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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.
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Naslov knjige Republika duhov, ki je  bila v slovenskih medijih 
že predstavljena in zato njeno vsebino v tem  članku le na  
kratko omenjam, je  h k ra ti vzdevek za SKA, ki so ji ga dali 
njeni ustanovitelji v času, “ko ni obstajala v zavesti matične 
domovine.” Zaradi njenega pom ena za širjenje slovenstva in 
predvsem slovenske besede med izseljenci v povojnem času je  ne 
moremo poistovetiti z ostalimi številnimi slovenskimi 
organizacijami po svetu, čeprav je  bila ustanovljena v Buenos 
Airesu, kam or je  po letu 1945 em igriral večji del tak ra tne  t.i. 
politične emigracije, v katero so sodili številni slovenski 
intelektualci, je  že od sam ega začetka skušala s svojim ku ltu rn im  
in političnim delovanjem vplivati n a  širši svetovni geografski 
prostor, poseljen s slovenskimi izseljenci. Zato najdemo med 
njenimi člani tako argentinske kot tudi severnoam eriške, 
avstralske, kanadske, japonske in  evropske rojake -  um etnike, 
književnike, znanstvenike in strokovnjake. Ob ustanovitvi je  bilo 
osnovno vodilo SKA “krščanski pogled na svet, pripadnost politični 
emigraciji in čim višja kakovost kulturnega delovanja.” Rot v 
kronologiji raznovrstne aktivnosti te ustanove na  osnovi arhivskih 
virov SKA išče vzroke za njene vzpone in  padce te r jih  povezuje 
s ku lturn im i in  političnimi prizadevanji posam eznih članov, ki so 
bili v različnih obdobjih v večjem ali manjšem  sozvočju z 
ustanovnim  vodilom. Kot osrednja slovenska k u ltu rn a  organizacija 
v izseljenstvu im a v preteklih štiridesetih  letih za seboj bogato 
bero književnih, znanstvenih in  periodičnih publikacij, gledaliških 
predstav, likovnih razstav, koncertov in ostalih ustvarjalnih 
dosežkov, med drugim  tudi kot plod dobro organiziranega dela v 
odsekih za filozofsko, literarno, likovno, znanstveno, zgodovinsko, 
gledališko, teološko, glasbeno in družboslovno področje. Sam avtor 
meni, da bi bilo koristno preučiti “Vso zgodovino SK A  in tudi 
politične emigracije ... v luči vzporednosti političnega dogajanja v 
Sloveniji in A igen tin i.” Nenazadnje je  posledica tega, da je  bivši 
politični sistem  v Jugoslaviji SKA zavračal, tudi dejstvo, da je 
bilo do nedavnega večina v njenem  okrilju ustvarjenih del, ki jih  
sicer hran i N arodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, 
strokovni in laični javnosti nedostopna. Danes, ko jih  imamo 
možnost spoznati, analizirati, proučiti, se nam  njihovi avtorji, 
nekateri poglobljeno predstavljeni v Rotovi knjigi, kažejo kot 
“ljudje, polni življenja in volje do ustvarjanja", zaradi česar se
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sicer še ne razlikujejo od domačih in ostalih ustvarjalcev. Od 
njih jih  ločuje predvsem tuje okolje, v katerem  so in še izražajo 
svoje misli, dejanja te r ljubezen do slovenstva. To je  tisto, kar 
danes imenujemo “argentinski čudež." Koristno bi ga bilo 
um estiti v razm ere imigracijskega okolja in družbe te r spoznati 
njegovo vlogo še v argentinski pretekli in sodobni ustvarjalnosti. 
V času medsebojnega povezovanja SKA in domovine se nam  
razsežnosti njenega delovanja, kakor tudi slovenske diaspore v 
A rgentini nasploh, že postopoma oblikujejo, pri čemer nam  služi 
Rotova interpretacija, temelječa n a  arhivskih, periodičnih, ustnih, 
slikovnih in ostalih virih Republike duhov, kot bogato 
dokum entirana osnova za nadaljne raziskovanje.

B re d a  Č eb u lj -  S a jk o

Slovene Studies, Journa l of The Society for Slovene Studies, 
Volume 14, num ber 2, 1992 [published Septem ber 1994],
Bloomington, Indiana.

D ružba za slovenske študije (The Society for Slovene Studies), 
n a  kratko  SSS, je  bila ustanovljena leta 1973 in pet let kasneje 
(1977) se je  pridružila Ameriški družbi za napredek slovanskih 
študij (The Am erican Association for the Advancement of Slavic 
Studies), na  kratko  AAASS. Posebnost SSS je  v tem, da združuje 
slovenske in neslovenske poznavalce oz. raziskovalce, ki jih 
zanim ata Slovenija oz. Slovenci. Med njimi najdemo zlasti 
jezikoslovce, zgodovinarje, ekonomiste, sociologe, etnologe, 
geografe, literarne zgodovinarje, bibliografe in druge. Svoje 
poslanstvo uresničuje z organiziranjem  znanstvenih srečanj in 
izdajanjem publikacij, med njimi revije Slovene Studies (1973-).

Septem bra 1994 je  izšla številka, v kateri so izšli prispevki 
panelov -  Slovenska izseljenska lite ra tu ra  po drugi svetovni vojni 
in K atoliška cerkev in  slovenski izseljenci -  , ki sta  se odvijala 
na  konvenciji AAASS novem bra 1993 v Honoluluju na Havajih, 
številko revije lahko označimo kot “izseljensko” številko, saj so vsi




