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najdemo tud i v bolj oddaljenih krajih, npr. v Parizu in Londonu, 
nem ajhno število pa tudi v bližnjih, npr. v Zagrebu in Beogradu. 
Posebnost je  sezonsko izseljevanje P rekm urk, ki so si pred drugo 
svetovno vojno služile k ru h  n a  francoskih in nem ških poljih in 
še bi lahko naštevali. Vredno bi bilo znanstveno proučiti te 
“ženske” oblike izseljevanja z upoštevanjem  tudi tistih  predstavnic 
nežnega spola, ki so le sledile svojim fantom  in možem v tujino.

Z A leksandrinkam i je  avtorica dala slovenskim bralcem, zlasti 
iz v rst širše populacije, katerim  so knjige Mohorjeve družbe tud i 
nam enjene, lepo in berljivo napisano delo, iz katerega kar žari 
n jena ljubezen do teh  žensk in njihovih življenjskih usod. 
Njihove zgodovine pa se ni lotila površno, am pak je  poleg 
lite ra tu re  uporabila arhivsko in časopisno gradivo in, kar daje 
delu večjo vrednost, številna u stn a  pričevanja, ki jih  je  zbrala v 
Egiptu, Sloveniji in Italiji. Njeno delo n im a pretenzij 
znanstvenega dela, kar ji je  omogočilo bolj sproščen način pisanja 
in razm išljanja. Predstavlja pa svojevrsten izziv za znanstveno 
obdelavo, saj se je  v zadnjih letih povečal interes tud i za ta  del 
zgodovine Prim ork, ki je  bil pred tem  kar nekoliko zapostavljen 
in povezan s številnimi “zgodbicami”, posploševanjem in z 
odrivanjem n a  rob slovenskega zgodovinskega interesa.

M a r ja n  D rn o v š e k

Iv a n  Č izm ič , Povijest Hrvatske bratske zajednice 1894- 
1994, Golden m arketing, Zagreb 1994, 358 str.

H rvatska b ratska zajednica, osrednja ustanova med hrvaškim  
izseljenstvom v ZDA in Kanadi, je glede na svojo pomembno 
vlogo v življenju tam kajšnjih hrvaških etničnih skupnosti že 
doslej bila deležna pozornosti v okviru tako hrvaškega kot 
am eriškega zgodovinopisja. Ob njeni stoletnici je  zgodovinar Ivan 
Čizmič tej organizaciji posvetil monografijo, ki je  izšla bodisi v 
hrvaščini bodisi v angleškem jeziku, z naslovom The H istory of 
the  C roatian F raternal Union 1894-1994.
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Bogato ilu strirana  s fotografskim gradivom, pa tudi s 
preslikavam i nekaterih  pomembnejših pisanih dokumentov, sledi 
knjiga zgodovini te  bratske podporne organizacije od le ta  1894, 
ko je  bilo ustanovljeno njeno začetno jedro H rvatska zajednica, 
preko njenega preim enovanja v Narodno hrvatsko zajednico 
(odslej HNZ) tri le ta  kasneje, njenega razvoja v naslednjih treh  
desetletjih zedinjena z drugimi hrvaškim i bratskim i podpornimi 
organizacijami v H rvatsko bratsko zajednico (odlej HBZ) leta 
1925 te r delovanja te široke organizacije do današnjih dni.

Iz prikaza njenega razvoja skozi čas jasno izhaja, da je  vse od 
svoje ustanovitve organizacija težila za tem, da bi delovala kot 
vodilni vsehrvaški dejavnik med izseljenstvom v Severni Ameriki. 
Kot tak a  je  vseskozi aktivno posegala v dogajanje znotraj hrvaške 
etnične skupnosti, hkra ti pa so širše hrvaške izseljenske razm ere 
pogojevale stanje v njej in njeno delovanje. Tako posamezne faze 
njenega razvoja sovpadajo z glavnimi prem iki v zgodovini 
hrvaškega izseljenstva v Severni Ameriki, in to predvsem v ZDA 
kot državi množičnega hrvaškega priseljevanja v zadnjem 
desetletju prejšnjega stoletja in do prve svetovne vojne, m edtem  
ko je  odtlej začelo naraščati hrvaško priseljevanje v Kanado.

Zgodovina hrvaške etnične skupnosti v ZDA se torej v 
marsičem  zrcali v zgodovini NHZ oz. kasnejše HBZ, ki je  stalno 
im ela svoj sedež v P ittsburghu, glavnem središču hrvaške etnične 
skupnosti, in v kateri so delovali vodilni hrvaški izseljenski javni 
delavci.

NHZ oz. kasnejša HBZ se je  v skladu s svojo vsehrvaško 
usm erjenostjo stalno proglašala za ideološko neopredeljeno 
organizacijo te r sprejemala vase člane raznolikih 
svetovnonazorskih in političnih prepričanj. To je  po drugi stran i 
vodilo v pogosta nesoglasja med njenim  članstvom te r občasno 
pogojevalo prem ike v ideološki usm erjenosti njenega vodstva, kar 
pa ni n ikdar bistveno ogrozilo njene načelne neopredeljenosti.

Kot osrednja hrvaška izseljenska organizacija v Severni 
Ameriki je  NHZ oz. HBZ im ela vodilno vlogo tudi v zavzemanju 
hrvaškega izseljenstva za gojenje stikov s staro domovino te r za
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delovanje v podporo svojemu izvornem u narodu v kritičnih 
obdobjih, njegove zgodovine, predvsem v teku  obeh svetovnih 
vojn, kot tud i ob današnjih vojnih razm erah  n a  Balkanu.

Seveda pa  s ta  vedno bila in ostajata glavna sm otra 
organizacije socialno zavarovanje njenih članov te r hkra ti 
organizacijsko delovanje med njimi v sm islu utrjevanja etničnih 
vrednot in m edsebojnih vezi v etnični skupnosti, kot tud i v 
smislu pospeševanja uspešnega vključevanja izseljencev in njihovih 
potomcev v am eriško okolje.

V ta  nam en v zadnjih desetletjih HBZ skrbi predvsem  za 
ohranjanje hrvaške k u ltu rne  dediščine med v Ameriki rojenimi 
potomci priseljencev te r jim  po drugi s tran i npr. nudi študijske 
štipendije v prid njihovemu poklicnemu uveljavljanju v am eriškem  
okolju. V prvih obdobjih zgodovine hrvaškega izseljenstva v ZDA 
pa je  b ra tska  podporna organizacija delovala predvsem kot 
delavska organizacija, ki je  stala izseljencem -  rudarjem  in 
tovarniškim  delavcem ob stran i v njihovem boju za uveljavljanje 
svojih pravic zoper brezobzirno izkoriščanje zlasti priseljenske 
delovne sile v am eriški industriji te r jim  hkra ti omogočila, da so 
z gojenjem k u ltu rn ih  dejavnosti premagovali vsakdanje tegobe v 
neugodnih življenjskih pogojih.

Ta osnovni pomen organiziranega bratskega podpornega 
delovanja je  v knjigi izrazito poudarjen bodisi v poglavjih o 
zgodovini NHZ. oz. kasnejše HBZ bodisi v začetni razčlenitvi 
tem eljnih značilnosti am eriškega fraternalizm a te r v njegovem 
okviru predvsem bratsk ih  podpornih organizacij priseljenskih 
skupnosti iz srednjevzhodne Evrope.

Ta uvodna razprava vsebinsko širših  razsežnosti, kot tud i 
obravnava delovanja NHZ oz. HBZ iz vidika posam eznih področij, 
na katerih  se je  to odvijalo, ter ključnih problematik, s katerim i 
se je  organizacija soočala, nud ita  bralcu vrsto elem entov za 
vzpostavljanje prim erjav z drugim i priseljenskim i skupnostm i v 
am eriškem  okolju.
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Za slovenskega bralca pa je  posebej zanimivo navajanje 
m nogostranskih stikov med hrvaškim i in slovenskimi izseljenci v 
ZDA, in to ob posebnih priložnostih, zlasti pri skupnem  
delovanju v podporo južnoslovanskim  narodom v stari domovini 
med prvo in predvsem  drugo svetovno vojno, v vsakdanjem 
življenju izseljencev, npr. pri delavskih stavkah itd. Zanimiv pa je  
tud i v več prim erih poudarjen pojav sodelovanja slovenskih in 
hrvaških izseljencev v istih bratskih  podpornih organizacijah, tako 
v m anjših društvih  kot tudi v sami HBZ oziroma v večjih 
slovenskih organizacijah. Težko izvedljiva se je  ob koncu 20. let 
izkazala zamišljena pobuda za ustanovitev federacije 
južnoslovanskih bratskih  podpornih organizacij, ki pa sam a zase 
kaže zanim anje slednjih za medsebojno sodelovanje.

M a jd a  K o d rič

A n d re j R o t, Republika duhov, Ljubljana, Državna založba 
Slovenije, 1994, 189 str.

Pred dobrim  letom dni smo na naših knjižnih policah dobili 
novo delo A ndreja Rota, Republika duhov, namenjeno, kot nam  
pove podnaslov, opisu štiridesetletnega delovanja Slovenske 
ku ltu rne  akcije (SKA) v Argentini.

Sam avtor vsem tistim  bralcem, ki jih  zanim a izseljenska 
tem atika, ni nepoznan, saj je, poleg objav iz preteklega obdobja 
svoje bogate društvene in literarne dejavnosti še v času bivanja v 
Argentini, leto dni po preselitvi v Slovenijo (1991) izdal pri 
Državni založbi Slovenije delo V obljubljeni deželi, pri M ladinski 
knjigi pa Ob Srebrni reki in Kratko prozo argentinskih 
Slovencev (1993), m edtem  ko je  širši publiki zagotovo poznan kot 
soavtor televizijske serije Pričevanja o zvestobi, v kateri smo v 
domovini prvič v nekoliko bolj zgoščeni in celoviti obliki sledili 
nastanku  in razvoju slovenske skupnosti v Argentini.




