seminarja je vsako lelO nilja. Tudi ta podatek pove, da je znotraj slovenskih
skupnosti Se vedno dovolj lastnih moCi

in praksi

za nadaljevanje zaCetega poslanstvaohranjanje jezika in kulture med mladimi daleC od Siovenije. Vzporedno z odhajanjem tistih uCiteljic iz sobotnih Sol,
ki so se Se rodile v Sioveniji, se poveCuje Stevilo uCiteljic, ki so se rodile v
Argentini.
PoveCuje se tudi Stevilo udelelencev sobotnih teCajev, ki slab~e ali sploh
ne govorijo slovensko, saj otroci izhajajo iz meSanih, argentinsko-slovenskih
zakonov.
Stem se mnolijo tudi izzivi za mlade uCiteljice, ki se morajo spoprijeti s
problemom pouCevanja sloven~Cine
kot drugega/ tujega jezika ter z lastnim
izpopolnjevanjem slovenSCine, saj tudi
one slabSe obvladajo slovenski jezik.
Vse to je pomemben razlog in vodilo
za strokovno izpopolnjevanje v Sioveniji, organizatorjem strokovno-pedagoSkega programa seminarja pa narekuje
Stevilne nove vidike, ki jih morajo upoStevati pri vkljuCevanju vsebin, metod
in oblik dela na seminarju.

Program
strokovnega
izpopolnjevanja
Pri pripravi programa moramo upoStevati izobrazbo udelelencev, njihovo
jezikovno predznanje in pedagoSke
izkuSnje ter motive, ki jih navajajo ob
prijavi na seminar. Mnogi pridejo v
Siovenijo prviC v livljenju. Stevilni lelijo
izpopolniti svoje znanje slovenWne,
bolje spoznati slovensko kulturo, pololaj in pogoje za izvajanje pouka v vrtcih
in Solah v Sioveniji, spoznati grad iva,
uCbenike, otroSko in mladinsko periodiko, ki bi jih lahko uporabili pri pouku,
spoznati geografske in kulturne znaCilnosti Siovenije. Strokovno-pedagoSki
program je prepleten z ekskurzijami in
izleti po Sioveniji. Udelelenci seminarja menijo, da je telko, navdusevati
uCence za Siovenijo, Ce je sam nikoli
nisi videl. Povedali so tudi, kako telko
jim je pripovedovati 0 geografskih in
naravnih lepotah ter 0 drugih znaCilnostih Siovenije, Ce je to znanje pridobljeno Ie po ustnem izroCilu starSev in
dedov in dopolnjevano s podatki iz
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knjig. Se telje pa je mladim predstaviti
sodobno livljenje \< Sioveniji. Siovenijo
je treba doliveti, si pridpbiti izkusnje
v stiku z Ijudmi, se pogovarjati z razlitnimi Ijudmi in si tako ustvariti lastno
podobo.
• Plavati. je treba v slovenskem jeziku in kulturi, poslusati slovensko govorico povsod; na ulici, v trgovini, na posti, televiziji, po radiu, seti po razlitnih
tasopisih v slovenskem jeziku ... (.Po-

glej, vse je slovensko, cudi napisi na
crgovini, vsi govorijo slovensko ... •, je
po izstopu iz letala zatudeno opazil
udelelenec seminarja leta 1995.).
DOliveti je treba livljenje jezika in
kulture povsod, ne Ie v drulini, v slovenskem domu in v cerkvi. Vet molnosti je treba imeti, saj Ie v kombinaciji
razlitnih molnosti lahko dobimo objektivno podobo 0 Sioveniji in vsakdanjem livljenju pri nas.
Morda nam bo del tega najbolje
ponazoril odlomek zapisa z naslovom

. Argentina - Siovenija, Siovenija - Argentina., ki smo ga objavili v glasilu,
. Dve celini, isti cilj. in je nastalo na
seminarju v Sioveniji (Glasilo Seminarja

1999).
...• Kadar pomislim na ti dYe besedi,
se enkrat potu tim kakor mati, ki ima
dYe hteri, in jo vprasajo, katero ima
rajsi. Obe imam rada, saj sta obe moji,
teprav sta razlitni. Ena je starejsa, druga
je mlajsa. Obe sta zanimivi in lepi.
Vsaka na drugaten natin ...•
...•Se born hodila k tebi na obisk,
mati Siovenija, ki si me rodila, k tebi,
mati Argentina, ki si me posvojila, grem
pa domov.•

lvone ligon. Otroci dveh domovin, Zalolba lRC, Liubliana 1998.
Zvane 1;gon. Iz spomina za prihodnosl,
Siovenska po/itiCna emigracija v Argentini, InStitur za slovensko izseijens(Vo ZRe

SAZU, lalolba lRC, Liubliana 1998.
lediniena Sioveniia 1948- 1998, Buenos
Aires 1998.
Simona Kranjc, Jezik je temelj lasme identitete, SlovenSC:ina in slovenska kultura

v ,domstvu, lRSS, Liubliana 2001.
Podarke so dali utirelji, ki pouc:ujejo v
krajih, navedenih v tabelah.
Dve celini, isti cili. Glasilo Seminarja za
uC:itelje in utitelji v slovenskem jeziku
v Argentin i in Avstraliji. lavod RS za

lolstvo, Liubliana 1999.
Lepak so pripravili uCitelii leta 1999 in

Ob odhodu iz domovine so utitelji
izralali lelio, da bi se taksnega izpopolnjevanja lahko udeleliti tudi ostali
slovenski utitelji in utiteljice iz Argentine, ki te molnosti do sedaj se niso
imel. Pray tako lelijo, da bi tudi oni
lahko nadaljevali zateto izpopolnjevanje v Sioveniji.

••••••••
Mag. PavIa Karba,

I Literatura

ga izrotili avtorici [ega prispevka ob njenem obisku sobornih sol in slovenskih
skupnosti v Buenos Airesu.

Zemljevidi: Zbornik dela v zves(Qbi in
Ijubezni, DruSlVo . Zedinjena Siovenija-,
Buenos Aires, avgus( 1998.
Siovenski srednjeSolski (eC:aj . Ravnatelj
Marko Bajuk-, NaC:ela, pravila in poslov-

nik, Buenos Aires 1988.
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as Ivana Cankarja v Mariboru

Izobrazevalno druzenje,
kot ga na soli se ni bilo
V sredo, 22. I. 2003, smo na OS
Ivana Cankarja v Mariboru sprejeli zanimive goste. Obiskalo nas je 12 udelelencev strokovnega seminarja, utiteljev slovenstine in kulture iz Argentine. 0 seminarju je 23. I. 2003 na
strani II porotal tudi Ve(er.
U(itelji so v okviru strokovnega
izpopolnjevanja hospitirali pri pouku,
in sicer na razredni stopnji v 2. razredu
osemletne OS pri utiteljici Silvi Conde
in na predmetni stopnji pri pouku
zgodovine v Z b in 9. a devetletne OS
pri utiteljici mag. Pavli Karba.
Temeljna cilja izobralevalnega drulenja sta bila:
spoznavati in dOlivljati sodobne
metode in obi ike poutevanja in
u(enja,

spoznavati in dolivljati celotno livIjenje in deja na soli.
Gostitelji in gostje, utitelji in utenci
smo prisrtno izmenjavali strokovne in
sirse livljenjske izkusnje. le-te smo
spontano oplemenitili s slovenskimi in
z argentinskimi pesmimi.

o nasem izobralevalnem drulenju
hranimo fotografsko dokumentacijo in
intervju, ki ga je z nasimi gosti opravila
Urska KRIVOGRAD, utenka 9. aoddelka. Objavili ga bomo spomladi
2003 v solskem glasilu ISKRICE.
Prisrtna hvala Dragici Motik, prof.

Zavod
Republlke
Siovenije
za solstvo

Sodobna didaktika pouka zgodovine v teoriji in praksi

Vilma 8rodnik, ZRs5

Primera ~bravnave teme Hast in migracije
prebivalstva v III. letniku gimnazije
V ~Ianku predstavljam dva primera obravnave teme Rast
in migracije prebivalstva v III. letniku gimnazije. Prvi primer
je poltradicionalen transmisijski s prevladujo~o vlogo utitelja kot prena~alca znanja. Dijake spodbuja k sodelovanju
z glavnim ciljem ve~je motivacije in ne samostojnega u~enja.
V drugem primeru u~itelj nastopa v mentorski vlogi, saj
poskrbi, da dijaki s samostojnim in sodelovalnim utenjem
izgrajujejo razli~ne spretnosti dela z zgodovinskimi viri, pa
tudi kognitivne spretnosti oz. razlitno zahtevne miselne
procese. Navaja jih tudi na tehnike kakovostnej~ega u~enja
in strpnost do sodobnih migrantov prek vzivljanja v razlitne
vloge. Poltradicionalni transmisijski primer je ~asovno bolj
gospodaren, dijakom pa namenja Ie razvijanje enostavnih
spretnosti poslu~anja, na~tevanja, opalOvanja, razbiranja
podatkov in odgovarjanja na u~iteljeve pobude in vpra~anja.
Pri procesnem primeru pa razvijajo spretnosti sodelovalnega
utenja pri dvoji~kem delu. Iz razlitnih zgodovinskih virov
samostojno zbirajo in izbirajo podatke in na njihovem
temelju sklepajo 0 zgodovinskih dogodkih in pojavih,
povezanih z migracijami prebivalstva. Dijaki razvijajo tudi
spretnosti oblikovanja samostojnih zaklju~kov, lotujejo bolj

in manj pomembne vzroke zgodovinskih dogodkov in
pojavov, utemeljujejo izbore utemeljujejo, razmi~ljajo in
sklepajo 0 vzrokih, ki se jih da razbrati iz ze poznanih
vzrokov. Dijaki se tudi vzivljajo v zgodovinsko dogajanje
prek vzivljanja v zgodovinske osebnosti in akterje tedanjega
dogajanja - v izseljence, novinarje, politike, povedo pa
tudi svoje mnenje, in zagovarjajo argumente za in proti
izseljevanju in presodijo, ali se sploh lahko postavi kontna
sodba 0 tem zgodovinskem pojavu iz slovenske zgodovine.
Poglobljeno poznavanje problema, krititnost in ustvarjalnost
prikazejo v obliki samostojnega natrta za ureditev sodobnih
migracijskih problemov v Sioveniji kot izrazito prehodni
drzavi, 'prek katere potekajo migracijski tokovi ze od
prazgodovinskih tasov dalje. Tak natin poutevanja in utenja
je ~asovno zamudnej~i in strokovno zahtevnej~i, vendar
sem pa prepritana, da tudi utinkovitej~i pri razumevanju
zgodovinskih dogodkov in pojavov ter tudi pri pojmovanju
vloge zgodovine, ki lahko najbolje razlaga prek zgodovinskih
primerov tudi sodobne druzbene pojave.

Primer transmisijskega poltradicionalnega poutevanja in utenja
teme Hast in migracije prebivalstva pri zgodovini v III. letniku
gimnazije
Cilji (vsebinski in deloma proceduralni):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dijaki na~tejejo vzroke rasti ~tevila prebivalstva.
Ob grafih ponazorijo ~tevilo rasti mestnega in upad podezelskega (zlasti kmetkega) prebivalstva.
Obrazlozijo posledice rasti prebivalstva.
Na~tejejo posamezne vzroke migracij.
Navedejo oblike migracij.
Na zemljevidu poi~~ejo dezele odseljevanja in dezele priseljevanja.
Na~tejejo narode, ki so bili najbolj mnozitno udelezeni v procesu migracij.
Na~tejejo vzroke za izseljevanje Siovencev.
Ob zemljevidu opredelijo dezele, iz katerih so se Siovenci najbolj mnozitno izseljevali in na~tejejo dezele, v katere
so se najbolj mnozitno priseljevali.

Opozori dijake na prvo industrijsko revolucijo in jih
vpra~a, kak~ne bi bile lahko njene vsestranske posledice.
U~itelj opozori zlasti na rast prebivalstva, ki je sicer bolj
pogoj kot posledica prve industrijske revolucije. Razlozi
pojem demografske eksplozije in njegovo definicijo
narekuje. Definicijo ima napisano tudi na prosojnici, ki
jo projicira na tablo.

Dijaki na~tejejo posledice prve industrijske revolucije, ki
so jih obravnavali v eni predhodnih ur zgodovine.
Dijaki pozorno poslu~ajo in definicijo napi~ejo v zvezke.

Sodobna didaktika pouka zgodovine v teoriji

in praksi

U~itelj vpra~a dijake, kaj vse bi lahko prispevalo k tako
hitri rasti prebivalstva. Nato dijakom vzroke projicira s
prosojnice.

Dijaki na~tejejo vzroke, ki se jih spomnijo iz predhodnih
ur in jih s prosojnice prepi~ejo v zvezek.

Hitro rast prebivalstva ponazori s pomo~jo treh grafikonov, ki jih razdeli dijakom na fotokopijah.

Dijaki s pomo~jo grafikonov ugotavljajo, kako se je ve~ala
rast evropskega in svetovnega prebivalstva, kak~no je bilo
~tevilo prebivalstva po celinah in kako se je ve~alo ~tevilo
prebivalstva v zadnjih 7000 letih. Pomembna ~tevil~na
razmerja zapi~ejo na fotokopije.

U~itelj

razloii glavne spremembe v starostni strukturi
prebivalstva. Dijake povpra~a po vzrokih za dalj~anje
iivljenjske dobe. Ko skupaj ugotovijo vzroke, jim jih
projicira ~e prek prosojnice.

Dijaki poslu~ajo, z u~iteljevo pomo~jo razloiijo vzroke
za dalj~anje iivljenjske dobe in jih s prosojnice prepi~ejo
v zvezek.

U~itelj

Ob grafikonu dijaki opi~ejo vzroke za rast ~estnega
prebivalstva in jih zapi~ejo v zvezek. S pomo~jo slik
opi~ejo, zakaj so imela mesta druga~en videz v
predindustrijskem ~asu, v ~asu industrializacije in danes.

U~itelj dijake vpra~a, ~e poznajo pojem migracij in kateri
zgodovinski dogodek oz. pojav bi lahko povezali z njimi.

Dijaki povedo, da so za pojem ie sli~ali pri pouku geografije in ga razlotijo. Z u~iteljevo pomo~jo na~tejejo
dogodke oz. pojave iz zgodovine, ki jih uvr~~amo v pojav
migracij.

,

razdeli nove fotokopije z grafikonom, ki ponazarja
rast mestnega prebivalstva in izgled mest pred industrijsko
revolucijo, v ~asu industrializacije v 19. stoletju in danes.
Nato dijake opozori na rast mestnega prebivalstva, jih
vpra~a, zakaj je ~tevilo mestnega prebivalstva nara~~alo
in zakaj se je spreminjala podoba mest.

U~itelj razloii, da se migracije v najbolj mnoiicni obliki
pojavijo v ~asu industrializacije v 19. stoletju. U~ence
vpra~a, kaj bi jih lahko povzro~ilo. Ko jih skupaj razloiijo,
jih prek prosojnice projicira ~e na tablo.

U~enci

na temelju svojega predznanja razloiijo z u~iteljevo
razloiijo vzroke migracij in jih s prosojnice
prepiSejo v zvezek.

pomo~jo

Ucitelj u~encem razloii oblike migracij. Skupaj z u~enci
razloii smeri migracij ob zemljevidu sveta z ozna~enimi
smermi migracij, ki ga projicira s prosojnice.

menci s pomo~jo u~itelja in zemljevida dolo~ijo smeri
preseljevanja v 19. stoletju in jih zapi~ejo v zvezek.

U~itelj na tabla projicira ~e zemljevid, ki prikazuje potek
migracij iz Evrope ter usmerja u~ence, da na~tejejo
obdobja, v katerih je bilo izseljevanje najbolj mnoii~no.

Z u~iteljevo pomo~jo in ob zemljevidu u~enci razberejo
tri ve~ja obdobja mnoii~nega izseljevanja iz Evrope in
na~tejejo deiele izseljevanja ter priseljevanja.

UWelj dijakom razloii ~e posebnosti izseljevanja iz
slovenskih deiel.

Dijaki pi~ejo zapiske.

Za doma~o nalogo morajo dijaki poiskati in zapisati
iivljenjsko zgodbo pomembnega izseljenca iz doma~ih
krajev in razmisliti, ~e je pojav migracij ~e vedno prisoten.

Zapi~ejo navodila za doma~o nalogo, ki jo morajo
opraviti v dveh tednih.

Primer procesnega poutevanja in utenja teme Hast in migracije
prebivalstva pri pouku zgodovine v III. letniku gimnazije
Procesni cilji (vsebine, metode, spretnosti, miselni procesi, dejavnosti, organizacijski postopki):
•
•
•
•
•
•
•

Na primeru dana~njih pojavnih oblik migracij sklepajo 0 pomenu pojma migracij v 19. stoletju.
Vzroke za pojav migracij razvrstijo po pomembnosti in izbor utemeljijo.
Na konkretnih primerih sklepajo 0 zna~ilnostih razli~nih oblik migracij in jih primerjajo med seboj.
V obliki dvoji~kega dela s pomo~jo zemljevidov sklepajo 0 glavnih smereh migracij, 0 deielah priseljevanja in
odseljevanja ter fazah mnoii~nega izseljevanja iz Evrope.
Razvrstijo vzroke za izseljevanje Siovencev po pomembnosti in jih primerjajo z vzroki za izseljevanje iz ostale Evrope.
S pomo~jo iivljenjskih zgodb izseljencev ugotovijo, kak~ne so bile realne moinosti za bolj~e iivljenje v tujini.
V obliki skupinske preiskave prei~~ejo vzroke za dana~nje migracije v in iz Siovenije.

Sodobna didaktika pouka zgodovine v teoriji in praksi

UCitelj prinese Casopisni Clanek 0 danaSnjih migracijah
prek slovenskega ozemlj'a in ga na fotokopijah razdeli
dijakom.

Dijaki v dvojicah preberejo Clanek in z njegovo pomoCjo
sklepajo 0 pomenu pojma migracij.
Sklepajo Se 0 drugih pojavnih oblikah migracij, na katere
so naleteli skozi zgodovino in v razpredelnico zapiSejo
podobnosti in razlike.
Ugotoviti morajo tudi. kaj so v Casopisnem Clanku dejslVa,
kaj mnenje novinarja ter ali dejstva podpirajo to mnenje
- skratka ali je mnenje objektivno ali subjektivno.

UCitelj pove, da so vzroki migracij razloleni v uCbeniku
in naj jih uCenci pozorno preberejo, nato pa razvrstijo
po pomembnosti od bolj k manj pomembnim in izbor
razvrstitve utemeljijo ter zapiSejo tudi vzroke, za katere
menijo da bi lahko priSli v poStev.

Dijaki v dvojicah preberejo vzroke za migracije, jih
razvrstijo po pomembnosti, razmislijo in utemeljijo izbor
razvrstitve. Utemeljijo Se vzroke, ki bi lahko prispevali k
migracijam po svojem izboru in se 0 njih pogovorijo z
uCiteljem.

UCitelj razdeli dijakom fotokopije z zemljevidi, na katerih
so oznaCene smeri preseljevanja in faze ter smeri
mnoliCnega izseljevanja iz Evrope.

Dijaki v dvojicah sklepajo 0 glavnih smereh migracij, 0
delelah odseljevanja in priseljevanja ter opredelijo
Casovne faze mnoliCnega izseljevanja iz Evrope.
Samostojno utemeljijo z ustreznimi argumenti, kaj je
posamezne delele opredeljevalo kot dele Ie izseljevanja
in kot delele priseljevanja in zakaj se niso vsi Evropejci
izseljevali soCasno, ampak v treh Casovnih fazah. (Znanje
v tern primeru konstruirajo iz predznanja in novega
znanja iz uCbenika in grad iva na fotokopijah.)

UCitelj razdeli novo gradivo (fotokopira delovne liste
iz priroCnika k videokaseti 0 mnoliCnem izseljevanju
Siovencev v ZDA) z vzroki izseljevanja Siovencev in
obmoCij, od koder so se najbolj mnoliCno izseljevali.

Dijaki razvrstijo vzroke za izseljevanje Siovencev po
pomembnosti (uCijo se v dvojicah) in izbor razvrstitve
utemeljijo. Vzroke primerjajo z vzroki izseljevanja iz
ostale Evrope. Sklepajo 0 slovenskih pokrajinah, od
koder je potekalo najbolj mnoliCno izseljevanje, in
razmislijo 0 argumentih, zakaj so migracije najbolj
mnoliCno potekale pray iz doloCenih pokrajin.

UCitelj predvaja prizora iz videokasete 0 mnoliCnem
izseljevanju Siovencev v ZDA, ki obravnavata livljenjski
zgodbi izseljencev Matije Perm uta in Elizabete Skofic.

Dijaki ob ogledu prizorov zapiSejo svoje mnenje (perspektivo) uspeha oz. neuspeha obeh izseljencev v ZDA.

UCitelj predvaja z omenjene videokasete Se sekvenco,
ki obravnava odnos avstrijskih oblasti in slovenskih
politiCnih strank do izseljevanja.

Dijaki nato v vlogi novinarja ali politiCnega veljaka
napiSejo svarilo pred izseljevanjem v ZDA.

UCitelj vodi povzemanje obravnavane snovi in izpostavIjanje bistva v obliki metode simulacije.

Polovica dijakov v razredu mora navajati in utemeljevati
dejstva v podporo tistim, ki so se izseljevali, druga polovica pa proti izseljevanju.
Ugotoviti morajo tudi, ali se lahko dokonCno razsodi
o tern vpraSanju.

UCitelj uCencem razloli Se navodila za domaCo nalogo.
UCenci lahko izbirajo razliCne vloge - postavijo se lahko
v vlogo slovenskega izseljenca/ izseljenke, ki se je v Casu
mnoliCnega izseljevanja odloCil z drulino izseliti v ZDA.
in zapiSejo svojo livljenjsko zgodbo; lahko se postavijo
tudi v vlogo Kurda/ Kurdinje, IraCana/ lraCanke, BoSnjakal
BoSnjakinje, Romuna / Romunke, ki leli prek slovenskega
ozemlja priti na Zahod ter opiSejo svoje livljenjske
zgodbe; lahko se postavijo v vlogo poslanca/ poslanke,
ki v parlamentu vloli v diskusijo naCrt migracijske politike
naSe dr1ave itd.

Dijaki morajo domaCo nalogo napisati v roku enega
tedna. UCitelj bo ocenil izdelke treh prostovoljcev S
pomoCjo opisnih kriterijev, s katerimi so bili dijaki
seznanjeni le pred tern.
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Dr Marjan Drnovsek, Institut za slovensko izseljenstvo pri ZRC SAZU v Ljubljani

Pogovor z
julijanom Strajnarjem
Julijan Strajnar, violinist Simlonitnega orkestra RTV
(1954-1962), nato sodelavee za glasbeno narodopisje'
In~tituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Kot etnomuzikolog je zbiral in raziskoval slovensko Ijudsko glasbeno
ustvarjalnost s poudarkom na obrobjih slovenskega ozemlja,
npr. v Reziji, na Koro~kem, v Porabju in drugod, med drugim
tudi med slovenskimi izseljenei v Franeiji. Z drutinskim
arhivom in s predmeti je sodeloval tudi pri razstavi Izseljenec:
tivljenjske zgodbe Sioveneev po svetu (Muzej novej~e zgodovine Siovenije, 2001-2002); izseljenska zgodba njegove
drutine pa je objavljena v zborn iku z enakim naslovom, ki je
iz~el ob odprtju razstave oktobra 2001.

Rojeni ste bili jam,arja 1936 v Fra1lciji SlovC1lskim
starIem, materi Jt<liji irt oeet" Alojzij". Oee je ve(i1loma
oprall/jal rztdarski poklic, ki je pomenil klasie1lo zaposlitev
slove>lskih priseljmcell, mati pa je bila gospodi1lja, kot
verjet1lo veeina slovenskih priseljenk v Franciji. Kakf1li
so VaIi spomini 1Ia zgod"ja otroIka leta v rttdarskih
okoljih, ki so bila med drugim emieno zelo pisana?
liveli smo na severu Franeije (pokrajina Nord) v majhnem
mestu Vieoigne ob belgijski meji med dvema vetjima
mestoma Valenc iennes in SI. A mand, povezanima s
tramvajsko progo, ki je tekla mimo na~ega kraja. Ote je bil
rudar - kopat v rudniku trnega premoga, mati je gospodinjila. Stanovali smo v rudarski koloniji (Ir. caron), v znatilnem
tamkaj~njem stanovanju (kuhinja, 2 spa lniei). Na vrtu pred
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hi~o pa smo imeli ~e poletno kuhinjo z barako za orodje.
V koko~njaku smo imeli koko~i in zajee, na koneu te zgradbe
je bilo strani~te brez tekote vode.
V na~i koloniji je bilo 19 rudarskih stanovanj in sarno v
~tirih so stanovali Iraneoski rudarji, v dveh Altirei, v ostalih
pa Poljaki. Etni~na podoba je bila taka tudi v drugih kolonijah. Franeozi so stanovali v vetjih hi~ah: delovodje, iMenirji, u~itelji, zdravnik, trgovei, gostilnitarji.

Kako ste t.iveli doma, pri tem mislim na prehrano,
oblaeenje ipd.?
Vsakdanjo in prazni~no obleko so vsi kupovali v Iraneoskih trgovinah. V tern se nismo razlikovali med seboj. Vendar
so bile majhne, skoraj neopazne razlike: Franeozi so npr.
nosili baretke, Poljaki tepiee, Siovenei pa klobuke. Skoraj
vsi motje so imeli majhne brtiee - .muho«. Poleg .znatilnega« zavezovanja kravate, .pometkane« obleke itd. je
klobuk vedno izdajal Siovenea. Vse tenske so se obla~ile
po takratni modi, ostrigle so si kite, opustile naglavno ruto
in se niso razlikovale od drugih tensk v kraju.
Skoraj vsi smo imeli enako vrsto prehrane: zjutraj kayo,
mleko in kruh z maslom, opoldne juho, zrezke, pommes
{riles, solato z vrta, vetkrat smo jedli ribe in ~koljke, zveter
pogosto krompirjeve pol pete, ki so bili osnovna prehrana
Poljakov, tako imenovani .plinzeki« - to jed je mati prevzela
od njih.
Vsi so sprejeli lokalno hrano in navade. Domatih slovenskih jedi pogosto ni bilo mogote pripraviti, npr. ni bilo
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Nas pogovor

ajdove ali koruzne moke za 19anee, pravega strocjega filola,
kislega zelja, krvavie itd. Za bolj slovesne prilolnosri in praznike pa smo imeli kurjo ali govejo juho z domacimi rezanei
(.nudelni.), pralen krompit orehovo porico, krofe ...

KakJna je bila vloga oceta in kakflla matere v drttzi,, ske", okoljtt ?
Oce je delal v rudniku (fr. aux fonds), doma pa pocival,
delal na VrlU. Mari je gospodinjila, hodila v rrgovino, na
obcino, k frizerju, na pogovore v ~olo, ker je bolje govorila
knjilno franeo~cino. V tej pokrajini smo namrec vsi govorili
posebno narecje, ki ga osrali Francozi ne razumejo. V koloniji je poleg narecja prevladovala polj~cina, ker so bili Poljaki
v vecini in so imeli tudi svoje casopise, nogometno dru~tvo,
v katerem so bili samo Poljaki, imeli so eelo svojo dopolnilno ~olo v poljskem jeziku, lupnika - Poljaka ird. Moji
star~i so se hitro naucili . vecinskega. jezika - polj~cine in
tudi sam sem se s poljskimi orrok med igro pogovarjal v
polj~cini, da nas Franeozi ne bi razumeli. Sam sem dobro
govoril franco~cino - ucni jezik v ~oli, narecje in kar dobro
IUdi polj~cino, medrem ko sem svoj materni jezik slovenWno, znal slab~e in je nisem tekoce govoril.

Vstop v folo j e velik korak za vsakega otroka. Kako stega
doziveli sa",i in fo la"je kot tako ?Zlasti " Ie zanima, kako
Vas je obravllavalo fran cosko okolje kot otroka priseljmcCl'?
Ne spominjam se vee prvega ~olskega koraka. Spomn im
se samo, da je bila ~ola eelodnevna, od 8.30 do 12.00, od
12.00 do 14.00 kosilo (oziroma doma, ce je bila ~ola dovolj
blizu in ce ni bilo alarma, saj je bila vojna in so nas pogosto
bombardiralj),od 14.00 do IZOO pouk, do 18.00 pa smo
delali v ~oli naloge in pri~li domov za vecerjo okoli 19.00.
Celodnevno ~olo smo obiskovali vsak dan razen nedelje
in cetrtka, ko smo imeli v ~oli neobvezne ~porlne dejavnosri,
krolke, nekareri so ob cemkih hodili v lupni~ce, k pouku
verouka, kajti v na~o laicno ~olo - ecole laique - je lupnik
pri~el samo kot gosr ob proslavi sv. Barbare, Miklavla in ob
zakljucku pouka pred pocitnieami.
V ~oli smo dobili vsi enake zvezke, knjige, predpasnike,
veliko smo prepevali francoske domoljubne pesmi (~e danes
jih znam). Ucirelj je bil zelo srrog do vseh, brez razlik, in
otroei nismo cutili ali vedeli, da smo priseljenci, saj so bili
francoski so~olei skoraj v manj~ini, vsi pa smo - razen pri
pouku - govorili v narecju, enako smobili obleceni, imeli
enake skrbi itd.

Za izseljmce so bili pomembni trmtttki prostega cam.
Kako Vam je ostalo v spomintt prezivljanje nedclj in
praznikov, tako v krogtt druzine kot tlldi na prireditJ'ah
izseljenskih druftev?
Ob nedeljah in praznikih smo ~Ii vcasih pe~ ali s rramvajem na sprehod v blilnjo okolieo, v gozd po gobe, le~nike,
do blilnjega bajerja - ribnika - f/aque, kjer smo lovili ribe,
nekateri so se rudi kopali. VCasih smo ~Ii z vlakom na obisk

k teti, marerini sestri, ki je livela v rudarskem kraju v sosednji
pokrajini Pas de Calais.
Pac pa se ne spominjam, da bi bili kdaj ~Ii na pocitniee.
Med ocerovim dopusrom smo menjali tapete v stanovanju,
sieer pa je oce med dopustom tudi delal, saj je takrar zaslulil
dvojno placo.

Zelo pomembna za Vas j e glasba. T"di v izseljmskem
Sl'ettt sta bili pese", in glasba del stika z do",ovino, seveda
Va", I' otroftv" nepoz"a"o dezelo starfev. Harmonika
je bila vtrjetl/o "ajpogostejfe glasbilo v tem dogaj a"jtt ?
Kor otrok sem kazal veliko veselja do glasbe. Mati mi je
kupila pi~cal. blok flavto, nanjo sem igral rudi na nasropih
v ~oli.
Leta 1945 je pri~la v ~olo komisija, ki je preizkusila
posluh uceneev in se posverovala z uciteljem. Po tem obi sku
smo nekareri ucenei prejeli pismo, povabilo star~em, naj
pridejo v ~olo na pogovor. V ~oli je mari izvedela, da so me
dolocili za pouk violine v glasbeni ~oli (ceprav je mama
lelela, da bi igral harmoniko) in tako sem . moral. hoditi v
glasbeno ~olo v blilnje mesro Valenciennes. Ko sem imel
tam pouk, sem se vozil s tramvajem v glasbeno ~olo in sem
opraviceno manjkal v osnovni ~oli. Pouk violine in teorije
smo imeli ~ririkrat na red en. Vse erude in skladbe smo
morali igrati na pamer. V glasbeni ~oli smobili v vecini
otroci priseljeneev, Franeozi pa so silili star~e, naj bi me
. naturalizirali. - pofraneozili, prosili za franeosko dr1avljanstvo. Srar~i seveda niso privolili, saj so bili prepricani, da je
njihovo livljenje v tujini Ie zacasno, ker so si vroce leleli,
da bi se vrnili v domovino.

K ot ot/'ok ste doziveli wdi I'oj"o, ki se j e za Vas zacela
spomladi 1940. KakJlli so Vati spo",i"i na prihod N em cev in kako ste voj"o preziveli ?
Vojna in prihod Nemeev sra mi osrala v neizbrisnem
spominu. Poleri I. 1940 so franeoske oblasri odredile
evakuacijo in odhod proti jugu Franeije. Oce je na kolesu
peljal sesrro, mati pa mene. Vendar smo pri~li samo do
kraja Douai, od koder naj bi se z vlakom naporili na jug.
Med potjo so nem~ka letala napadala begunee, mitraljirala
so nas. Spomnim se, da so nas ob rakem napadu srar~i
potisnili v obeestni jarek, legli na nas in nas za~cirili ~e s
kovckom. Ko je napad minil, smo preliveli od~1i naprej,
Sprva so nas spremljali in nas vodili franeoski vojaki, dali
so nam nekaj hrane. Tako smobili na poti 3 redne. Zunaj
smo spali med kupi poletega lira. Porem so se vojaki
razbelali in star~a sra vdirala v prazne hge, da bi dobili kaj
hrane. Naro nas je nem~ka vojska prehirela in morali smo
se vrniti.
Med vojno so nas najprej Nemci, naro pa zavezniki pogosro bombardirali, kajri preko nas je vodila leralska proga
iz Anglije v Nemcijo.

Osvoboditev Francije 1944 je pom",ila veliko radost tttdi
za priseljmce. Kako ste jo dozivljali sa",i kot otrok ?

Nas pogovor
Osvoboditev I. 1944 je za nas otroke pomenila konec
bombardiranja. Od'zavezni~ke vojske smo spoznali in dobili
tveCilni gumi, v kino smC/ hodili gledat .kavbojske. filme,
starSi pa so dobili upanje, da se bodo lahko vmili v domovino.

Starli so se odloti/i za vmitev v domol,ino (repatriacijo).
Kaj je I'plivalo "a njihOl'o odlotitev za vmitev? Koliko
so vplivale na"jo obljltbe boljIega zivljmja v lltgoslaviji?
Kako ste Vi dOi.ivljali odhod I' Vam "epoznano Slovmijo?
V Franciji star~i nikoli niso mogli pognati korenin. OCe
je dobro zaslutil, materialnih skrbi ni bilo, toda tuji so jim
bili jezik, navade, miselnost. Misel na dom ni nikoli zamrla,
vedno smobili tujci limeli so posebne dokumente za tujceJ.
OCe je delal v jami v najbolj nevarnih in izpostavljenih
delih rudnika. Bolehal je za silikozo (rudarska pljuCna bolezenJ, Francozi pa so v rudniku opravljali latja, zdravju manj
~kodljiva dela. Tetko priCakovani dan vrnitve je pri~el leta
1946, meseca oktobra, ko so organizirali prvi transport iz
Francije v Jugoslavijo. Za star~e je to bila vrnitev, za nas
otroke pa prvi stik z domovino star~ev.

Tetko sem razumel, zakaj ne morem nikjer kupiti
Cokolade, belega kruha, sladoleda (Cesar v Franciji tudi takoj
po vojni ni manjkaloJ, zakaj nosijo fantje dolge hlace (v
Franciji smo otroci vedno nosili kratke in dokolenke, tudi
pozimi], zakaj ni .kavbojskih. filmov itd. Nisem mogel
nadaljevati z uCenjem violine v glasbeni ~oli. Pri rudarski
mladinski pihalni godbi sem najprej igral bobenCek, nato
pa klarinet. Pozneje sem od~el v gimnazijo in glasbeno
~olo v Ljubljano, kjer sem v internatu spoznal Vinka
Globokarja. Skupaj sva igrala vorkestru.

T"di odnos v Sioveniji do povramikov iz Evrope ni bil
wak odnoslt, "pr. do ameriIkih Slovmcev, kar je prizadelo zlasti Vale stark V mislih ima", politiko Siovemke
izseljenske matice do "jih. Kaj mislite 0 tem in v tem je
bil temelj teh delitev?
Po vrnitvi so se izseljenci - povratniki, obiskovali, obujali
so spomine in obnavljali razliCne zgodbe in dogodivWne
iz izseljenskega tivljenja. Vsi so bili naroCeni na revijo .Rodna gruda., udeletevali so se izseljenskih piknikov. Vendar
sarno prva leta, kajti kmalu so bili pikniki prirejeni predvsem
za .Amerikance. in .nove izseljence., medtem ko so bili
starej~i izseljenci - povratniki, ki so se vrnili v domovino,
ko jih je potrebovala v najtetjih povojnih letih, kmalu pozabljeni.

V nekem pogovortl ste mi omen iii, da ste doziveli pravi
10k po vmitvi I' Slol'mijo, kamor ste prilli kot desetletni
detek. V tem je bilo Vale razotaranje kot otroka "ad
razmerami doma? V strokovnem svet" to oznatltjemo
kot kltltltmi 10k, ki je bil za Vas dvakrami, saj ste bi/i v
Franciji (teprav tam rojwi) »tltjec«, enako »tltjec« ste bili Namm naji"ega pogol'ora je ob"diti za bra Ice revije
wdi za mladez v Kotevj", kamor ste se preselili s starli v 2iJodovina v Ioli zlasti Vale osebne spomine "a tas, ki ste
Slovmiji.
ga prezive/i I' Fra"ciji kot ntrok slovemkih izseljencev in
nato pOl'ratnikol' I' domOl,ino. Ali ste obdrzali stike s
Po prvem Custvenem navdu~enju (npr.: .KonCno lahko
SIOl'C1lCi v Franciji? Omen iii ste tltdi, da jih imate z
naroCim ~tefan vina po slovensko. - Ceprav vina v Franciji
Vi"kom Globokarjem, skladateljem in pozalmistom, ki
nikoli ni manjkaloJ, po sreCanju s sorodniki in prijatelji, z
je bil tltdi rojen v Fra"ciji, da"es pa je svetol,lja" i"
rodno vasjo so za star~e nastopile prve tetave. Vrnitev v
iskalec "a poljlt novi/) glasbmih izrazov.
poru~eno domovino je pomenila predvsem iskanje stano-

vanja, dela. Takratne oblasti so priznale izseljencem pomoC:
dvojne tivilske izkaznice za 3 mesece, kar je povzroCilo
veliko zavist pri ostalih prebivaIcih KoCevja, kamor so nas
napotili iz Kamnika, zbirnega centra. Star~i so morali zopet
zaCeti iz niC, brez stanovanja, brez pohgtva (za prevoz letega I. 1946 ni bilo dovolj vagonovJ. Med dolgim tivljenjem
v tujini so zgubili stik z domovino, dobili so nove navade;
v prvih povojnih letih, v Casu pomanjkanja, so se 10Cili od
drugih tudi po naCinu oblaCenja, po nekoliko starinskem
naCinu izratanja v nareCju itd.
Otroci smo naleteli ~e na drugaCne tetave in preseneCenja. PrviC sem videl gore, sneg, sanke, drugaCne hi~e,
kmeCke vozove na 4 kolesa, kravjo vprego. Hrana je bila
drugaCna, nisem pozna I zajemanja iz ene sklede, ni bilo
banan ... V ~oli so bile spet druge .tetave •. Od drugih
so~oIcev sem se razlikoval po oblaCenju (nosil sem ~al in
baretkoJ, drugaCe sem izgovarjal Crko .r. in nisem znal
izgovarjati .r. in .h. (v francoWni je .nem.J. Vosnovni Soli
je bil drugaCen pouk matematike (drugaCen naCin deljenja,
mnotenjaJ, zgodovine, zemljepisa, tudi naCina pisave. Znanje
iz francoske ~ole me je bolj bremenilo.

S Siovenci v Franciji nimamo stikov. Tisti, ki smo jih
takrat pozna Ii, so se vrnili I. 1946.

Zahvaljujem se Vam za vaIn pripravljmost za pogovor.
Hvala.
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v Ljubljani

Nekaj vtisov iz potovanja

pO Egiptu
VeC dni sem potrebova!, da so se Stevilni vtisi iz potovanja po Egiptu pocasi usedli in lahko zdaj 0 njih spregovorim. Potovali smo v precej razkoSnem arantmaju ugledne turistiCne agencije, varno in hitro z natanCno doloCenim
ciljem-spoznati zgodovinske zaklade Egipta. Konec februarja
je ugoden Cas za udobno potovanje skupine belcev, brez
neznosne poletne vroCine. Redka pristna sreCanja z domaCini so bila kratka in na silo iztrgana iz vsakodnevnega
programa. Zato sem se na potovanju veCkrat spominil na
prijatelja v Ljubljani, ki je na vpraSanje, zakaj ima potiacen
nos, odgovori!, da paC zato, ker so ga v mladosti hranili
skozi Sipo. PoCutii sem se zelo podobno.
Detela me je 5 svojo barvitostjo, drugaCnostjo in Ijudmi
iz zastratenega naroCja hotelov vlekla na ulico med Ijudi,
ki jih je zaznamovalo sonce in vsakodnevno sreCevanje 5
tujci. Prvi vtis 0 EgipCanih je dober. Sicer pogosto ponujajo
roko in najveCkrat priCakujejo od tebe bakSiS, kemiCni
svinCnik, bombon, karkoli, a znajo biti tudi spontani. Na
trenutek pozabijo na pose!, te prijateljsko povabijo na Saj
[Cail in te spraSujejo od kod si. V glavi se prepletajo podobe,
faraoni, reka, zgodovina, pogledi, nasmehi, umazanija, dotiki
in stiski rok.
Hrup prometnega vrveta nikoli ne preneha in kljub nenehnemu oglaSanju aVlomobilskih hup ne mOli. Proti jutru
se umiri, a ne presahne. Nekajkrat dnevno hrup preglasi
mujezinova molitev, ki se razlega iz preglasnih zvoCnikov.
Ko hodiS po zanemarjeni ulici, se kas oslovskih kopit staplja

kriCanjem prodajalca, hihet srametljivih deklet z glasbo
iz lokala, udarec Storkljinih peruti 5 Sumom Nila ... Zivopisani
bazar Ie vabi. Prodajalec, ki svojo trgovino nosi v eni roki,
ponuja svoje blago pred razkoSno trgovino drugega, iz
katere se Sirijo orientalski parfumi. Stene stranskih ulic, na
katerih je izobeSeno blago, so se prelevile v trgovine in
mladeniC v galabeji te za roko vleCe vedno globlje v labirint
trgovinic z zaCimbami, sadjem, nakitom, spominki, torbicami,
preprogami, Cajnicami in kadilnicami SiSe dokler se popolnoma ne izgubiS in te ne odreSi, . bakSiS«. ZnajdeS se na
glavni ulici in zopet zacingljajo funti in zasliSi se zven lestencev razkoSnih trgovin, ko vstopiS vanje. Vseh teh zvokov se
zaveS, ko jih ni veC, ko si nekje dalec stran, ko nisi veC v
Egiptu.

5

Ostajajo nejasnosti in kontrasti, ki se poCasi, a vztrajno
prebijajo v zavest. V vodniku piSe, da tivi na skoraj milijonu
kvadratnih kilometrov prek 63 milijonov EgipCanov, kar je
zelo nezanesljiv podatek glede na to, da njihovo Stevilo
naraste za veC kot milijon v enem letu. Milijoni razliCnih
usod. Usoda Sele tu dobi svojo pravo razsetnost. Zdi se, kot
da tu ni pravega zavetja, Ie neizprosen boj, a vendar sem
sreCal najveC nasmehov, radovednih, vpraSljivih, prikritih,
iskrenih, spogledljivih, resnih, hinavskih, oCarljivih ... Tri ure
Cakanja na kozarec vina ne pomeni dosti. TuristiCni meni
ob enih zjutraj ni niC nenavadnega. Za denar dobiS vse,
podkupovanje je nekaj najbolj vsakdanjega in brez njega
se ne zgodi niC.

Popotovanja

Ko govorimo 0 Egipeanih ne moremo mimo turistov. Ti
dan za dnem krit.frijo po Egiptu in so s svojo nenehno
prisotnostjo dali Egipeanom vee odprtosti do zahodnega,
znanje evropskih jezikov, zanimanje za obrt in trgovino,
potrolniSko naravnanost ... Seveda pa je neusahljiva reka
turistov predvsem vir zaslutka in vsi hoeejo biti udeleteni
pri lovu na ribe, ki jim pravijo turisti. Tej lovski strasti so
podlegli tudi naSi vodiei. Nekateri vleeejo iz te reke debele
denarce, ki gredo v milijone evrov, drugi se zadovoljijo s
starim kulijem. Stratar pred piramido se skloni, pobere od
vetra zlizan kamen in ti ga .podari. za funt ali bonbon. Vse
je podrejeno turizmu, kot vojski v Sparti. Turist je zaSeiten
kot kokos, ki nese zlata jajca. Na vsakih sto metrov ga
varujejo oboroteni vojaki ali policaji, potovanja skozi
puseavo potekajo v konvojih z oborotenim spremstvom,
nadzor na vhodih v templje, detektorji kovin ... Tudi to je
Egipt. Premotenjske razlike so velikanske, kar povzroea
drutbene napetosti. Prave cene nikoli ne izveS.

zgodovinarjev
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Prvi stik z detelo so mi omogoeila bivaliSea, tako tista
stara, kot sodobna, ki zgovorno prieajo 0 tivljenju sodobnih
Egipeanov. Razlikujejo se glede na cas nastanka, gradbeni
material, razkoSje, vero ... Nekatera so stara vee sto, ali tisoe
let, druga, iztgana na puleavskem soncu, stara Ie nekaj
deset let, a nosijo patino stoletij. Ponekod hiSa iz blata,
kot, da so stoletja z Nilom odtekla mim~, ne da bi se je
dotaknila, drugod tekmujejo nebotieniki z najsodobnejSimi
arhitekti sveta. V razkoSni palaei kipijo umetni slapovi med
palmami in razkoSjem, eez cesto napol podrta hiSa iz blata.
Strehe ni.
Veliko hiS je z zanemarjenimi fasadami in ernimi luknjami,
namesto oken v katerih ni zaves, videti opuSeenih. Veekrat
me je presenetilo, ko sem opazil vstopajoee in izstopajoee
iz brezosebnih blokov, vreeko smeti, ki je letela skozi okno,
skromno streho, ki je med visokimi stolpnicami nudila
zavetje nekaj kozam in kravam ter se tako preprieal, da v
teh stavbah vendarle tivijo Ijudje in glede na Stevilne
odpadke jih je zelo veliko. Za veeino stavb ne bi mogel
zanesljivo trditi, ali je stavba zapuleena ali je v gradnji, ali
se ruSi ali obnavlja.
Najbolj talosten vtis dajejo, nam precej dobro znani
bloki iz obdobja realnega socializma, ko se je Egipt tesno
povezoval s SovjelSko zvezo. Ko je ob pod pori velikega
brata udarila na dan velikopoteznost, ki je prinesla
Egipeanom vee Skode kot koristi. Velika blokovska naselja
v predmestju na robu pUSeave naj bi razbremenila prenaseljeno obalno ravnico Nila. Krona te nesrniselne politike je
Asuanski jez, zaradi katerega izostajajo Nilove poplave v
spodnjem toku in je danes potrebno umetno gnojenje, in
zato izginja delta Nila ...
Tudi danes egiptovska vlada poskuSa razseliti prebivalstvo iz prenaseljne doline Nila v puseave. Tu gradijo nova
naselja s popolno komunalno opremo in proizvodnimi
obrati, a naseljenci se po delu vsak veeer vraeajo na prena-
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seljene stare domove. Oeitno pogreSajo utrip urbanega
naselja ali poeitek na bregu Nila. Iz tanke vezane pi oSee
zbit zaboj sredi vozliSea vedno prometnih cest, dom. Iz
posuSenega blata in slame sezidana hiSa, dom. Na ravni
strehi bloka lesena koliba, dom. Pa to ni najslabSe. Verjetno
so najslabSe bivalne in socialne razmere v . mestu mrtvih •.
Dva milijona Kaireanov tivi na pokopaiiseu. NajsiromaSnejSi
so se naselili v starih grobnicah, hiSah in kapelicah na
vzhodnern robu mesta v soseSeini Citadele. Mesto mrtvih
od dalec izgleda mirno. Domacini pravijo, da se iz njega
turist ne vrne, kar kate na tetke socialne razmere . •Cem
evropskih grehov. v Kairu nudi vso paleto prepopvedanih
,utitkov, ki zavita v soju rdecih luci prikriva evropsko bedo,
zacinjeno z orientom. V prestitni cetrti otrokom prepovedujejo prosjaciti.
Sredi Kaira se iz brezoblicnih opecnatih bivaliSc pnejo
nebotieniki hotelov in poslovnih stavb, sredi katerih se
najviSe dviga razgledni stolp Kairo. Tu, visoko nad vrvetem
ulice, najpremotnejSi s teras svojih razkoSnih apartmajev,
ki jih veeina vidi Ie na ekranu, opazujejo in nadzorujejo
utrip ulice. Brezimni z ulice neutrudno briSe parkirani Sefov
avto, rnedtem ko ta nadzoruje posle. Tu vlada denar in
clovek je oddaljena pika na dnu ulice. VpraSal sem Egipcana:
.AIi morajo tudi Egipcani v konvoju preko puSeave? Odgovoril je: . Egipcanov ni Skoda. 373 mrtvih Egipeanov v
telezniSki nesreci je nepomembnih .• Zalostno. Zdi se, kot
da bi vecji del Kaira tivel od ostankov, ki padajo s preoblotenih miz v zgornjih nadstropjih. In od turizma.
Seveda je v Egiptu tudi kmetijstvo zelo pornembna dejavnost. Podetelje med obdelanimi zelenimi njivami, ki jih
locujejo namakalni jarki, daje vtis vecje umirjenosti. Pri podobi naselij se uveljavlja islamska arhitektura, ki zna biti
zelo prefinjena in prijetna. Vasi so v glavnem revne in
zanemarjene. Otroci iScejo s pogledi in iScejo z rokami,
bakSil. Vsake toliko se razkropijo, ko mednje prileti kamen
odraslega. Ob pogledu na hiSe iz lesa, blata in slame, sem
pomislil, da bi kakSen veeji alpski naliv lahko spral polovico
egipcanskih vasi.
Popotni tovariS Janez je ob pogledu na razsuta procelja
hiS in zanemarjene ulice izrazil zacudenje: . Pri nas vse pijano,
pa vse lepo urejeno, tu pa vse trezno in tako zanemarjeno!.

Zgodovina

in

malura

Bojan Koncan,_Gimnazija Poljane v Ljubljani

Zgodovina na maturi 2002
Matura iz zgodovine leta 2002 je potekala po ustaljeni praksi in pritakovanjih. V skladu z maturitetnim koledarjem
so dijaki junija in septembra pisali zgodovino v dveh dneh. Za prvi dan spomladanskega roka so bile iztrebane teme:
Odporni~ka gibanja med drugo svetovno vojno in kolaboracija ter Siovenci v Avstro-Ogrski, za drugi dan pa Evropa in
svet na prehodu iz srednjega v novi vek ter Siovenci v prvi jugoslovanski drtavi. lesenske teme pa so bile: Zgodnje
visoke kulture, Siovenci med drugo svetovno vojno, Mirovna gibanja in organizacije po drugi svetovni vojni ter Tur~ki
vpadi, Kmetki upori in Reformacija na Siovenskem.
Utni uspeh kandidatov pri maturitetnem izpitu iz zgodovine' je bil primerljiv z uspehom pri drugih predmetih in z
uspehom pri zgodovini v preteklih letih. Dosetena ie bila skoraj idealna razporeditev ocen (ko so upo~tevali ~e NP).
Povpretna ocena je bila tokrat 3,14, kar je sicer manj, kot je povpretna ocena pri tern predmetu v ~oli, je pa druga
najvi~ja povpretna ocena pri zgodovini od ponovne uvedbe mature.

sociologija
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3,15
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psihologija
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3,26

3,56

3,49

3,15

Ne glede na to, da ni velike razlike med povpretno oceno
pri izbranih predmetih v zgornji tabeli, velja opozoriti, da je
v oceni pri sociologiji in psihologiji vkljuten delet seminarske
naloge, geografija ima od leta 2000 tudi interni del ocene
iz vaj. Zgodovina je ~e vedno eden redkih predmetov, kjer je
vse ocenjevanje eksterno' . Tudi to je eden od razlogov, zaradi
katerih RPK za zgodovino pripravlja spremembo izpitnega
kataloga in natrtuje uvedbo internega dela ocene.
Zadnje spremembe izpitnega kataloga za zgodovino
so bile leta 2000, ko so se spremenile teme in je bila
uvedena enotna struktura izpitne pole. Nove spremembe
- predvsem vpra~anje uvedbe intern ega dela ocene - so
bile sicer v resni razpravi na RPK, a do sprememb ~e ni
pri~lo. Komisija predvideva, da bi billahko interni del ocene
prvit uveden pri maturi leta 2005. Ze lansko leto je komisija
sicer pripravila predlog sprememb' za leta 2004, a je RMK
komisiji predlagala, da svoj model ustne ocene prilagodi
ostalim predmetom, na maturi. Zato se bo komisija ~e pred
pripravo kataloga za leto 2005 sretala s predsednikom in
delovno skupino RMK
Na maturi leta 2002 se je uresnitila napoved tistih, ki
so menili, da se bo delet dijakov pri maturi iz zgodovine
potasi zmanj~al. Zgodovina prvit ni bila izbirni predmet z
najvetjim ~tevilom kandidatov, prehitela jo je geografija.'
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RPK je v preteklosti ve(krat ocenila, da mnogi kandidati
izberejo zgodovino kot izbirni predmet, misle( da je izpit
iz zgodovine zaradi omejitve na 10 tern lahek. Tudi to naj
bi bil eden od razlogov relativno nizkih ocen. Zato sarno
zmanj~anje ~tevila kandidatov zaenkrat (po mnenju RPK)
ni zaskrbljujote, vseeno pa je !reba natantneje pregledati
vse razloge za selitev dela kandidatov k drugim predmetom,
predvsem geografiji.
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geografija
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Upos{evana ie Ie junijska malura, jesenski rezullali so zaradi druga(ne struklUre kandidatov vedna specifiCn!. Povpre(na ocena ]esenske mature je bita Ie 2,1.
M,lIematika in vsi jezlki imajo ustno oceno; biologija, fi zika, kernlja aeena Iz vaj; sociologija, filozo' ij,). psihologija in zgodovlna umetnostl semjn a ~ko nalogo ild. Izra(un kate, da
bl Sf z uvedbo intern eg,) dela izpila povpre<na oceoa prj zgodovinl dvlanil...
Komisija ie predla8ala 20 " delet Interne ocene. Kandidat bi dobil 10" glede na oceno, ki bi jo prldobil med lelOm pri pripravah na maturo, 10 " ocene pa bi predmvljalo
njegovo povprec:"je ocen i1 zaodovine v 3. In 4. letniku.
Ilpllov pri 19odovini je bilo sieer ve(, ker so mnogi kandidall dviaOvall ali popravljali oceno.
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Zgodovina
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----------------~~-Prag za posamezne oeene je bil tako kot v
preteklih letih doloten po vsebinski analizi
izpitnih pol z mejnim Stevilom totk. Prag za
pozitivno oeeno je bil to1<rat postavljen na 40
otstotkov totk', za dobro na 54, pray dobro
na 68 in za odlitno na 81-odstotnih totk. Vseh
totk na maturi v osmih letih mature Se ni zbral
nihte. Letos je imel kandidat z najvetjim Stevilom
totk 96-odstotnih totk.
40-0dstotnih tock za pozitivno oceno je glede
na ostale predmete morda doloteno relativno
nizko, priblilno enako mejo so postavili pri
pSlhologlll, pravu, kemiji, ratunalniStvu, fiziki in
matematiki. Pri geografiji je bil prag za pozitivno
oceno pri 51-odstotnih totkah, pri sociologiji pa
pn 45 tockah.
Izpitne pole so bile enakovredne po telavnosll In zahtevnosti in primerljive s polami v
preteklih letih. Analiza in primerjava statistitnih
podatkov kaleta, da so bile pole po vseh kazalcih (indeks objektivnosti, zanesljivosti, lotljivosti, telavnosti ... ) zadovoljivo sestavljene. Deloma Ie Izstopala po niljem povpretnem Stevilu
totk naeionalna pola plVega junijskega roka, a
se Ie komlslla odlotila, da ohrani enotno oeenjevalno lestvieo. Vsebinska analiza pole je
namret pokazala, da vzrok odstopanja ni bil v
nlem sestavl. Vsi kazalci so se gibali znotraj
pnporotenih indeksov telavnosti. Po mnenju
pregledoval!-=ev so imeli dijaki tudi dovolj tasa
za pisanje. Zal je dejstvo, da kandidati pray pri
naeionalnih temah iz 19. in 20. stoletja pravi10m a dosegajo slabSe rezultate. RPK meni, da
bl to moral! posebej izpostaviti na seminarjih
za utltelle zgodovine.
. Razveseljivo je, da je vsako leto manj pol,
kl moralO zaradi totkovnih razlik med oeenjevalcema .v tretje oeenjevanje. Tudi pritolb je
bilo manl kot leta 2001, delel uspeSno reSenih
pa lerelativno nizek. Vseeno pa ostaja zgodovlna Izblrm predmet z najvetjim Stevilom pritolb. Na RPK ostaja naloga, da poskrbi za Se
enotnejSe oeenjevanje. Pritolb je bilo 51, 29
kandldatom se je po pritolbi spremenilo Stevilo
totk,' oeena pa se je po pritOlbah spremenila
16 kandidatom.' Pri zgodovini je deja izvedeneev opravljala razSirjena RPK, druge komisije
ImalO manjSe Stevilo izvedeneev. Morda bo 0
tem treba razmisliti tudi pri zgodovini.
. Zunanji oeenjevalci, ki vsako leta po popravIlaniu nalog Izpolnijo tudi anketne vpraSalnike in
z odgovori na vpraSalnik do neke mere ocenjujejo
Izpltne pole, so to storili tudi letos.
Oeene izpitnih pol, ki so jih dali oeenjevalci
so visoke, vlSIe kot pred leti. Velika vetina
oeenjevalcev IUdi podpira sedanjo struklUro
po-Ie, resnih pripomb na posamezna vpraSanja
oeenjevalci niso dali.
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Odgovori ocenjevalcev

8/ 6 I. pola

8/6 2. pola

10/ 6 I. pola

10/6 2. pola

I. Ali so bila vpraSanja ustrezno sestavljena

~
a
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68,7 %
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21,8 %
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7,1 %

neopredeljeno
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2. Katera vpraSanja so bila
prete!ka
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4,1

4,0
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4. Oeena sestave navodil
4,1

c:':e upoStevamo povpretje vetine oeenjevalcev, jih (66 %) meni, da
so bile pole ustrezno sestavljene, 16 %se jih ni opredelilo (vetinoma so
navajali konkretne pripombe k posameznim vpraSanjem), 18 % jih meni,
da pole niso bile ustrezno sestavljene. Zanimivo pa je, da so tudi ti
vseeno mnogokrat oeenili pole pozitivno, njihova povpretna oeena je
Ie malenkostno nilja od oeene sku pine, ki je oeenila pole kot ustrezne.
Najbolje oeenjena pola je bila Siovenei v plVi jugoslovanski driavi,
najslabSe pa Siovenei v A-O in Mirovna gibanja in organizacije po
drugi svetovni vojni.
Razveseljivo je, da se med anketiranei nobeno vpraSanje ni dvakrat
pojavilo kot strokovno spomo. Najvet pripomb je bilo na to, da
vpraSanje spraSuje le vpraSano in na oblikovno nepreglednost posameznih vpraSanj, pri enem vpraSanju je bilo 6-krat navedeno, da tekst zavaja.
Vetkratna pripomba pa je bila, da je molnih vet odgovorov, kot jih
predvideva totkovnik.
Po mnenju oeenjevalcev, dijaki najslabSe obvladajo:
• analizo in sintelO 42 %
• vrednotenje in uporabo 32 %
• znanje in razumevanje 25 %
Pozomost zaslu!i IUdi primerjava med oeenami izpitnih nalog, ki so
jo dali oeenjevalci letos z oeeno, iz leta 2000.
Primerjava poka!e, da so junijske pole plVega roka leta 20000eenili
povpretno z oeeno 3,8, navodila za oeenjevanje pa Z oeeno 3,9. •
Dve leti pozneje je povpret na oeena junijskega roka 4,1, navodil za
oeenjevanje pa 4,2 - pri petstopenjski oeenjevalni lestvici.
5

Glede na PQSlJvlleno meje bi bile sk.upai neuspe~nih okrag 12.5 "dljakov, a zaradl_nearly pass_ jih je

bUe deiansko ncgallvnlh .Ie_ 9,3 "
6

7
8

Pri re~eva niu prifotbe lahko izvedenec acen! nalogo l udl z manj (OCkami, KOt sta 10 povpre<:no oceoila
ocenjevalca. V lakem primeru se aeena ne spremeni.
Pri aeo&rafiji je bile 44 prilotb in nobene spremembe ocene.
Pri tern ~I ia paveda!i, dol ie bila lela 2000 matura prvit izvedena po novi muklurl pole.

Tekmovanja

Ocenjevalci so zopet ocenjevali tudi strukturo pole glede
na delet posameznm vpra~anj. Primerjava z letom 2000,
ko so prvi~ odgovarjali na to vpra~anje, sicer pokate
•
dolo~ene premike, ve~ina ocenjevalcev pa podpira sedanjo
strukturo, saj so mnogi zapisali, da zagovarjajo sedanji
kombiniran sistem vpra~anj.
Kateremu tipu

vpra~anj

bi v

bodo~e

dajali prednost?

2000

2002

82 %

75 %

3%

13 %

15 %

12 %

,Vpra~anjem

Esejskim

kratkih odgovorov

vpra~anjem

Vpra~anjem

zaprtega tipa

Ne glede na relativno veliko podporo sedanji strukturi
izpitne pole, je RMK resno prisluhnila tudi predlogom stroke
(dr. Tr~kan, Dru~tvo u~iteljev zgodovine) za druga~no sestavo
izpitnega kataloga in tudi druga~no maturo, vendar so ve~je
spremembe zasnove mature ~e stvar diskusije.
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Janez G/obocnik, SET) V Radovljici

Kuhinja

s sklepnim sre~anjem, ki je bilo 15. maja 2002 na Fakulteti
za drutbene vede v Ljubljani.
Odziv na razpisano tekmovanje je bil dober. Organizacijski odbor je v predpisanem ~asu prejel 31 raziskovalnih
nalog in jih tudi ocenil. Najbolj~e tri naloge so bile na
sklepnem sre~anju predstavljene, njihovi avtorji so dobili
solidne denarne nagrade. Poleg tega so bile tri avtorice
najbolj~ih nalog pod vodstvom mentorice Maje Majnik
povabljene na mednarodno sre~anje, ki so se ga udeletile
konec avgusta 2002 v organizaciji fondacije Kbrber-Stiftung
v Hamburgu. Siovensko tekmovanje je namre~ vklju~eno v
EVROSTORY, to je mednarodno mreto, ki jo je za vzpodbujanje mladih k raziskovanju novej~e zgodovine ustanovila
omenjena fondacija. Avtorici tretje uvr~~ene naloge se bosta
med ~olskim letom udeletili podobnega mednarodnega
sre~anja v Estoniji.

Vrstni red nalog
Vsaj za prvo tretjino raziskovalnih nalog lahko trdimo,
da so bile narejene na zavidljivem strokovnem nivojm z
zelo zanimivimi in izvirnimi naslovi. Ziasti pa je treba pohvaliti avtorice in mentorico zmagovalne naloge - Treba je
jesti, da bi tiveli, saj so v njej na izjemno zanimiv in slikovit
na~in predstavile na~ine prehranjevanja in prehrambene
navade najbolj razvitih civilizacij od prazgodovine do sodobnosti.
Nograjene naloge

V ~olskem letu 200112002 je potekalo srednje~olsko
tekmovanje v raziskovanju novej~e slovenske zgodovine.
Organiziral ga je prizadevni organizacijski odbor, ki ga
sestavljajo: predsednik dr. Bojan Balkovec ter ~Iani dr. Ivan
Bernik, dr. Andreja Barle - Lakota, dr. Marina Tav~ar, Angel
Cernigoj, Vojko Kunaver, Vilma Brodnik in Janez Globo~nik
v sodelovanju z nem~ko fondacijo Kbrber-Stiftung iz Hamburga, ki je tudi glavni sponzor.
Okvirna tema raziskovanja je imela naslov KUHINJA
Za mnoge je to morda presene~enje. Pa vendarle. V Evropi
so podobni naslovi te nekaj povsem obi~ajnega. Sledijo
sodobnim trendom, pri katerih je nujen interdisciplinarni
pristop.
Kuhinja kot prostor, kjer se pripravlja hrana, je eden
najpomembnej~ih prostorov v na~ih bivaliWh. Tako je bilo
ve~ ali manj v vsej ~Iove~ki zgodovini, vendar ni bilo ni~
druga~e tudi v 20. stoletju. Najverjetneje je bilo to stoletje
tisto, ki je v kuhinjo prineslo najve~ sprememb. Vse te pa
so bile lahko predmet raziskovanja.

Srecanje raziskovalcev
(elotno tekmovanje, ki je potekalo v sodelovanju z
Zavodom RS za ~olstvo, s Siovenskim sociolo~kim dru~tvom,
z Zvezo zgodovinskih dru~tev Siovenije, Dru~tvom u~iteljev
zgodovine Siovenije in s Kbrber-Stiftungom se je kon~alo

Naloge

Avtor

Mentor

Sola

I. Treba je jesti,
da bi !~eli

Danijela Cutura
Jasmina Metelko
Katja Praznik

Damjana Pape!

Ie Novo mesto,
Strokovna zdravSNena in paklicna ler lehniSka
kemijska lola

2. Prehranjevalna kullura
mladih

Maja Vidmar

Maja Majnik

Gimnazija Junja
Vege

3. Opasilo

Melka Novak
U~ka lie

Bojana Ilekar
Andrej Volk

Ikofijska gimnazija Vipava

S poudarjenim tiskom so ozna~ene avtorice, ki so bile
na podlagi rezultatov tekmovanja in preizkusa znanja tujega
jezika povabljene na mednarodno sre~anje v Hamburg.
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Oblikovalski studio
Simon KAITNA, 5. p.
Savska 6, 1000 Ljubljana Telefon: (03!) 259-444

Seminarji

Barbara Arzensek, Gimnazija Celje - Center

1. drzavn,o tekmovanje mladih zgodovinarjev
V soboro, 6. aprila 2002, je na Gimnaziji v Siovenj
Gradcu porekalo I. drtavno rekmovanje mladih zgodovinarjev. Tekmovanje sra pripravila Gimnazija Siovenj Gradec
in DruSrvo uCileljev zgodovine.
Tekmovanje po~asi pridobiva rradicijo. Za~elo se je s
sodelovanjem Gimnazije Celje - Cenrer in Gimnazije Velenje v Solskem leru 199912000. K projekru so prisropile
Se nekatere druge gimnazije celjske in koroSke regije.
Naslednje leta je tekmovanje 2e preseglo regijske okvire, v
Solskem leru 200112002 pa je bilo 2e na drtavnem nivoju.
Vso organizacijo je vodila Gimnazija Siovenj Gradec in
njen ravnatelj mag. Stane Berzelak. Polni pri~akovanj smo
se zbrali ristega hladnega sobotnega jutra v Siovenj Gradcu,
kjer nas je najprej pozdravil ravnatelj Gimnazije in ravnateIjica Solskega centra Siovenj Gradec, v okviru katerega deluje
tudi gimnazija. Pozdravil pa nas je rudi 2upan mestne ob~ine
Siovenj Gradec. Pravo vzpodbudo tekmovalcem in njihovim
menrorjem je dal dr. Peter Stih s svojim nagovorom.
Tema letoSnjega tekmovanja, ki je potekalo v dveh delih,
je bila Rimljani na Siovenskem. Sprva so dijaki pisali 60minutni test, ki je vseboval 20 nalog. V tern delu je bilo
m02no dose~i 50 to~k, naro je potekalo Se ekipno terensko
tekmovanje, ki ga je pripravil KoroSki pokrajinski muzej iz
Siovenj Gradca. Vsaka ekipa, torej Sola, je imela eno ekipo
s tremi tekmovalci. Zmagovalci so si pridobili pravico Se
do ene ekipe. Tako je bilo vseh ekip 41 iz 40 slovenskih
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gimnazij in strokovnih Sol. V ekipnem delu so se seSteli
rezultati individualnega dela in terenskega dela. Med dijaki
je bilo ~uriti pravo tekmovalno vro~ico, ko so tekali po
mestu v iskanju novih reSitev, zato je bila napetost ob
pri~akovanju rezultatov kar velika.
V ekipni konkurenci so imele najboljSe razultate:
Gimnazija Nova Gorica - I. mesro
Gimnazija Celje - Cenrer - 2. mesto
Gimnazija Velenje - 3. mesto
V

posami~nem

delu pa so se najbolje odrezali:

Bla2 Cermelj, Skofijska gimnazija Vipava, I. mesto
Mojca Petri~, Gimnazija Ravne na KoroSkem, 2. mesto
Marej Stuhec, Gimnazija Frana MikloSi~a Ljuromer, 3. mesto
Ana KruSi~, Gimnazija Nova Gorica, 3. mesto
Mateja Prin~i~, Gimnazija Nova Gorica, 3. mesto
Jure Kova~ - Mynt, Gimnazija Siovenj Gradec, 3. mesto
Se ve~ kot dose2ek je pomembno dru2enje dijakov, ki
imajo radi zgodovino, in njihovih menrorjev. Vse to je dokazalo tudi vzduSje celodnevnega naSega dru2enja. Ob koncu
lahko re~em sarno Se hvala Siovenj Gradec za odli~no organizacijo in izpeljavo tekmovanja, lepe nagrade ter seveda
na svidenje na 2. drtavnem tekmovanju v organizaciji I.
gimnazije v Mariboru .

••••••
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Bernadetta Horvath, Dvojezicna srednja sola Lendava

Poroeilo 5 konference Sveta Evrope, ki je bila
organizirana V Budimpesli od 2. do 7. 10. 2001
Mozn05ti 50zitja

V

Karpatski regiji

V sodelovanju Sveta Evrope in mad2arskega ministrsrva
za Solsrvo je v BudimpeSti potekala konferenca, na kareri
so sodelovali u~itelji praktiki, visokoSolski strokovni delavci,
pisci u~benikov in tudi svetovalci za pou~evanje zgodovine
iz Avstrije, Ukrajine, Romunije, Srbije, Siovenije in s HrvaSke,
SlovaSke ter Mad2arske. Namen seminarja je bil vzposravitev
stikov med u~itelji zgodovine in ucitelji dru2benih ved iz
drtav karpatske regije. Organizatorji so 2eleli udele2encem
pomagati izraziti njihova staliSca 0 analizi skupne zgodovine,
saj so vsako dr2avo zastopali tudi ucirelji, ki so predstavniki
manjSin v svoji dr2avi. Kot so organizatorji poudarili, sodelovanje ne pripelje vedno do konsenza, vendar pa omogoca
udele2encem spoSrovanje drugacnega mnenja in inrerpreracije.
ZGODOVINA V Oll
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V

20. stoletju

Konferenca se je zacela s pozdravnimi nagovori dr. Gabora Naraya - Szaba, namestnika dr2avnega sekretarja Ministrsrva za Solsrvo, ge. Zsuzse Szelenyi, namestnice direktorja Evropskega mladinskega cenrra, in dr. Gabora Halasza,
generalnega direktorja Nacionalnega inSrituta za izobra2evanje. V svojih govorih so poudarili pomen novih kvaliter
v mednarodnem izobra2evalnem sodelovanju, Se posebej
pa pomen sodelovanja v sami karpatski regiji. Seminar naj
bi odprl nove mo2nosti za nadaljevanje projekta poucevanja
zgodovine 20. stoletja , ki ga je zacel Svet Evrope. Seminar
naj bi po strege I z izhodiSci za regionalne projekte, s primerjavo ucbenikov, z analizo ter dialogom 0 skupni preteklosti kot tudi s skupnim izobra2evalnim parrnersrvom pri urah
zgodovine in izven njih. Za promoviranje demokraticnih

Seminarji

odnosov in za sooCanje z izzivi trenutne situacije so velikega
pomena poznavanjl! kulture in zgodovine same regije.
ManjSe drtave in njihovo rrebivalstvo imajo obCutek, da
so bili zadnjih 100 let izpostavljeni interesom veCjih sil. V
zgodovini so ti narodi imeli Ie malo svetlih trenutkov.
Dogodki zadnjih nekaj let pa nas vedno bolj opozarjajo,
kako pomembne so aktivnosti, ki spodbujajo skupno razumevanje in razvoj dobrih odnosov, pri tern ima pomembno vlogo zgodovina.
Udeletenci seminarja smo dobili tudi vpogled v reformo
izobratevalnega sistema na Madtarskem. Reforma predvideva prenos odgovornosti iz centralne na regijsko, obCinsko
oziroma lokalno raven. Centralni kurikulum ponuja sarno
splosni okvir, ki ga natanCneje dokonCa vsaka posamezna
Sola. Poleg tega vsaka Sola doloCi odbor, v katerem sodelujejo tako starSi kot predstavniki lokalnih skupnosti.
Poseben del seminarja je bil posveCen odnosom in
internim konfliktom v zgodovini. Dr. Falk Pingel, namestnik
direktorja InStituta Georga Eckerta za mednarodno raziskovanje uCbenikov v Braunschweigu, se je v svojem predavanju osredotoCil na razliCne koncepte pri pisanju zgodovinskih uCbenikov. V mnogih drtavah, zlasti pa v drtavah
karpatske regije, veCinoma pouCujejo zgodovino kot zgodovino svojega naroda. UCbeniki poroCajo 0 poteku dogodkov v posameznih drtavah ali regijah, ne da bi jih povezovali.
Toda dijaki in uCitelji izratajo vedno veCjo potrebo po razSiritvi obzorja, zato bi lahko nacionalne dogodke umestili
v mednarodno in SirSe obCe okolje. Pogosto so evropske
teme predstavljene kot dodatek k nacionalni zgodovini.
Neevropski svet se upoSteva sarno takrat, Ce pridejo evropske drtave v stik z njimi. Svetovna zgodovina pomeni po
navadi evropsko zgodovino in dejansko malo nauCi 0 globalnih dimenzijah. Koncept Evrope ima razliCne interpretacije pri definiranju mesta naroda v Evropi, kar se kate v
konceptu razliCnih politiCnih identitet ali dveh domovin:
.Moja detela je moja domovina, Evropa je moja druga domovina c (kot to definira nek romunski geografski uCbenik).
SodelujoCi na seminarju smo v delavnicah, kjer smo se
ukvarjali z zgodovinskimi uCbeniki drtav karpatske regije,
ugotovili, da uCbeniki zelo malo govorijo 0 sosednjih
narodih. UCbeniki se osredotoCajo na politiCne dogodke;
socialna, ekonomska in kulturna zgodovina sosedov se zelo
redko omenja ali pa sploh ne. Knjige se ukvarjajo s spori in
z razlikami, namesto da bi se osredotoCile na skupno
razumevanje. Udeletenci seminarja so bili enotni glede
nekaterih sploSnih pravil interpretiranja, namreC: avtorji naj
bi bili nevtralni, hkrati pa naj bi pokazali spoStovanje do
Ijudi,o katerih piSejo. Glavni cilj naj bi bil napisati uCbenike
brez nacionalnih predsodkov ter brez besed, izrazov, stavkov,
fotografij, ki bi lahko ustvarile (Ceravno sarno prikrito)
nestrpnosti. Pri tern je kljuCnega pomena primerna pedagoSka metodologija. Ce bi knjige lahko bile rezultat dogovora, bi to zagotovo lahko pripeljalo do boljSega razumevanja drug drugega.
Kot problematiCne toCke v danaSnjih uCbenikih so bili
omenjeni sledeCi problemi: definicija in odnos med

vzhodno in zahodno Evropo, videnje Balkana kot vira tetav,
opis balkanskih vojn kot svetovnih vojn, Trianonska pogodba, hladna vojna, trenutna Siritev Evrope.
Zanimiva je tudi interpretacija dolocenih zgodovinskih
oseb v ucbenikih npr. bana Jelacic'a , ki ga Hrvati imajo za
svojega narodnega heroja (ker je Hrvate poskusil osvoboditi
izpod tuje nadoblastiJ, v madtarskih ucbenikih pa je prikazan kot negativen lik (poskuSal je zaduSiti revolucijo na
Madtarskem 1848, a je bil poraten); ali Matija Korvin, ki
je pozitivno predstavljenv vseh ucbenikih, tako kot tudi
njegov oce Ivan Hunyadi.
Dr. Tamas Stark je v svojem predavanju 0 travmah 20.
stoletja v regiji povedal, da bi po analizah Stevila prebivalstva (madtarska populacija) v casu pred in po drugi svetovni vojni, lahko sklepali, da vojna in politicne spremembe
niso imele vecjega vpliva na populacijo na sploSno. Cas
socializma ni ravno vzpodbujal raziskovanja, kar pa se je
spremenilo s padcem socializma, saj je novo politicno okolje
izboljSalo dostopnost arhivov na Madiarskem kot tudi v
Sovjetski zvezi. V samih bojih ni padlo toliko Ijudi, kot jih
je umrlo v koncentr~cijskih taboriSCih (nemSkih, sovjetskih).
Etnicni zemljevid vzhodne centralne Evrope je bil krepko
spremenjen zaradi migracij, etnicnega CiScenja ... Vojna daje
lepo motnost dominantni etnicni skupini, da obracuna z
manjSinsko sku pi no. Po razpadu Avsto-Ogrske je bila regija
na novo organizirana in novo nastale drtave so bile v praksi
dalec od reSilVe nacionalnih problemov. Glede na
demografijo in politiko vzhodne centralne Evrope tega casa
je idealna drtava etnicno homogena drtava. Posledica tega
je etnicna reorganizacija, zlasti po mOnchenskem sporazumu. V primeru Madtarske se to lepo vidi na primeru
SlovaSke.
Udeletenci seminarja smo razdeljeni po Solah v BudimpeSti lahko predstavili vsak svojo drtavo in znacilnosti
domacega Solskega sistema, imeli pa smo tudi prilotnost
obcudovati znamenitosti samega mesta.

Zakjutki in priporotila
Ucitelji zgodovine delujejo v svobodnem okolju in imajo
motnost uporabljati Sirok spekter zgodovinskih virov in
ucbenikov, zato bi morali ucitelji tiveti v skladu s temi novostmi in uporabljati razlicne metodoloSke prijeme, da bi
poucevanje zgodovine bilo Se bolj zanimivo. Na drugi strani
pa se v zadnjem casu opata mocno poslabSanje socialnega
statusa ucitelja zgodovine, medtem ko predmeti, kot so
racunalniStvo, ekonomija pridobivajo na pomenu.
Zgodovinski ucbeniki se ponavadi koncajo z dogodki
zgodnjih 90 let, smiselno pa bi bilo obravnavati tudi trenutne
dogodke, saj dijaki telijo vedeti vec 0 danaSnjem casu.
Seminar se mi je zdel uspeSen, saj je vec kot zadovoljil
moja pricakovanja. Ne sarno da smo dobili vpogled v
ucbenike, deja drugih, temvec smo navezali nove stike, tudi
s Solami, s katerimi sodelujemo Se danes, saj smo v okviru
programa Sveta Evrope- Comenius zaceli te nov projekt.

Seminarji
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Ksenija Wei~
Maksa Petarja v Crnutah
Tadeja Galonja, Izobratevalno zalotni~tvo DZS

Konferenca pakta za stabilnost jugovzhodne
Evrope in Sveta Evrope 0 prihodnosti
ucbenikov in ucnih sredstev za pouk
zgodovine, Sinaia, Romunija, junij 2002
Namen konferenca je bil, da bi primerjali stanje na podrotju utnih natrtov in utbenikov za pouk zgodovine v
osnovni in srednji ~oli v drtavah jugovzhodne Evrope danes
s stanjem leta 1996, ko je bila sklicana podobna konferenca
za drtave v demokratitni tranziciji v Var~avi.
Udeletili so se je predstavniki Romunije, Boigarije,
Moldove, Turtije, Albanije, Makedonije, Jugoslavije (Srbija
in (rna gora sta poslali vsaka svojo delegacijol, BIH (Republika Srpskal, Hrva~ke, Siovenije ter kot opazovaIci predstavniki Izraela in Palestine.
Plenarnim predavanjem priznanih evropskih strokovnjakov za podrotje utbeni~ke literature (dr. Falk Pingel,
Georg-Eckert Institute for History Textbook Research, Nemtija; dr. Rober Stradling, VB; Alison Cardwell, Svet Evrope;
Joke van der Leeuw Rood, Euroclio; Jim Belben, Humanities
publisher, John Murrray, VB) je sledilo delo v treh skupinah.
V prvi so bili predstavniki ministrstev za ~olstvo, v drugi
avtorji utbenikov in utnih grad iv, v tretji pa uredniki za
zgodovino.
Ukvarjali smo se z naslednjimi vpra~anji:
a) kak~en je dober utbenik:
b) ali utbeniki, ki so trenutno v uporabi ustrezajo kriterijem
dobrega utbenika:
c) kdo odlota 0 izbiri utbenikov, ali obstaja postopek
potrditve:
d) kak~en je postopek potrditve, te ta obstaja:
e) kako so se v zadnjih petih letih spremenili utbeniki v
vsebinskem, metoditno-didaktitnem, oblikovnem,
tehnitnem pogledu in kak~ne cene dosegajo;
f) kako poteka ~olanje bodotih utiteljev zgodovine poudarek na uvajanju sodobnih pristopov k pouku
zgodovine;
g) kak~ne spremembe pritakujemo v naslednjih petih letih
na podrotju utbenikov in drugih gradiv.
Oddelek za poutevanje zgodovine pri Svetu Evrope na
konferencah in seminarjih, ki jih organizira, motno vzpodbuja uporabo aktivnih metod pouka, razvijanje spretnosti
dela z viri (citati, dokumenti, slikovno in drugo gradivo ._)
in omejevanje avtorskega besedila ter interpretacij v utnih
gradivih. Tako nameravajo preseti pogostost predsodkov
in stereotipov 0 sosedih in nacionalni zgodovini ter uvajanje
demokratitnih vrednot v utna grad iva. Seveda pa moramo
biti pozorni, da zaradi obilice informaciji ne primanjkuje
pregleda nad utno snovjo.

V vseh sodelujotih drtavah obstaja instrument drtavnega
potrjevanja utbenikov, vendar pravila igre niso povsod tako
jasna kot pri nas, kjer so utni natrti in Pravilnik 0 potrjevanju
utbenikov dostopni zainteresirani javnosti tudi prek interneta.lzbira utbenikov in utnih sredstev ni povsod prepu~te
na utiteljem, pogosto tudi ni konkurentnih grad iv, utbenike
~e vedno ponekod (Albanija, Moldova, Srbija, BIH Republika
Srpska) izdaja Ie ena (drtavna) zalotba.
Na~a gradiva v primerjavi z ostalimi iz drtav udeletenk
izstopajo po svoji tehnitni kakovosti (papir, kakovosten
~tiribarvni tisk, oblikovanje in prelom, bogato slikovno gradivo in zemljevidi), kot tudi po vkljutevanju sodobnih metoditno-didaktitnih pristopov (problemski pristop, uporaba
virov, aktivnosti za utence).
Konferenca je pokazala nujnost sodelovanja pedago~kih
fakultet, ustvarjaIcev utnih natrtov, avtorjev utbenikov in
urednikov, saj je spreminjanje pristopov pri poutevanju
zgodovine kompleksen proces. Sele tako preoblikovan pouk
(in zanj ustrezno usposobljeni utitelji) lahko omogotijo
mlademu tloveku oblikovanje krititnega presojanja proceSOY v drutbi.

•••••••••••••••••••••••••

Zalo!ba Zavoda RS za solstvo vas vabi k narocilu
prirocnikov in drugih gradiv za ucitelje zgodovine

Zavod
Republike
SlovenlJe
za solstvo

Izpolnjeno narocilnico posljite na naslov: Zavod RS za solstvo, Poljanska c. 28, 1000 Ljubljana;
faks: 01 3005-199; e-posta: zalozba@zrss.si
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NAROCILNICA
I

Naslov narotnika: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Ulica:
Kraj: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Postna stev.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Da, narota mo:
____ izv. Oanijela Trskan:
Sodobno pisno preverjanje in ocenjevanje znanja pri zgodovini v srednji soli na
izbranih temah 20. stoletja (Modeli poutevanja in utenja. Zgodovina)
ISBN 961-234-442-6,194 sIr, 4.750 SIT
____ izv. Oanijela Trskan et al.:
Evropsko gospodarstvo v 18_stoletju in zatetki mod erne industrializacije v Angliji
Prirotnik za utitelje zgodovine v srednji soli (Zbirka modeli poutevanja in ut enja)
ISBN 961-234-206-7,248 sIr., 4.600 SIT
____ izv. Marjan Ornovsek:
Mno~itno izseljevanje Siovencev v ZDA
Videokaseta (Zbirka Modeli poutevanja in utenja)
25 min., 7.400 SIT
____ izv. Marjan Ornovsek, Vilma Brodnik:
Mno~itno izseljevanje Siovencev v ZDA
Prirotnik za utitelje (Zbirka Modeli poutevanja in utenja)
ISBN 961-234-409-4,139 sIr., 3.800 SIT
____ izv. Botidar Mrevlje:
Evropa in slovenske de~ele v obdobju 1815-1848
Prirotnik za utitelje zgodovine v osnovni soli (Zbirka Modeli poutevanja in utenja)
ISBN 961-234-255-5,100 sIr., 2.300 SIT
____ izv. Botidar Mrevlje:
Rojstvo moderne Evrope (1700-1815)
Prirotnik za utitelje zgodovine v osnovni soli (Zbirka Modeli poutevanja in utenja)
ISBN 961-234-161-3,120 sIr, 2.450 SIT
~~~!..",~

____ izv.

Revije Zgodovina v soli
Letnik XII, ISSN 1318-1416,4 stevilke
Letna narot nina : 8.500 SIT za sole in ustanove in 6.700 SIT za posameznike

Datum : _ _ _ _ _ _ _ __
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Pod pis: _ _ _ _ _ _ __
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modeli pouievanja in uienja

Mnoiicno izseljevanje Siovencev v ldmiene driave Amerike
Videokaseta je posneta po seenariju enega vidnejlih slovenskih zgodovinarjev dr. Marjana Drnovlka
in pod ull1etnilkirn vodstvorn Ane Nule Dragan ter prikazuje prve stike Sioveneev z ZDA od
tridesetlh let do sredine 19. stoletja in rnnoliCno IZseljevanje do leta 1924; v izobralevalnem
videofilll1u je prikazan eden pomell1bnejlih zgodovinskih pojavov iz slovenske zgodovine, ernologije,
umelnostne zgodovine, geografije in literarne zgodovine temeljireje raziskan Sele v zadnjih (reh
deserletjih. Z videokaseto telijo avrorji 0pozofiti na [<1 pomembni pojav il slovenske zgodovine, ki
mu do sedaj v utnlh naCrtih in uCbenikih gled. na pomen in poslediee za slovenski narod ni bilo
odmerjenega dovolj prostora. Obravnavana problernatika je zajeta lele v prenovljenih uCnih naCrtih
in najnovejlih uCbeniklh zgodovine v osnovnih lolah 10 gmmazijah.
Videokaseta predstavlja tudi prvi zgodovinski izobralevalni videofilrn dornaCe proizvodnje, ki je
nacnne pripravljen 1a utenje in pouCevanje zgodovine v osnovnih in srednjih Salah.
Z vldeokaseto in priroCnikorn za uCitelje avtotJev dr. Marjana Drnovlka in Vilrne Brodnlk, ki
predstavljata didaktiCni komplet, se bodo uCitelji zgodovine navajali na novejle pnstope v
pouCevanju zgodovine. ki naj zlas(i prispevajo k akrivnejsemu vkljuCevanju uCencev v proces
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Videokasera je namenjena uCenju in pouCevanju zgodovine v osnovnih in srednjih salah. Vsebinsko
se videokaseta nanala na obravnavo problernatike izseljevanJa v okviru ternatskega sklopa Siovenci
po letu 1848 v 8. razredu devetletne osnovne lole (I razred v osernletki), v III. letniku girnnazij
rnodula 280 in 350 ur v okviru uCne terne Siovenei po letu 1870 ter II. letniku strokovnih
gimnazij (modul 210 ur) v okviru ternatskega sklopa Siovenei v drugi poloviei 19. in na prehodu
v 20. stoletje. MOlno pa jo je tudi uporabljati v II. letniku Itiriletnega tehnilkega in strokovnega
izobralevanja v okvtru ternatskega sklopa Siovenei v drugi poloviei 19. 111 na prehodu v 20. stoletje
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NdroCite jo lahko pis no, po telefonu ali faksu na naslov: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA

SOISNO, Poljanska 28, 1000 Ljubljana, tel. 017300 51 13, faks: 01/30051 99, e-polta:
zalozba.hribar zrss.si
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10 zi pljCllJe lIa slovenskem pred
pel~lIe;retim I letl leta 1953 ? KaHna so bila
st~"'~~;"J~a~v katerih smo bivali, kako S1nQ hili

#t/f:IlhI:/I"gOJ>jJodi1l1ske pripomoeke smo
a blja
potitiene, gospodarske,
socillln
Imlmrllc razmerc kaj podoblle
aanR,r~'.Jl In, ... ? VSC to in ;'c pee boste
sprebodu skozi lJiJo iz leta 1953,
#J.rfal~j/i I prostorlh Jfu::;cja novejsc
z...qod'ovillc SIOl'tllijc?
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Navodila avtorjem in avtoricam clankov in prispevkov
V telji, da bi dosegli ~notno obliko clankov in prispevkov ter poenostavili redakcijski postopek, avtorje in avtorice
clankov in prispevkov prosimo, da v cim vecji meri upoStevajo naslednja navodila za pisanje:
I. obseg clankov in prispevkov naj bo v obsegu do ene avtorske pole, to je 16 strani oz. 30.000 znakov;
2. prispevki naj bode pisani v racunalniSkem programu Word for Windows z vnesenimi naslovi, podnaslovi in krepko
natisnjenimi deli besedila;
3. prispevke opremite tudi s povzetki vsebine v obsegu do 1200 znakov in z avtorskim izvleckom, sinopsisom v obsegu
do 200 znakov;
4. vaSi prispevki naj bode tudi ustrezno citirani v skladu s Siovenskim pravopisom (1994, str. 222) npr.:
Literatura:
Simoniti, V. 1990: Turki so v deteli teo Mohorjeva drutba. Celje
Dular, A 1998: Obrtni dom v Metliki. V: Zgodovinski casopis. Ljubljana. St. 3.
Viri:
Zgodovinski arhiv Ljubljana, UU, Rokopisne knjige 117. Cod. 111/ 72 in Cod. 111/ 73
Zgodovinski arhiv Ljubljana, UU, Reg. I, 2211, fascikel 2060, 64 Vojna.
Navajanje opomb:
Opombe lahko navajate med besedilom npr.:
Nevarnost vnovicnega vpada pa v tern letu Se ni minila. 8. maja je Ferdinand pisal v Ljubljano, da je vnovic priSlo vec
obvestiil, ki govorijo 0 motnem velikem turSkem vpadu, razdeljenem v vec krakov, v Istro in Kras, na Kranjsko in
Stajersko. (Simoniti, str. 119). Na koncu clanka pa navedete vso uporabljeno literaturo po zgornjem zgledu.
ali pod crto:
tlanek:
I. E. Dolenc, Siovenska kulturna politika v prvi Jugosiaviiii, v: Zgodovina v Soli, Ljubljana 1998, St. I, str. 17-20.
knjiga:
E. Garin, Spisi 0 humanizmu in renesansi, Ljubljana 1993.
vir:
Zapisnik revizijske komisije, pisan 9. oktobra 1904. BMM, Arhiv obrtnikov 1904.
5. clanke in prispevke lahko opremite tudi s shemami, zemljevidi, barvnimi in crno-belimi fotografijami, diapozitivi ipd.,
slikovno gradivo ustrezno oStevilcite, med besedilom prispevka po oznacite, kje naj se natisne, dopiSite pa tudi
besedilo, ki naj se natisne k slikovnemu gradivu; dodatno gradivo je lahko v obsegu do tri enote na prispevek;
6. za lektoriranje prispevkov bo poskrbelo uredniStvo;
Z kratice, ki jih navajate v prispevku, pri prvi omembi ustrezno pojasnite, lahko v oklepaju poleg kratice ali pa v ustrezni
opombi;
8. pri porocilih in ocenah razlicne literature in didakticnih gradiv s podrocja Solstva v naslovu navedite ime in priimek
avtorja obravnavane publikacije oz. didakticnega grad iva, tocen naslov publikacije oz. didakticnega grad iva, zalotbo,
kraj in letc izdaje, Stevilo vseh strani obravnavane publikacije, Stevilo slik (barvnih in crno-belih), shem, zemljevidov ipd.,
pri didakticnih gradivih pa glavne znacilnosti, npr. pri CD-ROM-ih Stevilo gesel, avtorja, zalotnika in kraj ter leto izdaje;
9. vse prispele clanke recenzirajo ciani uredniSkega odbora, odgovorni urednik pa je zadoten, da avtorje obvesti, ali so
clanki ustrezni za objavo ali zavrnjeni;
10.clankov, prispevkov in nenarotenega grad iva ne vracamo;
II. prispevke poSljite na disketi z oznacenim naslovom datoteke, datumom, imenom in priimkom avtorja ter v izpisu;
12.besedilo na disketi in izpisu na zacetku opremite z vaSim imenom in priimkom, akademskim oz. strokovnim nazivom,
imenom in naslovom ustanove, kjer ste zaposleni, z vaSim domacim naslovom, poSto s poStno Stevilko, EMSO-m,
Stevilko tekocega racuna, tocnim naslovom banke, kjer imate odprt tekoci racun, davcno Stevilko in Stevilko telefona,
na kateri ste dosegljivi;
13.dodatno gradivo in diskete prilotite v posebno kuverto;
14.za pravlinost navedb v prispevkih odgovarjajo avtorji sami.
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Sodobno pisno preverjanje in ocenjevanje znanja pri
zgodovini v srednJi soli na izbranih temah 20. stoletja
Dr. Danijela
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Sodobni naCini preverjanja in ocenjevanja manja pri pouku zgodovine so v knjigi
predstavljeni ob primerih razliCnih pisnih nalog, ~tevilne naloge pa se lahko
uporabljajo tud i za alternativno preverj anje in ocenjevanje.
Knjiga je namenjena uCiteljem zgodovine v srednjih ~olah, v njej pa bodo na~li
strokovne spodbude tudi uCitelji zgodovine v osnovni ~oli , ki pray tako lahko
uporabljajo predstavljene tipe nalog in oblike ocenjevanja.
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Vablmo vas k naroCilu in vas lepo pozdravljamo.
Jelka Vlntar,

vodla zalot be

Alolz PluskoJ.r.,
dlrektor
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