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SLOVENSKA IZSELJENSKA DRUŠTVA V 
ZAHODNOEVROPSKIH DRŽAVAH MED 

OBEMA SVETOVNIMA VOJNAMA

M arjan Drnovšek

Izseljenska društva  v zahodnoevropskih  državah  do leta 1940 niso 
bila tako m aloštevilna, kot bi si mislili zaradi bližine domovine in 
splošnega m nenja , da so Slovenci v Avstriji, Nemčiji, Franciji ,  Belgiji. 
Luksem burgu, na Nizozem skem  in v manjšem  obsegu tudi v drugih  
državah le na “začasnem ” delu in se bodo km alu vrn ili  domov. Že v 
n jihovem označevanju  so j ih  ločili od ostalih  slovenskih  izseljencev. 
Tiste, ki so odšli v Združene države in druge čezoceanske države, so 
imenovali “ izse ljence” , Vestfalce pa kot “delavce” . Tako ima tudi ozna
ka “delavci na začasnem  delu v tu j in i” (“zdom ci” ), ki jo  zasledim o z iz
bruhom  ekonom skega izseljevanja v šestdesetih  letih tega stoletja, svoje 
zgodovinske korenine. Po letu 1945 je  nasta la  zaradi p reprostega raz lo
ga. da se ti odhajajoči ločijo od “em igran tov” , im enovanih  tudi “ sovraž
ni em ig ran t i” , oznake, ki je  veljala za povojno politično emigracijo.

Prispevek ima le nam en, da navede nekatera  društva, ki se omenjajo 
v razn ih  koledarjih ,  časopisju, public is tičn ih  č lankih  in znanstvenih  
m onografijah  in razpravah , ki so dostopni v Sloveniji. Seznam je  le 
okviren, saj bo šele pregled  društvenih  registrov v prise ljensk ih  državah 
dal točnejšo sliko o njihovem  številu in nazivih.

Za lažje razum evanje  moram omeniti, da so se slovenska izseljenska 
društva v zahodnoevropskih  državah med obema vojnam a delila  v tri 
osnovne skupine, ki j ih  je  opredeljaval svetovni n a z o r .1 Delila  so se v 
katoliška, “ju g o s lo v en arsk a” in socialistična (kom unistična). Slednja so

1 Podobno je bilo z izseljenskimi glasili. Glej: Drnovšek, Marjan, 
“Izseljensko in drugo časopisje med Slovenci v Zahodni Evropi do leta 
1940” , Dve domovini/Two Homelands, 2-3 (1992), 265-316.
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delovala  bolj skrito  v t. i. de lavskih  (rudarsk ih) d ruštv ih  in s ind ika ln ih  
o rgan izac ijah  pr ise l jensk ih  držav.

* * *

K riza  v Nem čiji po prvi svetovni vojni je  p r is i l i la  m noge slovenske 
izseljence, da so se odpravili proti zahodu, nekateri so se tudi vrn ili  v 
domovino, del pa j ih  je  ostal v Porenju  in Vestfaliji. Da bi se izognili 
težavam , so številn i prevzeli nem ško državljanstvo, kar  j im  je  zago
tovilo sta lno zaposlitev .2 V endar že podatk i iz leta 1926 potrjujejo, da 
društveno  življenje med njimi ni zamrlo. Spomladi 1926 je  v Nemčiji 
delovalo 25 (m oških) rudarsk ih  društev  sv. Barbare  in 9 (ženskih) b ra 
tovščin Rožnega v en ca .3 “B arba re” so vključevale  750 članov, “b ra to v 
šč ine” pa k a r  820 žensk. V kra j ih  M engede in Gerthe sta delovala  tudi 
O rlovska  odseka, ki sta štela  vsak po 20 članov. Razen dveh (v D ort
m undu in Buer-Resse) so bila  vsa društva  sv. Barbare  in bratovščin  
R ožnega venca  združena  v Zvezo slovenskih  ka to lišk ih  društev , ki jo  je  
leta 1922 ustanovil  izseljenski duhovnik  Janez K a la n .4 V času zm age

2 Kolar-Dimitrijevič, Mira, “Djelovanje jugoslavenskih komunista medu 
radničkom emigracijom Zapadne Evrope u meduratnom razdoblju”, M i
gracijske teme, IV (1988), 1-2, 5.

3 Društva sv. Barbare so delovala v krajih Essen, Hamborn, Gelsenkirchen, 
Holthausen, Gladbeck, Gerthe, Meerbeck, Hochheide, Osterfeld, Buer, 
Hordel, Karnap, Marxloh, Recklinghausen, Wanne, Habinghorst, Erken- 
schwick, Linkfort, Mengede (*1925), Wehofen (*1925), Suderwich 
(*1925), Marten (*1925), Schonnebeck (*1925), Dortmund-Eving in Buer- 
Resse. Društva sv. Rešnjega telesa pa v krajih: Hamborn, Marxloh, Glad
beck, Osterfeld, Habinghorst, Gerthe, Meerbeck, Essen-Borbeck, Lintfort. 
Glej: “Naša organizacija in nje delo”, Naš Zvon. Glasilo Slovencev na 
Nemškem. Obenem glasilo vseh Slovencev na tujem , II (1926), 3, 1.

4 Kalan je  kot izseljenski duhovnik dal tudi pobudo za ustanovitev nove 
samostojne Rafaelove družbe v Ljubljani; njen ustanovni občni zbor je  bil 
16. oktobra 1927 v mali dvorani hotela Union v Ljubljani. Resnično pa je 
zaživela šele s prihodom patra Kazimirja Zakrajška na čelo Družbe, kar se 
je  zgodilo na drugem občnem zboru 24. oktobra (na praznik sv. Rafaela) 
1928.
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nacizm a (1933) so načelom a prepovedali delovanje kato lišk ih  društev, 
vendar so s lovenska ka to liška  društva  živela dalje in so uživala  vso 
prostost.5 V letu 1937 so delovala društva sv. B arbare  v kra j ih  Bochum- 
Gerthe (*1925), Buer (*1913), Buer-Resse (*1926), Castrop-Rauxel 
(*1922), D ortm und-M engede  (*1925), D ortm und-E ving  (*1902), Erk- 
enschwick. Essen-B. Borbeck (*1935), E ssen-K arnap  (*1913), G elsen
k irchen, G ladbeck (*1908), Ham born (*1902), Herne-H olthausen
(*1909), H om berg-H ochheide  (*1910), L in tfort  (*1922), M arxloh
(*1913), M oers-M eerbeck (*1910), Osterfeld  (*1911), R ecklinghausen  
(*1913), Scherlebeck (*1928), Schonnebeck (*1925), Sudervvich 
(*1925), W anne-E ickel (*1921), Wehofen (*1925), Zell-W iesental  
(*1913). V zporedno z njimi so bile aktivne ženske bratovščine živega 
Rožnega venca, in sicer v krajih  Bochum -G erthe  (*1925), Buer-Resse 
(*1926), D ortm und-M arten  (*1925), Dorstfeld (*1927), Essen-W est 
(*1925), Gladbeck (*1915), H abinghorst  (*1924), Herne-H olthausen
(*1925), H ochheide (*1926), Lintfort (*1926), M arxloh  (*1913),
M oers-M eerbeck (*1925), Osterfeld  (*1919), R ecklinghausen  (*1926), 
Wehofen (*1925) in Zell-W iesental (*1913). Visoko je  bilo število 
“jugoslovansk ih  n a ro d n ih ” oz. “ narodno” podporn ih  društev, ki so de
lovala v kra j ih  Bottrop, Bornig, Buer-Hassel, Dorsten, Dorstfeld, D ort
m und-Eving, E rkenschw ick , Essen, Gladbeck, Ham born, Herne- 
Holthausen, Hordel, Horst, Ickern, K arnap, M ari, M oers-M eerbeck, 
Mengede, O berm arxloh . Osterfeld, Scherlebeck, Selm-Beifang, Stop- 
penberg, Suderwich in W anne, njim vzporedno pa so delovala  tudi 
jugoslovanska  narodna  ženska društva v kra jih  Bottrop, Buer, Dorsten, 
Dorstfeld, Erkenschw ick , G elsenkirchen, Gladbeck, Hassel, Herne- 
H olthausen, M ari, Osterfeld, R ecklinghausen, Sodingen, Stoppenberg  in 
W esterholt. V ir nam  posebej navaja Jugoslovansko narodno  pevsko 
društvo Zvon /B uchhausen/, Jugoslovansko narodno pevsko društvo 
Slavec /Castrop-R auxel/ ,  Pevsko društvo P lan inska  roža /Herne- 
H olthausen/ (*1928), Pevsko društvo Trig lav  /Hochheide/, Tam burašk i 
klub /H ochheide-M eerbeck/ (*1934), Pevsko društvo Slavček /M arxloh/ 
(*1928) in Pevsko društvo /Rauxel-H abinghorst  /(*1930) .6 Leto dni

5 Šlibar, Anton, “Versko življenje naših izseljencev v Nemčiji” , Izseljenski 
vestnik Rafael, VII (1937), 8 (avgust), 72.

6 Uredništvo, “Naši izseljenci po svetu”, v: Josip Premrov, Izseljenski kole
dar 1937, Ljubljana: Družba sv. Rafaela v Ljubljani, 41-80.
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kasneje  (1938) je  delovalo v Nemčiji 34 društev s 2243 člani,  ki so bili 
povezani v Zvezo jugoslovansk ih  narodn ih  kato lišk ih  društev  sv. B a r 
bare  v Nemčiji. Del izseljencev je  bil povezan v Zvezo jugoslovansk ih  
delavsk ih  in podporn ih  društev, ki je  leta  1938 vključevala  36 društev  s 
1690 člani. Poleg tega so delovala še ženska društva  (16 z 218 č la n i
c am i) .7

Za čas med obema svetovnim a vojnam a imamo za Belgijo ev iden ti
ran ih  enajst društev, in sicer Jugoslovansko delavsko podporno društvo, 
W aterschei (*1923), Jugoslovansko delavsko podporno društvo, Eysden 
(*1925), S lovensko podporno društvo sv. Barbare, W inters lag  (*1927), 
Jugoslovansko podporno društvo sv. Barbare , Zw artberg  (*1928), 
Jugoslovansko pevsko in tam buraško  društvo Zvon, Eysden 
(* 1929/193 1),8 Jugoslovansko društvo sv. Barbare , Eysden (*1929), 
Jugoslovansko pevsko društvo Slavček, W aterschei (*1923 oz. 1934), 
Jugoslovansko delavsko podporno društvo, Charlero i (*1937), Jugoslo 
vansko delavsko podporno društvo, N am ur (*1937), Jugoslovansko de
lavsko podporno  društvo, M ons (*1938) in P lan ika ,  žensko društvo, 
Eysden (*1939).9 M očno je  bilo tudi kom unistično  gibanje, saj je  v 
Bruslju  de lovala  C en tra lna  podsekcija KP Jugoslavije, in sicer pod 
im enom  Zveza revo lucionarn ih  delavcev in km etov iz Jugoslav ije  v 
B e lg i j i .10 Okoli 20 000 jugoslovansk ih  delavcev je  sodelovalo tudi v 
veliki rudarsk i stavki leta 1932. Po mnenju  dr. Alojzija K uharja  so bila  
slovenska društva  v Belgiji bolj socia lnopodpornega kot prosvetnega

7 Kolar, Bogdan, “Cerkev in Slovenci po svetu” , v: Metod Benedik, 
Zgodovina Cerkve na Slovenskem , Celje: Mohorjeva družba, 1991, 273- 
304.

8 Od leta 1929 do jeseni 1931 je delovalo v okviru Jugoslovanskega društva 
sv. Barbare v Eysdnu, nato pa je  zaživelo samostojno življenje.

9 Uredništvo, “Naši izseljenci po svetu”, v: Josip Premrov, Izseljenski kole
dar 1937, Ljubljana: Družba sv. Rafaela v Ljubljani, 41-80. Drnovšek, 
Marjan, “Jugoslovansko društvo sv. Barbare iz Eisdna v Belgiji 1929-40”, 
v: France M. Dolinar, Viri 3, Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 1990, 
18-74.

10 Kolar-Dimitrijevič, Mira, “Djelovanje jugoslavenskih komunista medu 
radničkom emigracijom Zapadne Evrope u meduratnom razdobiju”, M i
gracijske teme, IV (1988), 1-2, 8-9.
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značaja. To naj bi odražalo  težji socialni položaj s lovenskih  priseljencev 
v tej državi, npr. v p rim erjav i s p riseljenci v Franciji .  Za  belgijske je  
leta 1939 izjavil: “Te naselbine so večjidel zapisane smrti in je  le 
vprašanje  časa, kdaj bodo popolnom a izg in ile .” 11 Da so bili a s im ilac i j
ski p ritisk i s s trani države in delodajalcev v obravnavanem  času močni, 
nam pričajo  spom inski zapisi povratn ikov, npr. v Slovenskem  izse ljen 
skem  ko ledarju .

Na N izozem skem  so leta 1937 delovala jugoslovanska  društva  sv. 
Barbare v kra j ih  Heerlen  (*1926) s sedežem v Heerlerheide , Chevre- 
mont, Spekholzerheide, B runssum , Hoensbrock, L utterade  
(L indenheuvel) in E yge lshoven .12 “B arba ra” naj bi delovala tudi v kraju 
N ieu w en h ag en .13 Povezovala  j ih  je  Zveza jugoslovansk ih  društev  sv. 
Barbare v H olandiji  s sedežem v kraju  H eer le rh e id e .14 V okviru 
“B arba re” v H eerlenu  je  pa ter  Teotim  van Velzen ustanovil otroški 
pevski zbor Venček, leta  1929 pa je  bil ustanovljen  slovenski pevski 
zbor Zvon, ki ga je  sprva vodil Nizozemec Geizer. Že v 20. letih  so v 
domačem tisku poudarja li  dober položaj izseljencev na Nizozem skem  -  
sami so se označevali za “H olenderje” -  in sicer glede ureditve b ivaln ih  
prostorov, voženj na delo in tudi oskrbe v p rim eru  bolezni in onem o
glosti. “Da bi se le p o vso d  tako im e l i ,” je  zapisal Hugon Bren leta 
1928 .15 To je  deset let kasneje  potrdil tudi dr. Alojzij K uhar  in ugo
tovil: “Zato j e  tud i ž iv ljen jska  raven teh naših izse ljen cev  m ed  vsem i 
na jv išja  in sm em o n izozem ske  izse ljenske  ko lo n ije  š te ti m ed  na jb o ljše

11 Kuhar, Alojzij, “Naše izseljensko vprašanje” , v: Jože Lavrič, Josip Mal, 
France Stele, Spominski zbornik Slovenije ob dvajsetletnici Kraljevine 
Jugoslavije , Ljubljana: Založba Jubilej, 1939, 532.

12 Leta 1928 jih je bilo samo pet. Glej: Bren, Hugon, “Slovenci v inozem
stvu”, v: Josip Mal: Slovenci v desetletju 1918-1928, Ljubljana: Leonova 
družba, 1928, 141.

13 Odbor, “Delovanje slovenskih društev sv. Barbare na Nizozemskem”, v: 
Drago Seliger, Slovenski koledar 1973, Ljubljana: Slovenska izseljenska 
matica, 1972, 196.

14 Uredništvo, “Naši izseljenci po svetu”, v: Josip Premrov, Izseljenski kole
dar 1937, Ljubljana; Družba sv. Rafaela v Ljubljani, 41-80.

15 Bren, Hugon, “Slovenci v inozemstvu”, v: Josip Mal, Slovenci v desetletju 
1918-1928, Ljubljana: Leonova družba, 1928, 141.
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slo ven ske  v E vrop i in v čezm orju . ” 16 V endar je  bilo n jihovo število pred 
izbruhom  druge svetovne vojne že m anjše, kar  je  bila  posled ica  vračanj 
domov v času velike gospodarske krize  na začetku tr idese t ih  let.

Najbolj dejavni pa so bili s lovenski izseljenci v Franciji ,  ki so bili  
najštev ilnejš i  in s tem je  bilo  pestrejše in  ž ivahnejše  tudi d ruštveno 
življenje. S lovenski prem ogovni rudarji  v severnem  departm aju  Pas-de- 
-C ala is  niso bili po obsegu m alošteviln i (leta  1925 je  tu živelo le 1220 
Jugos lovanov ,17 tik pred drugo svetovno vojno pa okoli 4000), hkrati 
m nogi soc ia lis tičn ih  in kom unis t ičn ih  nazorov in aktivni v pomoči re
publikansk i Španiji  ter zbiranju  denarja  v podporo razn im  k o m u n i
stičn im  fondom. Med njimi je  bilo tudi 10 slovenskih  trgovcev in 20 go
sti ln ičarjev , tj. dveh poklicev, ki sta bila  za to kategorijo  izseljenstva 
posledica uspešnosti  v priseljenski družbi. V tem departm aju  naštejem o 
pet jugos lovansk ih  rudarsk ih  ozirom a podporn ih  društev sv. B arbare , ki 
so im ela  sedež v kra j ih  L ievin-Lens (*1924), Bruay-en-A rto is  (*1924), 
Sa llaum ines (*1925), Sallaum ines-M ericourt  (*1926) in V endin-le-  
-Vieil (* 1 9 3 0 ) .18 K atoliško delujoče so bile slovenske ženske b ra 
tovščine živega Rožnega venca v kra jih  Lievin-Lens, Sa llaum ines in 
Bruay-en-A rtois . V L ievinu je  delovalo Slovensko društvo šahistov in v 
E rch inu  Slovensko prija te ljsko društvo; ti dve društvi sta bili združeni z 
d ruštvom a sv. B arbare  iz L iev in-Lensa  in Bruay-en-A rto isa  v Zvezo 
slovenskih  delavskih  društev, L ie v in ,19 ki jo  je  konec dvajsetih  let vodil 
Vinko Tuhtar . Vsa om enjena  rudarska  kato liška  društva  so bila 
zd ružena  v Jugoslovanski rudarski zvezi severne Francije  s sedežem v 
L iev inu .20 V bližn jem  departm aju  N ord je  v Douaiu -  vsaj leta 1928 -

16 Kuhar, Alojzij, “Naše izseljensko vprašanje”, v: Jože Lavrič, Josip Mal, 
France Stele, Spominski zbornik Slovenije ob dvajsetletnici Kraljevine 
Jugoslavije, Ljubljana: Založba Jubilej, 1939, 533.

17 Poročilo departmajske policijske prefekture za Pas-de-Calais. Glej: Ar
chives Nationales, Paris, F /7, 13 518.

18 Bogovič, Alenka in Cajnko, Borut, Slovenci v Franciji, Ljubljana: 
Znanstveni inštitut Filozofske fakultete v Ljubljani, 1983, 105.

19 Bogovič, Alenka in Cajnko, Borut, n. d., 106.
20 Uredništvo, “Naši izseljenci po svetu”, v: Josip Premrov, Izseljenski kole

dar 1937, Ljubljana; Družba sv. Rafaela v Ljubljani, 75.
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delovalo le Slovensko podporno društvo I l i r i ja .21 V Sallaum inesu  je  
delovala k rščanska  strokovna organizacija  Jugoslovanska sekcija 
Svobodnih s ind ikatov  rudarjev  severne Francije  (Syndicat L ibre  des 
M ineurs du N ord da la France). Prvi kongres  f rancoskega s ind ika ta  je  
bil leta 1927, zaenkra t  pa ni znan datum  ustanovitve jugoslovanske  
sekcije, ki jo  je  leta 1930 vodil Andrej Dolinar. A prila  1931 je  sekcija 
izdala prvo in doslej edino znano številko delavskega g lasila  Ju g o slo -  
venski ru d a r ,22

V Lensu je  im ela  sedež Jugoslovanska delavska podporna  jedno ta  
(*1928)23 s podružnicam i v kra jih  V endin-le-V ieil ,  Sallaum ines, Lievin 
(*1929), Bruay-en-A rto is , Carvin , W ingles, V icoigne in W aziers 
/Nord/. Jednota  je  b ila  ves čas pod m očnim  vplivom  levo usm erjen ih  
izseljencev in KP Francije  in n jenih  jugoslovansk ih  članov. Poleg 
Slovencev so bili v njej tudi Hrvati in Srbi. Im ela  je  tudi do 1400 
članov .24 V W inglesu  je  deloval tudi klub Šah in Sport klub D elavec ,25 
ki je  bil pod vplivom  levo usm erjen ih  izseljencev. Pod istim vplivom  je  
bilo tudi Pevsko društvo Ivan C ankar  iz L ensa .26 Podobno kot kn jižn ica  
iz Lensa je  tudi to pevsko društvo -  im enovano tudi odsek (*aprila  
1938) -  delovalo v tesni povezavi z Jugoslovansko delavsko podporno 
jednoto  v tem kraju. Štefan Laznik  je  v drugi polovici t r idese tih  let

91 Bogovič, Alenka in Cajnko, Borut, n. d., 105.
22 Drnovšek, Marjan, “Izseljensko in drugo časopisje med Slovenci v zahodni

Evropi do leta 1940”, Dve domovini-Two Homelands (1992), 2-3, 286-287. 
Prvi sestanek je  bil septembra 1928. Sprva je bila mišljena samo za ob
močje Lensa -  Imenovala naj bi se Slovensko podporno društvo Lens - ,  
vendar je  pravilnik dopuščal pridružitev podružnic z vseh koncev Francije.

24 Šenk, Mila, “Slovenski delavci v Pas de Calaisu”, v: Slovenski koledar 
1980, ur. Janez Kajzer, Ljubljana: Slovenska izseljenska matica, 1979, 
216.

25 “Delavski dopisi” , Glas izseljencev, III (1938), 9 (2. 5.). Ali pa je bila vsaj 
želja, da bi prišel pod vpliv levega gibanja, saj so z njim vodili “razgovore” 
o sodelovanju z Jugoslovansko delavsko podporno jednoto. Glej: Trampuš, 
J., “Podporna Jednota in izseljenske organizacije”, Glas izseljencev, III 
(1938), 19 (2. 10.).

26 N. N., “Naše gibanje” , Glas izseljencev, III (1938), 17 (2. 9.).
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vodil bale tn i zbor deklic Prijatelj  Sovjetske zv e ze .27 Pod tem vp livom  je  
bil tudi T am burašk i zbor iz B ruay-en-A rto isa .28 V Liev inu  je  deloval 
tudi K olesarsk i odsek ,29 v Lensu pa Podporno in prosvetno društvo 
Vesna, k i j e  leta  1937 organ iz ira lo  izlet izseljenskih  otrok k morju.

V času ljudske fronte  v drugi polovici tr idese t ih  let se je  okrepilo  
s ind ika lno  gibanje, ki je  bilo močno pod vplivom socialis tične ozirom a 
kom unis t ične  ideologije. Obe sta imeli lastni s ind ikaln i organizaciji  -  
van ju  so se ločeno pridruževali  tudi slovenski rudarji ki sta se m arca  
1936 združili  v enotni C.G.T. (Confedera tion  G enerale  du Travail) .  
Leta 1936 je  b ila  ustanovljena  s ind ika lna  Zveza jugoslovansk ih  ozirom a 
slovenskih  rudarjev  v severni F ranciji ,  ki se je  im enovala  tudi Jugoslo 
vanska  s ind ika lna  zveza (Federation  Syndicale Yougoslave) ozirom a 
Zveza jugos lovansk ih  s ind ika ln ih  sekcij za Pas-de-Cala is , s sedežem  v 
Lensu. Združeva la  je  podružnice  (im enovane tudi na rodnos tne30 sekcije) 
v kra jih  Lievin, Lens, Bruay-en-Artois , Sa llaunnnes,  Carvin , W ingles, 
V end in -le -V ie il ,  S t-E tienne-au-M ont31 (vsi iz Pas-de-C ala isa )  in iz 
d rug ih  krajev: La M ach ine  /Nievre/, La G rand-Com be /Gard/, Ales 
/Gard/, C harbonn ier- les-M ines  /Puy-de-Dome/, La B laquiere , Bergoide, 
Graissessac  /Herault/,  S te-M arie-aux  Chenes /M oselle/, Th ionv ille  
/M oselle / (*27. 2. 1938), A udun-le-T ische  /M oselle / (*1938). Ko je  
C en tra lna  zveza iz Pariza  leta 1938 p rip rav lja la  izseljensko razstavo -  o 
njeni realizaciji  ni podatkov -  so v G lasu izse ljen cev  objavili poziv na 
vsa izseljenska podporna  in ku ltu rna  d ruštva  ter s ind ika lne  sekcije v

27 N. N., “Naše gibanje”, Glas izseljencev , III (1938), 18 (17. 9.).
28 N. N., “Naše gibanje” , Glas izseljencev , III (1938), 18 (17. 9.).
29 “Za tiskovni sklad Glasa so darovali”, Glas izseljencev, III (1938), 19 (2. 

1 0 .).

30 Viri nam največkrat govore o t.i. jugoslovanskih ali slovenskih sekcijah. Le 
malokrat dobimo podatke o narodnostni strukturi, zlasti o prisotnosti 
hrvaških rudarjev.

31 Imenovano tudi Podporno društvo izseljencev iz Jugoslavije. Glej: 
“Delavski dopisi”, Glas izseljencev, II (1937), 5 (12. 5.). Glede kraja 
predvidevam, da gre za St-Etienne-au-Mont v Pas-de-Calaisu, saj vir na
vaja le prvi del imena, St-Etiennov pa je  v Franciji veliko.
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Pas-de-Calais , Nord, Gard, Nievre, Puy-de-Dome, Loire, Haute-Loire, 
Moselle in M eurthe-e t-M ose lle .32

Pozimi 1936/37 je  b ila  v Pas-de-C ala isu  zelo ak tivna  slovenska 
sekcija društva  Prija te ljev  Sovjetske unije, ki je  o rgan iz ira la  p redavanja  
in ku ltu rne  večere, ki so potekali v slovenskem in francoskem  je z ik u .33 
Aktivne so bile tudi levo usm erjene žene, ki so se združevale  v društva 
Proti vojni in fašizmu. V Pas-de-Calaisu  so delovale v L ievin-Lensu 
(*1936), S a llaum inesu  (*1936) in C ourrie resu .34 V G lasu izse ljencev  
zasledimo dopis Adele Kosec iz Aleša /G rand / s pozivom, da se ustano
vita ženski društvi Proti vojni in fašizmu tudi v kra jih  Ales in Grand 
Combe /Grand/. Z ap isa la  je: “M e nočem o, da bi fa š izem  tudi nam  u b ija l 
može m  sin o ve  ... Na p la n  slovenske  izse ljenske  žene in dekle ta  v A le s  
in G rand C o m b e !”35 Pri tem se je  sk licevala na uspešno delo žena v 
Pas-de-Calaisu . Ta društva so zbirala  denar in m ateria l  za ju g o s lo v an 
ske prostovoljce v Špan ij i .36 V tem departm aju  je  deloval tudi poseben 
Španski odbor za Pas-de-Calais .

Za Pas-de-C ala is  lahko trdimo, da je  bil center  levo usm erjenega 
slovenskega izseljenstva in zato trn  v peti katoliško in projugoslovansko 
usm erjen im  izseljenskim  društvom, glasilom  in posam eznikom , npr. 
izseljenskim duhovnikom . Ker je  bila  ena pom em bnejših  nalog kom u
nistične parti je  tudi pridobivanje  denarja  za njeno delovanje in mnoge 
njene akcije  pod najraz ličnejš im i imeni in organizacijsk im i oblikam i, je  
bila n jena pozornost še bolj usm erjena med slovensko izseljenstvo v 
Pas-de-Calaisu . V času Blumove ljudske fronte v Franciji  (1936-1938) ,  
ko je  bil uzakonjen 40-urni delovni teden in so prvič v zgodovini de
lavci dobili p lačan letni dopust, je  prihajalo  do poskusov zbliževanja

32 N. N., “Izseljeniška razstava”, Glas izseljencev, III (1938), 23 (2. 12.).
33 Drnovšek, Marjan, “Delovanje Toma Brejca med slovenskimi izseljenci v 

Franciji v letih 1936-39”, Dve domovini-Two Homelands, (1990), 1, 193.
34 N. N., “Delavski dopisi”, Glas izseljencev, III (1938), 6 (17. 3.).
35 Kosec, Adela, “Žene in dekleta”, Glas izseljencev, III (1938), 13 (2. 7.).
36 Drnovšek, Marjan, “Slovenske izseljenke iz Pas-de-Calaisa (Francija) in 

španska državljanska vojna”, v: Slovenski koledar '89, ur. Jože Prešeren, 
Ljubljana: Slovenska izseljenska matica, 1988, 105-108.
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levo usm erjen ih  društev s kato lišk im i društvi v tem departm aju , vendar  
večjih  uspehov ni bilo. Nazorski in ideološki prepadi so bili pregloboki.

V severovzhodni Franciji ,  v p rem ogovnišk ih  revir jih  Lorene, med 
t rdn javo  M etz in saarsk im  območjem in v “železnem  okrožju” Brieyske 
ko tline  v smeri proti Luksem burgu, tj. v departm aju  Moselle, so delo
vala  s lovenska podporna  društva  sv. B arbare  v kra j ih  M erlebach- 
-F reym ing  (*1925) ,37 Jeanne d ’Arc (*1925 oz. 1926), C reutzwald  
(*1925), A um etz (*1925) in L ’Hopital (*1926). Na s lovenskem  izse
ljenskem  evharis t ičnem  kongresu v Aumetzu 25. maja 1931 so u s ta 
novili JIKO (Jugoslovansko izseljeniško katoliško akcijo) z nam enom , 
da bi “naši izse ljen c i de lavc i čim  bo lj v z lju b ili Jezu sa  K ristusa  in n je 
g o v  n a u k ”.

Slovenska delavska društva  E d inost so delovala  v kra j ih  S tir ing- 
-W endel (*20. 4. 1927), Creutzwald, L 'H opita l  in M erlebach-Freym ing  
(*16. 11. 1921). Jugoslovanska delavska ozirom a rudarska  podporna  
d ruštva  so b ila  v kra j ih  S te -M arie-aux-C henes (*1933) in Tucquegn ieux  
(*1931); v slednjem  je  delovalo tudi Društvo jugoslovansk ih  rudarjev  
A nderny-C hevillen , T ucquegnieux  (*1933). Z im enom  Slovensko de
lavsko društvo sta delovali društvi v Aumetzu (*9. 5. 1926) in v kra ju  
M on tie rs-su r-S au lx  /M euse/ (*1931), ki je  nosilo  tudi ime Soča. V 
Aum etzu je  bil tudi sedež Zveze jugoslovanske  vzajem nosti.  O ktobra  
1930 je  g lasilo  Jugoslovenska sloga poročalo, da je  Delavsko podporno 
društvo v A udun-le-T ische  razvilo svoj p rapor in da bo p rired ilo  p red 
stavo M iklova  Za la  ter pevski koncert .39

Bogata  so b ila  tudi g lasbena  društva, in sicer Pevsko društvo 
T rig lav , S tir ing -W ende l ,40 Slovensko pevsko društvo Zvon, Jeanne

37 Škruba, Anton, “Slovenski rudarji v Merlebach-Freymingu”, v: Slovenski 
izseljenski koledar 1958, ur. Zima Vrščaj-Holy, Ljubljana: Slovenska 
izseljenska matica, 1958, 172-174.

38 N. N., “Slovenski evharistični kongres v Franciji”, Pariške novine, II 
(1931), 23 (5. 6.), 3.

39 “Dopisi”, Jugoslovenska sloga, I (1930), 3 (2. 10.).
40 Bren, Hugon, “Slovenci v inozemstvu”, v: Josip Mal, Slovenci v desetletju 

1918-1928, Ljubljana: Leonova družba, 1928, 139.
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d ’Are (*1931), Jugoslovansko tam buraško društvo Trig lav , A um etz ,41 
Slovensko delavsko pevsko društvo, A udun-le-T iche (om enja  se oktobra 
1930), Jugoslovansko pevsko podporno društvo Trig lav , M erlebach (*8. 
9. 1931) in Pevsko in podporno društvo, M erlebach-Freym ing
(*1932).42 V v ir ih  pa zasledimo tudi Slovensko (kasneje Jugoslovansko 
delavsko) ko lesarsko društvo S tir ing-W endel (*3. 3. 1929) in Jugoslo
vansko cerkveno društvo Bled. H absterd ick-S tir ing  (*1. 9. 1935).43

V M etzu (kasneje  je  bil sedež v Am nevillu) je  b ila  25. ap rila  1933 
ustanovljena Zveza jugoslovansk ih  delavcev v F ranciji /Savez  jugoslo-  
venskih radn ika  u Francuskoj (kasneje im enovana N acionalni savez 
Kraljevič Andrej) , ki je  im ela  številne podružnice po državi, svoj vpliv 
pa je  š ir i la  tudi v Luksem burg  in Saarsko pokrajino. Poudarja la  je  
jugoslovansko  usm erjenost v duhu enotnosti jugoslovanskega  naroda, ki 
nam jo  izraža tudi verz:

... M i nism o više Srbi, 
pa  nism o ni S lovenci; 
nečem o b i t ’ H rvati, 
več sam o Jugoslo ven i ... 44

Leta 1936 je  im ela  37 podružnic  (sekcij) v Franciji  in Luksem burgu 
s preko 1000 ak tivn im i č lan i .45 Spomladi 1937 je  prvič nastopil tudi 
Pevski zbor K raljev ič  Andrej iz M erlebacha, ki je  deloval v okviru tam 
kajšnje podružn ice .46 V Franciji  je  im ela  leta 1938 podružnice  v de
partm aju  M oselle  v kra jih  Am neville  (*1933), Aumetz (*1934), Moy-

41 Slovensko tamburaško društvo v tem kraju omenja že leta 1928 Hugon Bren 
v svojem prispevku. Glej: Bren, Hugon, prav tam.

42 Ali je  to društvo isto kot v virih imenovano društvo Gorenjski slavček?
43 Uredništvo, “Naši izseljenci po svetu”, v: Izseljenski koledar 1937, ur. 

Josip Premrov, Ljubljana: Družba sv. Rafaela v Ljubljani, 75-76.
44 “Pevajte brača”, Glas jugoslovanskih iseljenika , V (1938), 4 (30. 4.).
45 “Na radiju Beograd predavanje o SJR”, Glas jugoslovanskih iseljenika , III

(1936), 10 (1. 5.).
46 “V. kongres Nacionalnog Saveza Kraljevič Andrej”, Glas jugoslovanskih  

iseljenika, IV (1937), 3 (15, 5.).
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euvre-G rande , H ettange-G rande, Freym ing-M erlebach , Jea n n e -d ’Arc, 
S tir ing-W endel,  S te-M arie-aux-C henes,  Metz, C louange, Audun-le- 
-T iche, T h ionville ,  R ohrbach-les-B itche, L ’Hopital, H agondange, Hay- 
ange, C reutzw ald  in Volm erange-les-M ines. V departm aju  M eurthe-e t-  
-M oselle  pa v kra jih  Tucquegnieux  (*1933), G irauinont (*1934), Pi- 
ennes (*1934), Pornpey, Rehon, Villerupt, Joeuf, C rusnes, Homecourt. 
Š tevilne podružnice  pa so bile raz tresene tudi drugod, in sicer v kra j ih  
La V ille-du-Bois /Essonne/, Vouziers /Ardennes/, S t-Q uentin  /A isne/ 
(*1936), C ha lon -su r-M arne  /M arne/, Bouligny /Meuse/, T honne-le -T h il  
/Meuse/, Sochaux /Doubs/, V itry-le-Fran?ois  /M arne/, Urbes, Ste- 
-M arie -aux -M ines  /H aut-Rhin/,  Luse /Vosges/ in Roye /Somme/. Po
družnice  so delovale tudi v kra jih  D rachenbronn  in E isens ishe im  ozi
rom a E ins ishe im , v Luksem burgu pa v kra jih  Esch, D ifferdange in 
Dudelange.

V departm aju  M eurthe-e t-M oselle  so delovala Slovensko pevsko in 
tam buraško  društvo, T ucquegnieux  (*1932) in Slovensko pevsko 
društvo, G iraum ont (*1934). V Bergoide /Haute L o i r e / j e  delovalo P od
porno društvo E d inos t .47 Jugoslovansko podporno društvo sv. B arbare , 
La M ach ine  /N ievre /48 predstav lja  določeno zanimivost.  K om unis tično  
g lasilo  P ro le ter  je  objavilo njihovo slovensko pismo z dne 22. m arca 
1937, v ka terem  izražajo podporo republikanski Španiji. To dokazuje, 
da so tudi načelom a katoliška društva podpira la  pro tifaš is tičn i boj v 
sosednji državi. Še leta 1935 sta v kraju La M achine  delovali dve 
društvi: Jugoslovansko rudarsko društvo sv. B arbara  pod predsedstvom  
K arla  W ebra in Podporno društvo jugoslovansk ih  delavcev pod 
vodstvom  L ikonika; obe društvi sta se združili v Jugoslovansko pod
porno društvo sv. Barbara. Društvo je  pristopilo  k jugoslovansko  u sm er
jen i  Jugoslovanski koloniji  v Franciji  s sedežem v Par izu .49

Om eniti  m oram o še posebnost s lovenskih  izseljenskih  društev  v se
vern i in severovzhodni Franciji ,  kjer je  bila poleg nazorskih , ideoloških

47 “Delavski dopisi”, Glas izseljencev, III (1938), 13 (2. 7.).
48 “Vsem Slovencem v španski osvobodilni vojni”, Proleter, XIII (1937), 

(maj), 16. Pismo je  objavljeno še v glasilu Dimitrovac-Dimitrovista,
(1937), 1,4.

49 “Zastava sv. Barbare La Machine”, Yougopresse, VIII (1935), 394 (15. 6.).
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in osebnih razlik  in delitev med njimi močno p r iso tna  tudi raz lika  -  
vsaj v začetnem  obdobju -  med tis timi, ki so prišli  iz Vestfalije , in 
priseljenci iz jugoslovanskega  dela  Slovenije (poleg že om enjene razlike 
med obemi v p rim erjav i s p r im orsk im i Slovenci). Ta  se je  kaza la  v 
d ruštvenem  združevanju  in vsakdanjem  življenju, saj so Vestfalci go
vorili za mnoge čudno slovensko-nem ško mešanico, se drugače  oblačili 
in bili bolj podobni “N em cem ” kot Slovencem. V publicistiki se m no
gokrat pojavlja  še znanstveno  nepotrjena teza, da so bili vsi Vestfalci 
ka to liškega nazora  in so ustanavlja li le ka to liška  društva, ostali 
Slovenci pa bolj kom unistično  ali vsaj levo in ate istično usm erjeni, 
zlasti rudarji iz zasavskih  revirjev in delom a tudi Prim orci. To kaže na 
zam otanost in raz ličnost odnosov med Slovenci v tem delu F rancije  in 
seveda tudi na N izozem skem , v Belgiji in Luksemburgu.

Tudi v Parizu  so delovala  številna slovenska ozirom a jugoslovanska  
združenja  z udeležbo Slovencev, npr. že omenjeni Slovenski klub 
(*1928).50 Tu je  bil tudi sedež Jugoslovanske kolonije  v Franciji  
(*1928). N jene sekcije so se lahko ustanovile  povsod po državi, kjer je  
živelo najm anj pet Jugoslovanov. V p rogram u so zapisali, da bodo v 
jugoslovanskem  duhu prire ja li p redavanja  v “fra n cu sko m  i ju g o s lo v e n -  
skom j e z i k u ”, izobraževalne  tečaje, koncerte , razstave, proslave, športne 
in f i lm ske prired itve  itd., v vsakem  večjem mestu pa naj bi zgradili  
“dom” ali pridobili  prostore  za sestanke, knjižnico  in č i ta ln ico .51 V 
njenem prvem  upravnem  odboru je  sedel tudi R udo lf  Kavšek. Pod 
njenim okril jem  je  izhaja la  revija  J u g o sla v ija  u F rancusko j, ki je  v 
drugi številki leta 1929 objavila v s lovenskem in francoskem  jez iku  
Vodnikovo Ilir ijo  oživljeno, Prešernovo Zdravljico in razpravo zgodovi
narja Josipa M ala  F rancozi na S lo ven skem ,52 V tesnem  stiku z njo je  
bila tudi G lavnikova Zveza jugoslovansk ih  delavcev K raljev iča  Andreja 
iz Am nevilla . D ecem bra 1938 so se pogovarjali  o združitvi Jugoslovan
ske kolonije z Jugoslovensko radničko zajednico (JRZ), ki je  bila u s ta 
novljena v Parizu  je sen i  1936 in je  29. novem bra 1936 odprla  Dom

50 Jurčec, Ruda, Skozi luči in sence. Prvi del (1914-1929), Ljubljana: Prešer
nova družba, 1991, 447 in nasl.

51 “Iz Jugoslovenske Kolonije” , Pariške novine, I (1930), 2 (13. 12.), 2.
52 Drnovšek, Marjan, “Izseljensko in drugo časopisje med Slovenci v zahodno 

Evropi do leta 1940”, Dve domovini-Two Homelands, (1992), 2-3, 277.
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Jugoslovenske zajednice v francoskem  glavnem  m estu .53 P rid ruž ila  naj 
bi se tudi Zveza jugoslovansk ih  delavcev K raljev iča  A ndreja  in  še 
neka te ra  d ruga  izseljenska društva. Poleti 1939 so govorili  celo o o rga 
n iz iran ju  kongresa  Zveze jugoslovansk ih  izseljenskih  organizacij  za
hodne Evrope, ki naj bi bil 9. ju l i ja ,  kar  je  vneslo  razdor med ju g o s lo 
vansko  usm erjene  izse ljence .54 Tega leta  je  v Parizu  deloval tudi 
Jugoslovenski soko l.55

Že leta 1925 je  b ila  v francoskem  glavnem  mestu ustanov ljena  
Jugoslovanska  sekcija K om unistične  parti je  Francije  in tudi M edsindi-  
k a lna  sekcija  oz irom a Jugoslovanski m edsind ika ln i kom ite  pri kom u
n is tičnem  C .G.T.U. V francoski presto ln ic i  so bili  aktivni še D ruštvo 
izseljencev iz Jugoslavije  v F ran c i j i ,56 s ind ika lna  C en tra lna  zveza/Cen- 
tre de L iaison, Društvo slovenskih  delavcev v F ran c i j i ,57 O dbor izse lje
niške pomoči, ki je  bil del F rancoske ljudske pomoči (Com ite  N ationale  
de Secours Popula ire  de France) za pomoč poli t ičn im  em ig ran to m .58 
Povezavo s francoskim i s ind ika ln im i o rganizacijam i najdem o tudi pri 
p rekm ursk ih  poljedelskih  in gozdnih  delavcih. G.C.T. j ih  je  pozivala, 
da stopijo v vrste  f rancoskih  delavcev in v njihovo o rganizacijo  Federa-

53 “Jugoslovenski dan u Parizu”, Glas jugoslovenskih iseljenika, IV (1937), 1 
(1. 1.).

54 “Kongres iseljenika”, Yougopresse, XII a in b (1939), 615 a (10. 7.) in 615 
b (15. 7.).

55 V glavi glasila tudi naslovi sorodnih organizacij. Glej: Yougo- 
presse/Pariske novosti, XII (1939), 596 (7. 1).

56 Tomo (Brejc, Tomo), “Živio kongres izseljeništva iz Jugoslavije”, Glas 
izseljencev, II (1937), 5 (12. 5.). Z enakim imenom se spomladi 1938 
omenja društvo -  označeno kot novonastalo - ,  ki je  združevalo prekmurske 
Slovence, zaposlene v poljedelstvu in gozdarstvu. Glej: Odbor, “Društvo 
izseljencev iz Jugoslavije v Franciji” , Glas izseljencev, III (1938), 6 (17. 
3.). Verjetno gre za isto društvo, ki ga najdemo tudi pod imenom Društvo 
izseljencev iz Jugoslavije v Parizu in okolici. Glej: Brejc, Tomo, “Preko 
C.G.T. -  v boj za pravice izseljencev!”, Glas izseljencev, III (1938), 15 (2. 
8 .).

57 N. N., “Korak naprej!”, Glas izseljencev, III (1938), 6 (17. 3.).
58 N. N., “Sporočilo španskega odbora za Pas-de-Calais” , Glas izseljencev, III 

(1938), 7 (2. 4.).
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tion N ationa le  des T rava il leu rs  de l ’A griculture , des Forets  et simi- 
laires, z nasvetom: “P išite  na našo organ izacijo  v vašem  m aterinem  
je z iku , če ne o bvlada te  d o vo lj fra n c o sk i je z ik .  ”59

Leta 1933 je  Jugoslovanska sekcija M ednarodne  rdeče pomoči v 
Parizu o rg an iz ira la  zb iranje  denarja  med ekonom skim i izseljenci iz 
Jugoslavije. N am enjen  naj bi bil žr tvam  terorja  v Jugoslaviji. Odm ev so 
imele pri izseljencih  v Pas-de-C ala isu  in N ordu .60 Pet let kasneje  
imamo v Par izu  O dbor izseljeniške pom oči61 s pa trona tom  v Parizu  in z 
mrežo patrona tov  v Pas-de-C ala isu  (Lens, Sallaum ines, Carv in  in 
Lievin), C harbonn iere  les Mines in St. E tienne /Loire / .62 Zbirali so de
nar za pom oč poli t ičn im  p regan jancem  v Jugoslaviji. V drugi polovici 
tr idesetih  let je  v Parizu  deloval EM KO, tj. Em igrantsk i komite, ki je  
deloval med jugoslovansk im i izseljenci v Franciji .  M ed aktivnejš im i 
slovenskimi kom unis ti  v Franciji  om enim o Lovra K uhar ja  (Prežihovega 
Voranca), Tom a Brejca, D ušana  Kvedra, Borisa  K idriča , občasno pa je  
p rihajal v P a r iz  tudi Edvard  Kardelj.

Pariz  je  bil tudi pom em bno križišče pri pomoči republikanski 
Španiji. Tu je  deloval Jugoslovanski narodni odbor za pomoč špan 
skemu narodu  (*oktober 1937), ki je  bil sekcija M ednarodnega  odbora 
za pomoč Š pan ij i .63 V Španijo je  odšlo 420 jugoslovansk ih  izseljencev 
iz Francije  in 191 iz Belgije .64 S porazom republikanskih  sil v Španiji 
in z v račanjem  dobrovoljcev je  v Parizu  začel delovati Odbor bivših

59 “Poljedelski in gozdni delavci iz Jugoslavije -  C.G.T. vas kliče!” , Glas 
izseljencev, III (1938), 21 (2. 1 1.).

60 “Radna emigracija iz Jugoslavije pomaže svoju partiju!” , Proleter, IX 
(1933), 6-7  (junij), 16.

61 N. N., “Patronatsko gibanje na Francoskem in v Belgiji” , Glas izseljencev, 
III (1938), 15 (2. 8.).

62 “Pregled delovanja patronatov na Francoskem”, Glas izseljencev, III 
(1938), 22 (17. 11.).

63 “Jugoslovanski Narodni odbor za Pomoč španskemu Narodu: Poziv vsem 
izseljencem!”, Glas izseljencev, III (1938), 24 (17. 12.).

64 Kolar-Dimitrijevič, Mira, “Djelovanje jugoslavenskih komunista medu 
radničkom emigracijom Zapadne Evrope u meduratnom razdoblju” , M i
gracijske teme, IV (1988), 1-2, 10.
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špansk ih  dobrovoljcev iz Jugoslav ije .65 Julija  1938 zasledim o v Glasu  
izse ljen cev  poziv K ris tine  Fabič s lovenskim  dekletom  (“saj nas je  
200”), da ustanovijo  dekliško društvo v P ar izu .66 O m enili smo že, d a j e  
bilo  to mesto vedno bolj priv lačno  za študij. Jugoslovanski š tudenti 
(brez kom unistov) so ustanovili  Združenje  jugos lovansk ih  študentov. 
Leta  1930 sta b ila  v upravnem  odboru tudi dr. V lad im ir  M urko  in dr. 
Jože L ogar .67

Že ti nepopolni podatki o društv ih  in drug ih  organ izac ijah  po tr ju 
je jo , da je  bila  podporna  in tudi ku ltu rna  ter p rosvetna dejavnost med 
slovenskim i izseljenci zelo ž ivahna in pestra. Podporna  je  dosegala  ob
seg f in an čn ih  možnosti rudarjev, ku ltu rnoprosve tna  pa se v večini 
p r im erov  ni dv ignila  nad t. i. č ita ln iško  raven (edina iz jem a so bila  
p ro jugoslovanska  društva v Parizu, ki so prire ja la  um etn iške  razstave, 
koncerte , recita le  in podobno). To je  bil odraz socialne in izobrazbene 
s truk ture  slovenskega izseljenstva v zahodni Evropi med obema sve
tovn im a vojnama.

65 “Jugoslovanski narodni odbor za pomoč republikanski Španiji!” , Glas 
izseljencev, IV (1939), 3 (2. 3.).

66 Fabič, Kristina, “Našim mladenkam izseljenkam”, Glas izseljencev , III
(1938), 13 (2. 7.).

67 “Naši študenti u Parizu”, Pariške novine, I (1930), 3 (20. 12.), 1. Vladimir 
Murko (1906-1986), strokovnjak za finančno pravo in zgodovinar. V letih 
1930 in 1931 se je  specializiral za ekonomske vede, zlasti za finančno 
pravo, na pravni fakulteti v Parizu in na Institut superieur d ’enseignement 
financier. Glej: Kambič, Mirko, “Univ. prof. dr. Vladimir Murko kot 
zgodovinar”, Zgodovinski časopis, 45 (1991), 3, 479-488. Več prispevkov 
je  namenil tudi deležu Slovencev na tujih univerzah in slovenskih 
znanstvenikov k evropski kulturi.
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SUM M ARY

SLOVENE EMIGRANT SOCIETIES IN WESTERN  
EUROPEAN COUNTRIES BETWEEN THE 

WORLD WARS

M arjan  D rnovšek

The a r tic le  o ffe rs  an overview  o f  S lovene  em igrant so c ie tie s  in 
W estern E uropean  co u n tr ie s  betw een the W orld Wars. I t  was p rep a red  
on the basis o f  new spapers , ca lendars and  re feren ces in jo u rn a lis tic  a r
tic les  a n d  sc ie n tific  m onographs and  p a p ers  tha t cou ld  be fo u n d  in 
Slovenia . A n  exa c t overview  w ill on ly  be p o ssib le  through stud y in g  the  
records o f  the so c ie tie s  in the coun tries o f  d estina tion  and  even then  
only the records o f  those so c ie tie s  tha t op era ted  under the rule o f  law  
cou ld  be considered . The reco rd  tha t has a lrea d y  been p u b lish e d  w ill 
convince the rea d er o f  the high num ber o f  socie ties.




