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Slovenska izseljenska knji‘evnost, 3 zv.. Uredili Janja @itnik in Helga Glu{i~. Ljubljana:
Zalo‘ba ZRC SAZU in Rokus, 1999.

Slovenska izseljenska knji‘evnost zajema celotno knji‘evnost na{ih izseljenskih skup-
nosti po svetu. Prva knjiga predstavlja literarno ustvarjanje zdomcev v evropskih de‘elah,
Avstraliji in Aziji, druga v Severni Ameriki, tretja pa osvetli literarno gradivo Ju‘ne
Amerike. Monografija, rezultat {tiriletnega raziskovalnega projekta Slovenska izseljenska
knji‘evnost pri In{titutu za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, je prvi iz~rpnej{i pregled
slovenske izseljenske knji‘evnosti. Opravilo ga je enajst slovenskih literarnih zgodovinar-
jev in {tirje sodelavci s podro~ja humanisti~nih ved: dr. Mirko Jurak, dr. Jerneja Petri~, dr.
Igor Maver z Oddelka za germanske jezike in knji‘evnosti Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani, dr. Helga Glu{i~ z Oddelka za slovanske jezike in knji‘evnosti iste fakultete, dr.
Taras Kermauner, mag Barbara Su{a, dr. Irene Mislej, mag. Mihael Kuzmi~ (vsi iz
Ljubljane), literarni zgodovinar Lev Detela z Dunaja, poznavalca slovenske knji‘evnosti v
Ju‘ni Ameriki dr. Martin Jevnikar in dr. Zora Tav~ar iz Trsta, doktorandka Avgu{tina Budja
iz Landskrone ter odgovorna nosilka projekta in glavna urednica publikacije dr. Janja @it-
nik, literarna zgodovinarka z In{tituta za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU. Obse‘no delo
slovenske bralce seznanja tudi z gradivom, ki jim je bilo prej zaradi ideolo{kih ali drugih
razlogov neznano: predvojna slovenska knji‘evnost v Evropi in Ju‘ni Ameriki, prekmursko
slovstvo v ZDA, leposlovno ustvarjanje Slovencev na [vedskem, knji‘evno delo sloven-
skih izseljencev v angle{kem in {panskem jeziku.

Raziskava slovenske izseljenske knji‘evnosti poleg literarnega dela ve~ kot sto {tiride-
setih avtorjev prina{a tudi popis razli~nih oblik izseljenskega delovanja. Poleg narodove
celovite, skupinske kulturne in dru{tvene dejavnosti razkrivajo literarnozgodovinske anali-
ze tudi podobo posameznikove usode in njegovo intimno do‘ivljanje sveta. Zaradi
obse‘nosti celotne monografije bo literarna recenzija trodelna – sestavljena iz razmi{ljanj
o vseh treh knjigah.

Slovenska izseljenska knji‘evnost 1, Evropa, Avstralija, Azija

Slovenska izseljenska knji‘evnost 1 zajema kulturno in knji‘evno ustvarjanje sloven-
skih izseljencev v Evropi, Aziji in Avstraliji. Delo, ki obsega 400 strani, uvajajo tri po-
glavja, v katerih Janja @itnik pojasnjuje glavna raziskovalna izhodi{~a, potek in namen
dela, predstavi enajst literarnih zgodovinarjev in {tiri sodelavce s podro~ja drugih human-
isti~nih ved, ki so pri projektu sodelovali. Osvetljuje razmere, v katerih je nastajala
knji‘evnost slovenske diaspore, dolo~i njen pomen za splo{no narodovo kulturno,
umetni{ko in zgodovinsko podobo ter navaja klju~ne probleme pri vrednotenju slovenske
izseljenske knji‘evnosti v domovini. V zgo{~enem informativnem pregledu poro~a o dose-
danjih {tudijah o slovenski izseljenski knji‘evnosti. Sledijo trije razdelki, v katerih je pose-
bej obravnavana evropska, posebej avstralska in azijska izseljenska knji‘evnost, zadnji
razdelek zajema bio- in bibliografije. Delo zaokro‘ata osebno in periodi~no kazalo.

Najobse‘nej{i razdelek prina{a raziskave Avgu{tine Budje, Leva Detele, Marjana
Drnov{ka in Janje @itnik o slovenski izseljenski knji‘evnosti v Evropi. O izseljevanju
Slovencev v razvite evropske dr‘ave do leta 1940 pi{e Marjan Drnov{ek. Ugotavlja, da so
korenine izseljevanja pri Slovencih ‘e stare. Slovenci so npr. sodelovali v starej{ih
selitvenih procesih kot del {ir{ega, iz jugoslovanskih de‘el usmerjenega slovanskega toka
v Italijo, pri ~emer postavlja vrhunec tega procesa v ~as od 15. do 17. stoletja. Opozarja, da
tako slovensko kot evropsko zgodovinopisje lo~uje starej{a selitvena gibanja od t. i. mo-

502 Slavisti~na revija, letnik 47/1999, {t. 4, oktober–december

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_1999_4_8.pdf | DOST. 25/05/23 20.38

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://srl.si


dernih selitev v 19. stoletju. Sloveni in definira pojme emigracija, imigracija, integracija in
asimilacija. Pojem izseljenstvo definira {ir{e kot SSKJ: pojmuje ga kot celoto procesov in
pojavov od odhoda z doma, tj. izselitve ali emigracije, do prihoda v tujino, tj. priselitve ali
imigracije, vra{~anja v novo okolje (integracije) in izginjanja (asimilacije). Navaja razloge
za zapu{~anje domovine (od ekonomskih, verskih, politi~nih, nazorskih do popotni{kih in
drugih) in razpravlja o vplivu 1. svetovne vojne na izseljevanje (pomanjkanje mo{ke de-
lovne sile, razvijajo~e se gospodarstvo). Posebno pozornost posveti ustanavljanju prvih
slovenskih izseljenskih dru{tev (sprva jim pripisuje izrazito karitativno vlogo, nato pa
preoblikovanje v kulturna, prosvetna in dru‘abna sredi{~a Slovencev), vlogi izseljenskih
duhovnikov in u~iteljev, ohranjanju slovenskega jezika in izseljenskim knji‘nicam (us-
tanavljali so jih predvsem prizadevni posamezniki). Poleg ~asopisnega in revijalnega tiska
iz domovine obravnava tudi tistega, ki je izhajal v priseljenskih domovinah, pri ~emer
poudarja, da je na obstoj tiska pogubno vplivala malo{tevilnost in razpr{enost bralstva ter
velika mobilnost slovenskih izseljencev. Ugotavlja, da je po 2. svetovni vojni za priseljence
iz drugih dr‘av od vseh evropskih dr‘av najbolje poskrbela [vedska. O slovenskih izseljen-
cih na [vedskem po letu 1945 pi{e Avgu{tina Budja, Janja @itnik pa obravnava leposlovni
odziv slovenskih izseljencev v drugih evropskih de‘elah do leta 1945. Slednja navaja, da
predvojno slovensko izseljenstvo kljub sorazmerno velikemu {tevilu literarnih poskusov ni
dalo velikega knji‘evnega ustvarjalca. Med vidnej{e dose‘ke slovenske kratke proze
uvr{~a zbirko Med osem in osemdeset (1987) Janka Lavrina, slovenskega komparativista
mednarodnega ugleda, ki je od svojega tridesetega leta do smrti ‘ivel v Veliki Britaniji.
Poseben pomen pripisuje Lavrinovemu uvajanju ruske knji‘evnosti, literarnoteoreti~nih in
-kriti~nih pogledov v angle{ko kulturno zavest, njegovim primerjalnim {tudijam s podro~ja
evropske knji‘evnosti ter literarnokriti~ni metodi, s katero je oblikoval poglobljene psi-
holo{ke prikaze knji‘evnih ustvarjalcev. Izpostavlja tudi pesni{ko in avtobiografsko ustvar-
janje Vojeslava Moleta, ki je ve~ino ~asa med vojnama in po 2. svetovni vojni pre‘ivel v
Krakovu, pri ~emer ugotavlja, da avtobiografija Iz knjige spominov (1970) ne dosega
umetni{ke ravni, literarni razmah je Mole dosegel v poeziji. V posebnem poglavju popi{e
slovenske pisatelje in izobra‘ence na Dunaju, dolo~i vlogo Dunaja pri formiranju sloven-
ske humanisti~ne inteligence ter njegov pomen za uspe{en razvoj suverene slovenske na-
cionalne knji‘evnosti. Povojno slovensko zdomsko knji‘evnost v Evropi analizira Lev De-
tela. (Sinonimno rabo pojmov izseljenstvo in zdomstvo utemelji Janja @itnik v Uvodu
(14).) Med poglavitne literarne dokumente slovenske zdomske knji‘evnosti v za~etnem ob-
dobju pri{teva nekatera knji‘evna dela Tineta Debeljaka (npr. pesnitev Velika ~rna ma{a za
pobite Slovence, 1949) in Karla Mauserja (npr. povest Rotija, 1947, roman Kaplan Klemen,
1965, najob{irnej{e prozno delo Ljudje pod bi~em, 1963, 1964, 1966). Dolo~i tri »zdomske
kroge« in njihove predstavnike. V tr‘a{ko-gori{ki zdomski krog uvr{~a Vinka Beli~i~a,
Stanka Jane‘i~a, Franca Jezo, uredni{ko in kriti{ko delo Jo‘eta Peterlina, Martina Jevni-
karja in z zdomskimi knji‘evniki povezana primorska zamejca Avgu{tina @eleta ter [tefana
Tonklija. V koro{ki zdomski krog sodijo Metod Turn{ek, Janez Polanc in begunsko ob-
dobje Jo‘eta Urbanije – Limbarskega, v rimskega pa (Karel) Vladimir Truhlar, Rafko
Vodeb ter esejisti~no in kriti{ko delo Franceta Dolinarja. Obravnavani so {e predstavniki
slovenske zdomske knji‘evnosti v Belgiji, Veliki Britaniji, Franciji, Nem~iji, [paniji,
Avstriji, posebej na Dunaju (o Levu Deteli in Mileni Merlak Detela pi{e Janja @itnik), v
Nem~iji, [vici ter na [vedskem (o tem Avgu{tina Budja).

Janja @itnik ugotavlja, da je bil Lev Detela, kljub dejstvu, da je ve~ino svojega leposlo-
vja objavil v sloven{~ini, dele‘en mnogo ve~jega priznanja v nem{kem govornem prostoru
kot v Sloveniji. Razlogi so bili predvsem politi~ni. 31 Detelovih knji‘nih izdaj razvrsti v
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naslednje skupine: slovenska avantgardisti~na (prete‘no nadrealisti~na) proza, poezija in
dramatika, avtobiografski in zgodovinski roman, esejistika, literarna zgodovina in kritika
ter nem{ka avantgardisti~na proza, pesmi, dramatika, esejistika in prevodi. Prevladujejo
prozna dela, vendar ~rtice in novele, polne liri~ne metaforike, razkrivajo introvertiranost pri
iskanju literarne snovi in izraza. @itnikova vidi v Deteli prej pesnika kot pisatelja, vsekakor
pa izjemnega umetnika. Med vodilne slovenske pesnice v evropskem zdomstvu uvr{~a
Mileno Merlak Detela, pri kateri prepozna – poleg izpovedovanja intimnih ‘enskih ~ustev
in ranljivosti – sledenje zna~ilnej{im delom Leva Detele, kar se ka‘e v slikovitih surreali-
sti~nih parabolah in njihovi ve~povedni sporo~ilnosti.

Med prevajalci povojne slovenske zdomske knji‘evnosti v Evropi navaja Lev Detela
med drugimi npr. Ferdinanda Kolednika, Gerolda Schmidta, Hildo Bergner, posebno po-
glavje pa posveti besednim ustvarjalcem, integriranim v mati~no ‘ivljenje (omenjeni so
npr. Evgen Bav~ar, Brina [vigelj Mérat idr.).

Drugi razdelek obravnava slovensko izseljensko knji‘evnost v Avstraliji in Aziji. Igor
Maver poro~a o Slovencih v Avstraliji ter literarnem ustvarjanju avstralskih Slovencev v
angle{kem jeziku; Barbara Su{a pa v slovenskem jeziku, ista v Sklepu povzame literarno
snovanje avstralskih Slovencev od prve polovice 50. let, ko bele‘imo za~etke v slovenskem
jeziku, do leta 1998, ko je iz{la knjiga in film Richarda Flanagana The sound of one hand
clapping (Zvok ene ploskajo~e roke). Med avstralskimi Slovenci, ki so ustvarjali v sloven-
skem jeziku, izpostavlja Pavla Grudna, Berta Pribaca, Cilko @agar, Petra Ko{aka, Jo‘eta
@oharja in Danijelo Hli{, slednji posve~a posebno pozornost tudi Igor Maver, in sicer med
tistimi, ki so ustvarjali v angle{kem jeziku (poleg Hli{ove {e Michelle Leber, Irena Birsa,
Ivan Kobal, Janko Majnik in Victoria Zabukovec). O dveh slovenskih knji‘evnih ustvarjal-
cih v Aziji – Jo‘etu Cukaletu in Vladimirju Kosu – pi{e Lev Detela. Poro~a, da v Aziji in
Afriki ni obse‘nih slovenskih skupnosti ali kolonij, posamezniki, med njimi posebej misi-
jonarji, pa novinarsko-informativne sestavke pogosto {irijo v intenzivno do‘iveta osebna
pri~evanja, vendar brez posebne literarne vrednosti (npr. Pepi Labreht iz Benina, Lojze Le-
tonja idr. z Madagaskarja, Zvonka Mikec iz Angole, Bogdana Kav~i~ iz Ruande.) Kvalitet-
nej{e pesmi in kraj{o prozo je v Kalkuti v Indiji (vmes tudi v Daki v Banglade{u) ustvarjal
Jo‘e Cukale. Murskosobo~an Vladimir Kos, profesor na tokijski katoli{ki jezuitski univerzi
Sophia in misijonar v revnem tokijskem predmestju, je po mnenju Leva Detele eden najiz-
virnej{ih, najkvalitetnej{ih in najplodovitej{ih literatov slovenskega zdomstva, za katerega
je zna~ilna individualisti~no izostrena, formalno preoblikovana in vsebinsko moderni-
zirana pesni{ka dikcija, uveljavil pa se je tudi kot pisec kratke proze in publicist. Podobno
meni tudi Helga Glu{i~, saj v sklepni misli Slovenske izseljenske knji‘evnosti 3 (358)
pripisuje poeziji Vladimirja Kosa posebej pomembno mesto v celotnem izseljenskem
pesni{tvu. V Sloveniji sta iz{li dve Kosovi knjigi: Eseji z japonskih otokov (1997) in izbor
pesmi Cvet, ki je rekel Nagasaki (1998).

Bio- in bibliografije tvorijo tretji razdelek Slovenske izseljenske knji‘evnosti 1, pris-
pevali so jih Avgu{tina Budja, Lev Detela, Igor Maver, Barbara Su{a in Janja @itnik. Infor-
macijsko vrednost monografije bogatita poleg vsebinskega {e osebno in periodi~no kazalo
(sestavila sta ju Zvezdana Bizjak – Pitamic in Jure @itnik). Slovenska izseljenska knji‘ev-
nost 1 je izreden prispevek slovenski literarni zgodovini. Prina{a pregled razli~nih oblik
izseljenskega delovanja (tako kulturnega kot knji‘evnega) treh zemljepisnih podro~ij
(Evrope, Avstralije in Azije), pri ~emer obsega bio- in bibliografski pregled preko 40
knji‘evnih ustvarjalcev. Poleg sistemati~nega in vsestranskega pregleda delovanja
izseljencev, v katerem odseva spo{tovanje do slovenskega izseljenskega ustvarjanja, znan-
stveno-raziskovalna zagnanost in potreba po strokovnem informiranju, sku{a monografija
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raziskano gradivo ovrednotiti in izlu{~iti bisere slovenskega izseljenskega knji‘evnega
ustvarjanja. Sourednica monografije Helga Glu{i~ med evropskimi knji‘evnimi ustvarjalci
na Dunaju izpostavlja Leva Detelo in Mileno Merlak Detela, v Veliki Britaniji Janka
Lavrina, na Tr‘a{kem Vinka Beli~i~a, v Rimu Vladimirja Truhlarja ter v nem{~ini napisane
romane Igorja [entjurca. V Avstraliji, kjer se je najbolj razvilo pesni{tvo, uvr{~a med
vrhove slovenskega izseljenskega knji‘evnega ustvarjanja Berta Pribaca, Jo‘eta @oharja in
Pavla Grudna, v Aziji pa Vladimirja Kosa.

Delo je splo{no uporabna sinteti~na in analiti~na monografija, namenjena vsem, ki bi
se ‘eleli o slovenskem izseljenskem kulturnem in knji‘evnem delovanju pou~iti na
poljuden in sistemati~en na~in. Da monografija lahko slu‘i tudi kot u~beni{ko gradivo, te-
melj za natan~nej{e raziskovalno delo, dokazuje njena splo{na informacijska vrednost,
sistemati~nost, likovno-grafi~na oblikovanost, predvsem bogato slikovno gradivo, in
preglednost. 

Alenka @bogar                           
Filozofska fakulteta v Ljubljani

Slovenska izseljenska knji‘evnost 2, Severna Amerika

Pregled ustvarjanja Slovencev v Severni Ameriki so pripravili priznani slovenski razis-
kovalci izseljenske knji‘evnosti, to so Janez Stanonik, Mirko Jurak, Jerneja Petri~, Helga
Glu{i~, Janja @itnik in Mihael Kuzmi~. V pregled so uvr{~eni vsi avtorji ne glede na
ideolo{ko pripadnost in vsa dela, ki so napisana v slovenskem ali angle{kem jeziku, saj pri
avtorjih druge in tretje generacije izseljencev ob~utek pripadnosti slovenskemu narodu
ostaja, ~eprav je njihovo jezikovno znanje {ibko. Da gre za iz~rpen prikaz, nam ka‘e ‘e
obseg knjige, ki zna{a skoraj 500 strani, pri ~emer obsega pregled knji‘evnosti v ZDA okoli
300 strani, ustvarjanje v Kanadi pribli‘no 100 strani, ostalo pa je namenjeno biografijam in
bibliografijam posameznih avtorjev ter kazalu oseb in periodike.

V prvem delu je predstavljena slovenska knji‘evnost v ZDA, in sicer je razdeljena v tri
obdobja: knji‘evnost Slovencev v ZDA pred letom 1891, knji‘evnost slovenskih
priseljencev in njihovih potomcev od leta 1891, knji‘evnost novih slovenskih priseljencev
po letu 1945, posebno poglavje pa je posve~eno literarni dejavnosti prekmurskih
Slovencev.

Janez Stanonik pi{e, da prvo obdobje obsega ~as od odkritja Amerike in prvih sloven-
skih priseljencev do leta 1891, ko za~ne v Chicagu izhajati prvi slovenski ~asopis Ameri-
kanski Slovenec. Najzna~ilnej{a literarna oblika tega obdobja so pisma, najdemo pa tudi
potopise, avtobiografije, verskopou~na dela, poljudnoznanstvene tekste ter prve zametke
poezije. Osrednje mesto zavzema delo Friderika Barage, podrobneje pa so obravnavani {e
Ivan Ratkaj, Marcus Antonius Kappus, Ferdinand Kon{ak, Franc Pirc, Andrej Bernard
Smolnikar, Janez ^ebulj in Anton Fister. Literarno najobse‘nej{e je drugo obdobje. Jerneja
Petri~ poro~a, da so bili slovenski priseljenci preprosti, ve~inoma neizobra‘eni, zato so bili
sprva tudi njihovi leposlovni prispevki skromni; polagoma pa so se izoblikovali
posamezniki z nekaj ve~ formalne izobrazbe in ti so postali nosilci kulturnega gibanja, ~as-
nikarstva in umetnosti. Na podro~ju proze je pogost realisti~no-naturalisti~ni koncept
pisanja, ki se ka‘e v t. i. proletarski knji‘evnosti, dokumentarni prozi, avtobiografijah, po-
topisih, ob~asno se pojavlja humoristi~no pisanje, pomembna pa je {e mladinska
knji‘evnost, ki je nastala zlasti za potrebe {olske mladine. Med poezijo prevladujejo razum-
ske, trezne pesmi s socialnokriti~no tematiko, {irok motivni razpon imajo domovinske
pesmi, osebnoizpovedna in ljubezenska lirika, v manj{i meri nastaja {e didakti~na poezija
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ter satiri~ne in {aljive pesmi. @ivahno je bilo tudi dogajanje na dramskem podro~ju, saj so
{tevilna dru{tva zahtevala vedno nova besedila, vendar je bilo ameri{koslovenskih drama-
tikov malo. Igre so nastajale pod vplivom aktualnih dogodkov ali so snov jemale iz zgo-
dovine, ljudskemu okusu pa so najbolj ustrezale veseloigre. Jerneja Petri~ natan~neje opi{e
razvoj spominske in avtobiografske proze, ki ka‘e specifi~ne razmere, v katerih je nasta-
jala, in pomeni dva izmed najbolj produktivnih ‘anrov. V nadaljevanju podrobno predstavi
‘ivljenje in ustvarjalni opus kar 37 piscev, ki jih razdeli v naslednje skupine: avtorji kr{~an-
ske struje, proletarski pisci in zmerna levica, ideolo{ko nevtralni pisci in humoristi, drugi
pomembnej{i ustvarjalci ter ob~asni in prilo‘nostni pisci. O Louisu Adami~u kot osrednji
osebnosti tistega ~asa je pisala njegova najvidnej{a prou~evalka Janja @itnik. Za ustvarjal-
nost slovenskih povojnih emigrantov pa Helga Glu{i~ opa‘a, da je ta mo~nej{a na po-
dro~jih politi~ne in znanstvene publicistike ter verske, potopisne in v manj{i meri tudi
spominske literature. Najpomembnej{e je delo Karla Mauserja ter pesmi Milene [oukal,
drugi vidnej{i ustvarjalci so {e Mirko Javornik, Marjan Jakopi~, Frank Bükvi~, Mara Cerar
Hull ...

Literarni dejavnosti prekmurskih Slovencev je namenjeno samostojno poglavje, saj se
od ostalih izseljencev lo~ijo po verski pripadnosti in navezanosti na tradicijo pisanja v
prekmur{~ini. Mihael Kuzmi~ nas seznanja s kratkim zgodovinskim orisom izseljevanja,
predstavi najpomembnej{a avtorja, to sta Aleksander Kardo{ in Jo‘ef Novak, ter {tevilne
druge, ki so pisali prozo, poezijo in dramatiko, ki pa se v svojih idejnih, snovnih in mo-
tivnih elementih ni razlikovala od ustvarjanja ostalih slovenskih izseljencev. Vidni del
ustvarjanja predstavlja prevodna literatura, zlasti iz mad‘ar{~ine.

V drugem delu knjige Mirko Jurak predstavlja slovensko knji‘evno ustvarjanje v
Kanadi. V uvodnem besedilu analizira zgodovinske, geografske in dru‘bene razmere ter
ugotavlja, da so Slovenci v ve~jem {tevilu prihajali v Kanado po letu 1924, njihovo
priseljevanje je potekalo v treh valovih. Danes naj bi v Kanadi ‘ivelo okoli 45 tiso~
Slovencev, ki oblikujejo pestro dru{tveno, cerkveno in kulturno delovanje. Na literarnem
podro~ju je zlasti v zadnjem desetletju najbolj kvaliteten del produkcije proza, in sicer ro-
mani ter kratke zgodbe, pesni{ko ustvarjanje je zelo raznoliko, tako po motivni kot tudi
estetski plati, manj izrazita pa je dramatika. Podrobneje obravnavani avtorji so Zdravko
Jelin~i~, Ted Kramolc, Ludve Potokar, Irma Marin~i~ O‘balt, Ivan Dolenc, Cvetka
Kocjan~i~ in Tom Lo‘ar.

Zadnji razdelek knjige nosi naslov Biografije in bibliografije. V njem so prikazane
‘ivljenjske usode 71 piscev, med katerimi je 12 ‘ensk. Biografije so zanimivo branje, saj
nam ka‘ejo, v kak{nih situacijah se je zna{el slovenski ~lovek, kako je reagiral, kak{ne
preizku{nje so ga ~akale ipd. V~asih tako sre~amo prav neverjetne ‘ivljenjske zgodbe
posameznikov z obilico pustolovskega duha in iznajdljivosti, ki so morali veliko tvegati, a
so z ogromno vitalne energije uspeli, za primer vzemimo ‘ivljenje Friderika Barage, Louisa
Adami~a ali Freda Bahovca. Kratkemu orisu ‘ivljenjske poti posameznega avtorja nato
sledi bibliografski zapis knji‘nih izdaj njegovih del ter objave v antologijah.

Slovenski literarni ustvarjalci v ZDA in Kanadi so prikazani v {irokem kulturno-zgo-
dovinskem kontekstu svojega ~asa ter z razli~nimi oblikami izseljenskega delovanja, kot so
misijonarsko poslanstvo, izdajanje razli~nih ~asopisov, glasil, zbornikov in knjig, preva-
janje, organizacija {portnih prireditev, slovenskega radia, nedeljske slovenske {ole, ~lan-
stvo v politi~nih, verskih ali kulturnih skupinah ipd. Njihova literarna razvojna pot se nam
ka‘e preko opisa samih literarnih besedil, ki so opremljena z zvrstnimi oznakami, idejnimi
zna~ilnostmi in kratko vsebino, pri kvalitetnej{ih delih pa temu sledi tudi slogovna analiza
in obse‘nej{i komentar. Tematski, motivni in idejni elementi so pogosto vezani na
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do‘ivljanje obljubljene de‘ele, kjer se avtorji sre~ajo z ob~utki osamljenosti, tujosti in izk-
oreninjenosti; opazen je motiv odlo~itve, da zapustijo Slovenijo in s tem povezano pri~ak-
ovanje, razo~aranje, krivda ter notranja razklanost med obema de‘elama, saj se ve~krat
nostalgi~no vra~ajo v preteklost in podo‘ivljajo mladostne spomine iz doma~ih krajev. Pri
vrednostnih sodbah so raziskovalci upo{tevali zlasti inovativnost posameznega dela, opo-
zorili so, kje prese‘e tipi~ne vzorce pisanja izseljenskih avtorjev, na drugi strani pa vidijo
glavne slabosti del predvsem v mote~i tenden~nosti in propagandnosti, v konvencionalnih
izseljenskih temah, pateti~nosti ter povr{nem jeziku. Seveda pa je vrednotenje ote‘eno ‘e z
dejstvom, da so besedila nastajala v druga~nih okoli{~inah kot slovenska literatura v
mati~ni dr‘avi in imajo zato poleg literarne vrednosti {e narodnoohranjevalno vlogo,
vzpostavljajo vez z domovino in svetom ter so del splo{ne narodove zgodovine.

Knjiga Slovenska izseljenska knji‘evnost 2 je namenjena {iroki bralski publiki, saj je
napisana poljudno, pregledno, dovolj sistemati~no, hkrati pa ustreza kriterijem znan-
stvenega teksta. Za dodatno privla~nost poskrbi {e slikovno gradivo, kot so fotografije
avtorjev, naslovnic, ~lanov dru{tev, pomembnej{ih rokopisov ipd. V knjigi je zbrano
ogromno gradiva in podatkov, ki so tako prvi~ predstavljeni in dostopni {ir{i slovenski
javnosti na enem mestu. Delo povzema ‘e obstoje~e raziskave, ki jih dopolnjuje z novimi
podatki, jih sistematizira in sintetizira, nekatera spoznanja pa so v celoti nova. ^e so to
problematiko do sedaj poznali predvsem raziskovalci izseljenstva, literarni zgodovinarji in
radovedni posamezniki, je pri~ujo~i pregled slovenske ustvarjalnosti zapolnil veliko prazn-
ino ne samo v literarni zgodovini, ampak v nepoznavanju slovenske zgodovine in kulture,
ki se je odvijala izven mati~ne dr‘ave. Zbrano gradivo bo slu‘ilo kot nepogre{ljiv temelj za
vsa nadaljnja raziskovanja, saj je smiselno nadaljevati z monografsko analizo posameznih
avtorjev in ‘anrov ter jim tako dolo~iti ustrezno mesto in vrednost znotraj slovenske literar-
ne zgodovine.

Mateja Pezdirc Bartol                
Filozofska fakulteta v Ljubljani

Slovenska izseljenska knji‘evnost 3, Ju‘na Amerika

Oddaljenost spreminja pravo podobo za‘eljenega ali izgubljenega. Njegova olep{ana in
dopolnjena predstava, druga~na od prvotne, postane cilj vsakega hrepenenja. Tudi do-
moto‘je izseljenske literature se obra~a k tak{ni presenetljivi podobi domovine. Njeno in-
tenzivno hrepenenjsko podobo potrjujejo enakomotivne zasnove in podobne idejne prvine,
saj je tema ne/prostovoljnega slovesa, sublimirana v nostalgijo, zapisana v ponavljajo~e se
stereotipe. Tega so se raziskovalci Slovenske izseljenske knji‘evnosti 3 zavedali in sproti od-
birali kvalitetne umetni{ke izdelke. Njihova literarna presoja pa je dihotomi~na, saj pri
vrednotenju zdomske literature niso pozabili na njen posebni polo‘aj ohranjanja identitete
in razkrivanja lastne intime ob spremenjenih (najve~krat neza‘elenih) pogojih ‘ivljenja.
Senzibilno izogibanje poglobljeni literarnoteoretski sodbi temelji na (neliterarnih) kriterijih
dolo~itve: pristnost pi{~evih ob~utij, zaradi dostopnosti naj{ir{emu krogu bralstva pa pre-
pri~ljivost njegovih del.

Razlog za tak{en znanstven pristop je v sami trilogiji ve~krat pojasnjen, {e najbolj
eksplicitno ga je predstavila Helga Glu{i~ v sklepni misli (358): »Raziskava knji‘evnosti
slovenskih izseljencev ni le izraz znanstvene zagnanosti in potrebe po strokovni informa-
ciji, temve~ odraz spo{tovanja do vsega v izseljenstvu ustvarjenega kulturnega in predvsem
knji‘evnega bogastva. Stro‘je vrednotenje kulturne dejavnosti in posebej knji‘evnosti, ki
nastaja v izseljenstvu, je zaradi tega mnogo te‘je in zahtevnej{e, ~eprav je iz obse‘nega
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gradiva mogo~e in potrebno poudariti tiste izstopajo~e dogodke in osebnosti, ki sodijo v
vrhove slovenskega izseljenskega literarnega ustvarjanja.« (pod~rtala A.Z.S.)

Projekt Slovenska izseljenska knji‘evnost, posledica spremenjene politi~ne situacije v
90. letih, je tudi odsev procesa svetovne knji‘evnosti, ki v kontekstu postmodernizma
velikodu{no sprejema v ustaljeni kanon »knji‘evnosti obrobja« (knji‘evnost novonastalih,
prej literarno neuveljavljenih dr‘av, ~rnska, ju‘noameri{ka knji‘evnost, literatura ‘ensk...).
Pri tem postopnem vstopanju v za‘eljeni prostor slovenske knji‘evnosti se pri vrednotenju
literarna zgodovina izseljenski knji‘evnosti najla‘je znanstveno pribli‘a ravno s perspek-
tivo »manj{inske literature«.1 Pri obeh se namre~ tolerantnost raziskovalnega pregle-
dovanja, prepoznavna v evfori~nem popisovanju, spreminja glede na faze razvoja. Za~etne
~asopisne, revijalne in knji‘ne objave prve stopnje »manj{inske literature« uveljavljanja so
bolj dokumentaristi~ne, nase glasno opozarjajo s provokativnostjo, najve~krat izra‘eno z
radikalno druga~nim dru‘benopoliti~nim prepri~anjem. Monografija se s primerjanjem, re-
dukcijo in vrednotenjem uspe{no pribli‘uje zadnji uveljavitveni stopnji, kjer bo pri vstopu
v {ir{i kontekst slovenske knji‘evnosti potrebno poostriti kriterije izbire, predvsem pa se
znebiti sentimentalne strpnosti.

Tretjo knjigo Slovenska izseljenska knji‘evnost sestavljata popisa starej{e in novej{e
knji‘evnosti: Literarno delo ju‘noameri{kih Slovencev pred drugo svetovno vojno in Povo-
jna slovenska knji‘evnost v Ju‘ni Ameriki. O prozi prvega dela je pisala Irene Mislej, poez-
ijo pa je pregledala Zora Tav~ar. Obe raziskovalki sta v modalni sklep o neizvirnosti literar-
nih zapisov navedli podobne razloge: socialna pripadnost piscev (ve~inoma ni‘ji socialni
sloji) je vplivala na manj{o literarno osve{~enost, pomanjkanje rednih glasil (predvsem za-
htevnej{e literarne revije) in pravih prilo‘nosti pa zaviralo razvoj vrhunskega kulturnega
‘ivljenja. Tako je Irene Mislej natan~neje pregledala prozo Davida Fortunata Doktori~a,
Gvidona (Zlatka) Jo‘efa Juga, Ivana (Jana) Kacina in Bogomila Trampu‘a Bratine. Vse te
avtorje (razen Gvidona Juga) je vklju~ila v svoj razdelek o poeziji {e Zora Tav~ar, saj so
pisali tudi pesmi. Analizi njihovih pesmi je dodala razdelek z naslovom Drugi Pisci in Pes-
nice, kjer je zelo zgo{~eno in poro~evalsko dopolnila sliko najstarej{ega izseljenskega
pesni{kega prizadevanja.

Drugi, obse‘nej{i, del knjige z naslovom Povojna slovenska knji‘evnost v Ju‘ni
Ameriki je literarno pestrej{i in bogatej{i, saj zajema povojno generacijo, s katero se je
slovensko kulturno ‘ivljenje znatno obogatilo. Tako kot raziskave starej{e izseljenske
knji‘evnosti vsebuje »prepletanje razli~nih oblik izseljenskega delovanja, od misijonar-
skega poslanstva do organizacije dela v dru{tvenem delovanju kulturnopoliti~nih in verskih
skupin, pri organizaciji periodi~nega tiska in samostojnega zalo‘ni{tva.«2

Prozno ustvarjanje zdomcev je Martin Jevnikar razvrstil po treh rodovih: prvi je
zapustil Slovenijo maja 1945, drugi rod je pribli‘no deset let mlaj{i, tretji pa je za~el ustvar-
jati {ele v tabori{~ih ali v Argentini, saj so se njegovi predstavniki rodili po letu 1920.
Namesto preglednega na~rta pisateljevanja je ponudil iz~rpen pregled urednikovanj in izda-
janj naslednjih publikacij: lista Svobodna Slovenija (1941), zbornika Koledar Svobodne
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1___Za~asni pojem manj{inska literatura vklju~uje vse skupine literarnih ustvarjalcev, ki so glede {tevil~nosti
in uveljavljenosti v podrejenem polo‘aju zaradi jezikovnih, rasnih, spolnih, politi~nih geografskih ali drugih
razlik. O odnosu med ve~insko in manj{insko knji‘evnostjo so pisale: Rada Ivekovi}, Sudbina »slabog«
subjekta i kritika »nastajanja ‘enske«, Knji‘evnost 41/8-9 (1986); Nina Pelikan Strauss, Rethinking Feminist
Humanism, Philosophy and Literature 14/2 (1990); Sandra M. Gilbert in Susan Gubar, Sexual Linguistics:
Gender, Language, Sexuality, New Literary History, 16 (1985).

2___Helga Glu{i~, Sklepna misel, Slovenska izseljenska knji‘evnost, 1999, 357.
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Slovenije za leto 1949, revije Meddobje in informativnega glasila Glas Slovenske kulturne
akcije. Osrednjo pozornost pa je posvetil {estnajstim pisateljem (Mirko Kun~i~, Marijan
Marolt, Ruda Jur~ec, Lojze Ilija, Andrej Prebil, Franc Sodja, Jo‘e Krivec, Stanko Kociper,
Ludvik Ceglar, Vojko Arko, Zorko Sim~i~, Ivan Koro{ec, Tone Brulc, Marko Krem‘ar,
Tinko Bertoncelj, Andrej Rot), pri katerih ga je zanimala tudi neliterarna dejavnost. Razis-
kava Poezija Helge Glu{i~ uredi gradivo glede na pesni{ke zbirke, pesnikova pomembna
obdobja (»begunstvo«, slu‘bovanje, obiski in izleti), najpogosteje pa upo{teva tematolo{ko
razvrstitev. Avtorica ugotavlja, da so dominsvetovsko duhovno tradicijo, iz katere so iz{li
najstarej{i zdomski pesniki, sprostili {ele novi tokovi poezije (pesniki France Pape‘, Tine
Debenjak ml., Vinko Rode). [ele ta poezija, predvsem najmlaj{e generacije, je prisluhnila
druga~nemu geografskemu okolju in se z novimi motivi oplemenitila, z bivanjskimi in s
socialnimi vpra{anji pa poglobila.

V zadnjem razdelku (Dramatika) Taras Kermauner izseljenske drame primerja z
dramami NOB – to ‘anrsko primerjavo izdela na tematolo{ki podobnosti (vsaj polovica
dram zajema snov iz dogodkov druge svetovne vojne) in odsotnosti umetni{ke vrednosti.
Oba tipa dram se razlikujeta le po ~asu uprizoritve, saj so bile drame slovenske politi~ne
emigracije (SPED) napisane {ele po vojni, temu primeren je tudi »premaknjeni« ~as nji-
hovih uprizoritev. Razprava je zaradi primerjalne metode kompleksnej{a, a jo razpr{enost
ugotovitev, neuravnote‘enost znanstvenega in neznanstvenega jezika, objektivnost, ki pre-
haja v pomensko in versko presojo, mestoma (zaradi amplifikacij) naredi nepregledno in
fragmentarno.

Mno‘ica podatkov, ponazorjena s fotografijami publikacij in avtorjev, je v Sklepni
misli (Helga Glu{i~, 357-360) zajezena in usmerjena z izbiro najbolj zanimivih in kvalitet-
nih literarnih del. Avtorica med ustvarjalci prvega vala izpostavi pesni{ki dele‘ Davida For-
tunata Doktori~a, v kulturnem delovanju drugega vala pa poudari publicisti~no, poeti~no in
organizacijsko dejavnost literarnega zgodovinarja Tineta Debeljaka. Od pripovednikov v
tem valu posebej »pohvali« Ruda Jur~eca, od dramatikov Zorka Sim~i~a ter pesnike
Franceta Pape‘a, Vinka @itnika in Vinka Rodeta.

Hrepenenje se je zarastlo tudi v ‘ivljenje najmlaj{e izseljenske generacije, ki zapisuje
svoja bivanjska ob~utja identitetne razklanosti v sloven{~ini in {pan{~ini. Oddaljenost od
zgodovinske travme je pri mlaj{ih ustvarjalcih povzro~ila posre~en spoj obeh kulturno-
geografskih okolij in narekovala nenavadna in kvalitetna literarna dela. Vse tri knjige
Slovenske izseljenske knji‘evnosti so jih dovolj natan~no predstavile slovenski javnosti in
pospe{ile proces vklju~evanja v slovensko literarno tradicijo.

Alojzija Zupan Sosi~                 
Filozofska fakulteta v Ljubljani
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