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S lovenska  kron ika  naj bi po zamisli n jenih snovalcev iz Nove revije 
p redstav ila  zgodbe iz s lovenske preteklosti 20. s toletja  na drugačen  
način, kot smo ga bili vajeni doslej; s svojo nepris transkostjo  in 
neobrem enjenostjo  ter mladostjo  avtorjev naj bi pom enila  “ sveži ve te r” 
v slovenskem  zgodovinopisju . Po preb iran ju  prispevkov lahko ugo
tovimo, d a j e  dvajsetim  avtorjem  besedil to uspelo v različni meri. Med 
tis timi, ki so svoje pr ispevke napisali z največjo mero objektivnosti, 
um irjenosti  in uravnovešenosti ,  je  nedvom no dr. M arjan  Drnovšek.

A n d r e j  V o v k o

E m i l i o  F r a n z i n a , Merica! Merica! Kmigrazione e coloniz- 
zazione nclle Icttcre dci contadini veneti c friulani in America 
Lat ina 1876-1902 (Merika! M erika! Izseljevanje in ko lonizacija  v 
p ism ih km etov iz Furlan ije  in Veneta v Latinsk i Ameriki, 1876-1902),  
V erona 1994, 270 str.

Avtor, profesor zgodovine ita li janskega R isorg im enta  na univerzi v 
Veroni, sodi v krog najvidnejš ih  specialis tov za i ta li jansko izseljenstvo. 
Od srede sedem desetih  let, ko je  stopil v ospredje s knjigo o “velikem  
izse ljevanju” (La gra n d e  em igra zio n e ) iz severovzhodnih  ita li jansk ih  
predelov v zadn jih  desetle tjih  19. stoletja, je  prispeval dolgo vrsto  od
m evnih  razprav in monografij ,  ki so bistveno pripom ogle  k uveljav lja
nju novih pogledov in raz iskovaln ih  prijemov v ita li janskem  izse ljen
skem zgodovinopisju . Vsebinski poudarki njegovega pris topa  so na 
preučevanju  izseljenskega pojava (in tem atike l judskih družbenih  slojev 
kot širšega sklopa njegovih raz iskovaln ih  zan im anj)  v kontekstu  vse
s transkega  socialno-zgodovinskega razvoja in torej ne samo v luči 
d ružbeno-gospodarsk ih  sprememb, am pak tudi ku ltu rn ih  in m iselnost- 
nih procesov, ki so z njimi povezani. Skladno s tem zagovarja  potrebo 
po uporabi čim širšega  spektra  dokum entarnega  g rad iva  in posebno t. i. 
a l te rn a t iv n ih  virov.

Ta osnovna načela  so navd ihn ila  tudi knjigo M e ric a ! M e r ic a ! (tako 
je  odm evalo  širom po Italiji, potem ko je  km alu  po zedinjenju med
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l judstvom  zav lada la  izseljenska mrzlica), ki spada med pionirska  
zgodovinska  dela  na podlagi ljudske p isne  dokum entacije . N jen prvi 
izid, le ta  1979, je  vzbudil izjemno zan im anje  tako v s trokovnih  krogih 
kot v i ta li jansk i javnosti  doma in po svetu in začrtal neka te re  temeljne 
metodološke in in te rpre tacijske  sm ernice tovrstnega zgodovinopisja. 
D ruga  izdaja, do katere  je  prišlo zaradi ve likega  števila  in teresentov, 
p r inaša  poleg prvotne študije in g rad iva  (40 izseljenskih  pisem, 
poslan ih  v staro domovino) ter dopo ln ilnega  poglavja  še avtorjevo 
oceno svojega dela  v luči nada ljn jih  dosežkov pri p reučevanju  izse ljen
skih  korespondenc in prispeveka teh raziskav k poznavanju  izseljenske 
problem atike.

F ranz ina  izvaja nastavke za opredelitev  in pristop k a l te rna tivn im  
v irom  na podlagi razlikovanja  med dom inan tn im i in podrejenim i 
družbenim i sloji, se pravi na podlagi d iferenciacije  med tis t im i, ki so 
imeli trad ic iona lno  v rokah vajeti družbe in so ustvarjali  “zgodovinsko” 
dokum entacijo , in t is tim i, ki tega p riv ileg ija  niso imeli. Ti so tudi poj
m ovno opredeljeni z zm anjševaln im , s labšaln im  ozirom a n ika ln im  
predznakom  (podrejeni,  ljudski, nižji sloji, tr iv ia ln i,  p reprosti) ,  ki 
izraža to, kar  so v prim erjav i z družbeno elito. Z M arxom  in n jegovimi 
nas lednik i se je  za te sloje izoblikovala pozitivna  pojm ovna opredelitev  
in defin irano  je  bilo tudi sredstvo njihove aktivne  udeležbe na p r i 
zorišču po lit ičnega dogajanja: razredni boj. S tem so si pridobili  v idno 
mesto med ustvarja lc i  “zgodovine” in kot taki vzbudili pozornost 
zgodovinopisja . V ečinom a neraziskani -  poudarja  F ranz ina  -  pa osta
ja jo  problem i in aspekti, ki se tičejo socialne ozirom a razredne zavesti, 
kako se je  p reoblikovala , kako so ti sloji v vsej svoji s tanovski pa tudi 
drugi, neform aln i notranji d iferenciaciji ,  doživljali prehod iz t rad i
c iona lne  pred industr i jske  v industrijsko, kap ita lis tično  stvarnost. Ta 
prehod  je  močno posegel v trad ic iona ln i km ečki svet in še posebej med 
tiste njegove segmente, ki so že v starem  sistem u živeli v sta tusu  de
lavskega stanu. Pom enil  pa je  tudi rad ikalen  mišljenjski prehod, ki je  s 
sabo nosil sp rem in jan je  usta ljen ih  m oraln ih  in k u ltu rn ih  kalupov, 
ž iv ljenjskih  navad, odnosov do oblasti in lastnega  položaja  v družbi, 
izgubo t rad ic iona ln ih  vrednot oz irom a njihovo presad itev  in p r i la g a 
ja n je  novi s tvarnosti.  Tem razvojnim sm ern icam , ki so v teku 19. 
stoletja  preobrazile  družbeno obličje, lahko dovolj poglobljeno sledimo 
le skozi p ričevanja  iz prve roke, torej skozi dokum ente, ki so neposre-



K njižne  ocen e /B o o k  R eview s 303

den izraz doživ ljan ja  in izkustva. To pa so ljudski pisni dokum enti ,  ko- 
renspondence , dnevnik i,  k ronike , avtobiografski,  spom inski in drugi 
zapisi ter na razne načine  zabeležena us tna  pričevanja . Č eprav se po
jav lja jo  v pisni obliki, so ti dokum enti  izraz  kulture , ki je  po naravi 
ustna, zato j ih  obravnavam o v kontekstu  in z in terp re ta t ivn im i pristopi 
t. i. ustne zgodovine. Uvajanje a l te rna tivn ih  pristopov torej ne pomeni
uporabo trad ic io n a ln ih  v irov z a lte rna tivno  optiko, temveč v prvi vrsti
seganje po “d ru g ačn ih ” v irih . O znake a lte rna tivn i -  poudarja  F ranz ina
- pa n ikakor  ne sm em o razum eti v smislu nadom estn i,  kom penzacijsk i
za to, k a r  je  k las ično zgodovinopisje  v svoji navezanosti na “veliko
zgodovino” zanem arilo ,  temveč v sm islu  dopolnilni.  A lte rna tivne  vire
gre upoštevati v kom binaciji  z vsemi ostalim i kot dodatni zorni kot,
zorni kot, ki nam  na stičišču med zgodovinsko, sociološko in an tro 
pološko znanostjo  ponuja  pogled na zgodovino “od spodaj” .

V uvodnem  delu obravnave se avtor podrobneje  zaustavlja  ob pojavu 
“ ljudskega p isnega  iz ražan ja” na i ta li jansk ih  tleh, ob n jegovih m no
goterih  oblikah in prisotnosti  tovrstne dokum entacije  tako v družinsk ih  
kot v in s t i tuc iona ln ih  arh ivsk ih  fondih od srede prejšnjega stoletja 
dalje. Pri tem opozarja  na dejavnike, ki so spodbujali pisno produkcijo. 
Ta je  na jvečkra t sad p re lom nih  trenutkov, zlasti vo jn ih  dogodkov in 
izseljevanja. Prav množično kon tinen ta lno  in zlasti prekooceansko 
izseljevanje pa je  eden od produktov in hkrati dejavnikov družbenih  
sprem em b v času uveljav ljan ja  industr ia lizacije  in kap ita l izm a, zaradi 
tega so korespondence  in zapisi, ki j ih  je  pojav spodbudil, dragocen  vir, 
ki priča o ind iv idua lnem  in kolektivnem  doživljanju tega epohalnega  
prehoda. Iz n jih  priha ja jo  na dan motivacije odhajan ja  v novi svet, as
piracije , p r ičakovan ja  in cilji, ki so j ih  ljudje zasledovali, osebna in 
skup inska  doživ ljan ja  ter specifičnost s tvarnosti,  od ka te r ih  so se loče
vali, in t is tih , v ka tere  so se vključevali, sprem em be trad ic iona ln ih  
ž iv ljenjskih  ritm ov in druž insk ih  ter sorodstvenih  d inam ik , pokažejo se 
d inam ike  izselitve kot socialne in polit ične  em ancipacije  in številni as
pekti socialne psihologije.

F ranz ina  p r im erja  korespondence ita li jansk ih  izseljencev z d rugim i 
iz evropskega p rostora  (kjer obstaja starejša  trad ic ija  preučevanja  tega 
gradiva) in ugotav lja  enakost osnovnih  problemov in izseljenskih  vzg i
bov v evropskem  km ečkem  svetu 19. stoletja, od las tn insk ih  sprememb,
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krize  in sprem in jan ja  tržišč, težnje po dvigu iz revščine, želje po lastni 
zemlji, socia lnem  vzponu vse do utopičn ih  načrtov. Skupna je  tudi 
t ipologija  korespondence, ki s t a j o  k las if ic ira la  že T hom as in Z nanieck i 
v svojem sociološkem klas iku  The Polish  P easa n t in E urope a n d  A m e 
rica  v letih  1918-20. V korespondenci i ta li janskega  km eta-izse ljenca , 
ki jo  p redstav lja  F ranz ina , je  najti r i tua lna , in form ativna , sen tim en ta lna  
in poslovna pisma. Vse te var ian te  -  podčrtuje  avtor -  pa so le različne 
oblike fo rm alne  eksence p isnega  dejanja kot iz raza  kom unikac ijske  
dolžnosti,  dejanja , ka terega  osnovna funkcija  je  vzdrževanje  d ruž insk ih  
so lida rnostn ih  vezi, ki so se z odselitvijo  pretrgale . To je  osnovni 
skupni im enovalec  evropskega km ečkega izseljenskega pism a, za 
ka te rega  se je  uveljavil le navidezno abstrak tn i tipološki pojem 
pozdravno  pismo. Zanj je  značilen  vsepovsod enak vzorec in sicer 
pozdrav, in fo rm acija  o gospodarskem  in zdravstvenem  stanju  poš ilja te
lja ter voščilo zdravja  in b lagostan ja  naslovniku. Pom enljivo  je  dejstvo, 
da pogostokra t tovrstni pisni stiki presegajo družinski krog in kažejo na 
obstoj širše t ipologije  vezi in odnosov (npr. s p redstavnik i kra jevne  
postave, cerkve in celo z bivšimi kolonsk im i gospodarji).

Pri razb iran ju  vsega tega zasluži posebno pozornost piščeva misel in 
način  n jenega izražanja, glede na to, da je  kmečki kom unikacijsk i 
s istem poln izoblikovanih  fraz, ki se uporablja jo v določenih  okolišč i
nah in pri izražanju  stališč glede trad ic iona ln ih  problemov. Ko pa mora 
spregovoriti  o novih, ne trad ic iona ln ih  tem ah in čuti potrebo po prese
ganju  običajnega nač ina  izražanja  ter p revzem a novo, pogostokra t 
knjižno besedišče, pisec le s težavo najde pravo mero besed. N aspro tno  
pa dosega njegovo kom unic iran je  pris tno izrazno moč, ko mu uspe po
dati svoja nova gledanja , uporablja joč lastno besedno prem oženje . Ne 
nazadnje  naglaša  avtor pomen d inam ike  in frekventnosti p isan ja , o 
kateri  pričajo  poštne s ta tis tike in sam a vsebina pisem. To dodatno 
potrjuje funkcijo  p isanja, ki je  dosegalo največjo in tenzivnost v prvi fazi 
po izselitvi, se pravi v najtežjih  m om entih  presaditve, m edtem  ko je  z 
v raščan jem  v novo okolje pogostnost kom unikac ije  in gojenja s tarih  
vezi težila  k postopnem u upadanju.

Poleg funkcije  povezovalca in vzdrževalca  vezi z d ruž ino  ter širšo 
izvorno stvarnostjo  je  izseljenska korespondenca  od ig ra la  še eno 
pom em bno vlogo, in sicer v sklopu a trak tivnega  in usm erjeva lnega  m e
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han izm a izseljenskih  procesov, ka terega ostali členi so bili izseljenski 
agenti,  paroplovne družbe ter -  v prim eru  Južne Amerike -  državne 
vlade in veleposestn iške  elite. Predvsem slednje so zaradi tega pogosto
krat izvajale kontrolo  nad pisanjem  kolona in skušale vplivati na to. da 
si potencia ln i izseljenci v starem  kraju niso ustvarja li  negativnega 
mnenja. Še dlje so šli agenti, ki so si izposlovali in celo naročali p ism a 
“zadovo ljn ih” izseljencev, da bi j ih  razkazovali, pošiljali po domovih in 
objavljali v časopisju v oporo svojim poslovnim oglasom. In s trum en
ta lna  uporaba korespondence pa se je  uveljavila  tudi v obratni smeri, 
kot dokazuje poplava pisem “obupan ih” in “ skesan ih” izseljencev v ča
sopisih, ki so iz h u m an ita rn ih  ali d rug ih  in teresn ih  razlogov zastopali 
protiizse ljenska  stališča.

Izbor F ranz inov ih  pisem izhaja iz širokega korpusa korespondence, 
ki jo  je  avtor ev identira l  v časopisju, p r iva tn ih  a rh iv ih  in upravn ih  a r 
hivih razn ih  stopenj. V zvezi s temi so zanim ive okoliščine, ki so 
privedle do sedim entacije  tovrstnega zasebnega gradiva in ki j ih  je  
p rip isa ti  s lučajnim , še prej pa sistem skim  dejavnikom , kot sta slabo 
delovanje poštn ih  služb, ka terega posledica je  veliko število pritožb 
zaradi izgube poštn ih  pošiljk v fondih i ta li janskega zunanjega  m in is tr 
stva ter pogostnost zaupanja  pisem znancem , ki so potovali v domovino. 
Ob skupnih  funkc iona ln ih  in vsebinskih  potezah (med temi izstopa tudi 
globoka re lig ioznost)  evropskega izseljenskega pisma v tem obdobju 
avtor podrobneje  predstavlja  specifiko objavljenih pisem, opozarjajoč 
najprej na njihovo pogojenost s ciljem izseljevanja. Če je  nam reč  pisna 
sporočila km ečkih  izseljencev v ZDA treba tolmačiti  v luči soočanja 
med trad ic iona ln im  km ečkim  svetom in visoko industr ia l iz iran im  
družbenim  sistemom, se pravi v luči sp rem in jan ja  izvornih  in 
prevzem anja  novih kul turnih elementov, so južnoam eriška  pisma pred
vsem izraz s rečevanja  z novim, drugačn im  ru ra ln im  okoljem. Upošte
vati je  treba, d a j e  bilo to vse prej kot homogeno, zaradi česar je  zaznati 
ja sn o  ločnico med pisanjem  z območij, kjer je  bilo laže uresničevati 
željo po lastn i zemlji, in s tis tih , kjer je  prevladovalo  dn inarsko  
zaposlovanje. M očna je  tudi izvorna reg ionalna  d iferenciacija  kot po
sledica v ses transk ih  specifik i ta li janskega prostora, ki je  najbolj v idna 
na relaciji sever-jug. Do izraza priha ja  na p rim er na ravni družinsk ih  
odnosov, k jer  se pri ju ž n ih  izseljencih ohran ja  toga h ierarh ija , ki kljub 
“s t ru k tu rn i” odsotnosti moškega (družinskega poglavarja) ne dopušča
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ženski nobene avtonom ije  pri vodenju družine, v odnosih  do sorodstva 
in pri odločanju  o najm anjših  stvareh. Brazilska korespondenca  kmetov 
z i ta l i janskega  ju g a  se razlikuje od korespondence izseljencev iz F ur
lanije  in iz Veneta  tudi po vdan ih  in to laž iln ih  tonih, medtem ko diha 
iz obeh prava  gorečnost za delo in varčevanje.

F ran z in a  je  razdelil  svojo antološko zbirko na tri dele, ki zajemajo 
tri časovna obdobja in zanje značilne situacije v razvoju izse ljen
skega /p r ise l jenskega  procesa. Pri izboru je  upošteval tudi dokum entarno  
v rednost  gradiva, se pravi poleg “sub jek tivn ih” vsebinsk ih  elem entov 
tudi visok obseg “ob jek tivn ih” informacij,  ki osvetljujejo pom em bne a s 
pekte  nas ta jan ja  ju žn oam erišk ih  p r ise ljensk ih  kolonij in ž iv ljenja  v 
njih. Vsako pismo je  oprem il s podrobnim  kom entarjem , v ka te rem  je  
na podlagi t rad ic iona ln ih  virov in dodatn ih  terenskih  raziskav povezal 
pisem ske vsebine s konteksti ,  na katere  se nanašajo. Na ta način  ponuja  
bra lcu  večd im enzionalno  projekcijo  prep le tan ja  med splošn im  in p a r 
t iku la rn im , ko lek tivn im  in ind iv idualn im , objektivnim in subjektivnim , 
oprem ljeno  z bogatim  bibliografsk im  inš trum entar i jem  za nada ljn ja  
iskanja  in poglabljanja.

V prvi skupini pisem, iz obdobja prve izseljenske faze v letih  1 876-  
80, prev laduje  p roblem atika  izselitve kot take, razm er med potovanjem , 
do srečanja  z novim okoljem in začetnega položaja v njem. Ta p ism a so 
po lna  m ešanih  občutkov ob pres tan ih  ozirom a pres ta jan ih  težavah, 
dvomov in hkra ti  zagnanosti ,  pričakovanj ter upanja  na uspeh, obžalo
vanja , ker si p riseljenec še ni toliko opomogel, da bi lahko pom agal 
d ružin i ali sorodnikom  v s tarem  kraju. Včasih zvenijo tudi zm ago
slavno, naznanja joč  uspešno uresničevanje  zastav ljen ih  načtrov in želja, 
a nem alokra t  do mere, ki upravičuje  dvom o verodostojnosti zap isanega  
in sum pogojevanja  iz ozadja. Pogostejši so, in to tudi v korespondenci 
iz poznejših  izseljenskih  faz, obratni p rim eri,  se pravi izrazi razo ča ra 
nja ali celo kesanja  zaradi sprejete odločitve, sam oočitan ja  zaradi 
p renagljenosti ,  dom išljavosti,  neposlušnosti,  pregrešnosti  zoper u s ta 
ljeni red in podobnih  “kr ivd” . Mnogi so tudi klici na pomoč za rešitev 
iz izseljenske "nesreče” ter za vrnitev  v zatajeni domači kraj. Pod- 
ložniška m ise lnost doseže višek v paradoksa ln ih  p r im erih ,  ko se izse
ljenec obrne za pomoč iz stiske na agenta , ki g a j e  z lažmi prepričal,  da 
ga onkraj oceana čaka “e ldorado” , ali ko izseljenec v na jpon ižnejš ih
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tonih  obljublja  vdanost in prosi bivšega kolonskega gospodarja, naj mu 
omogoči vrn itev , potem  ko mu je  z odhodom dal razum eti,  da mu noče 
več biti pokoren  in da je  nastopil čas emancipacije . S postopnim  pre- 
m oščanjem  težav je  obupanost vse manj prisotna, v idno  pa začne 
popuščati tudi podložniški čut, dokler v drugi generaciji  popolnom a ne 
izgine in prepusti mesto trdnejši samozavesti. Z izseljensko izkušnjo se 
tako razblin i pojem “dobroho tnega” zem ljiškega gospodarja, s ka terim  
je  km ečka usoda neizogibno povezana.

K orespondenca  iz vseh treh  faz (1876-1902)  odraža kom pleksnost 
motivacij, povezanih  z izseljensko izbiro. Ob sprva skoraj izključno 
druž inskem  “p resa jan ju” je  s časom opaziti rast števila posam eznikov 
(d ružinsk ih  poglavarjev, sinov in tudi hčera), ka terih  d ružina  je  osta ja la  
doma in ohran ja la  trad ic ionalno  gospodarstvo. Kaže se, da s e j e  tudi pri 
d ruž inskem  izseljevanju m nogokra t načrtovalo ali vsaj upalo v le 
začasni odhod, ki naj omogoči pridobitev lastne zemlje na tujem in nato 
prek reinvestic ije  p ridobljenega kapita la  osamosvojitev ali u trd itev  v 
dom ačem  kraju. Navadno se ti načrti  niso uresničili ,  a ne zaradi tega, 
ker bi se ne mogli, temveč ker so se s časom in neizbežno postopno 
odtujitvijo  od s tarega  k ra ja  spremenili. Če so se nam reč mnogi v novem 
okolju znašli v težk ih  situacijah , gre poudariti ,  da se je  večina  p r ise 
ljencev iz severovzhodnih  i ta li jansk ih  predelov v Južni Ameriki prej ali 
slej prebila  na zadovoljivo ekonomsko raven, m nogim  pa je  uspel višji 
socialni vzpon. To j im  je  vlivalo zaupanje v lastne moči, vzbujalo 
hvaležnost do dežele, kjer so na novo zasadili svoje korenine, in odda
ljevalo misel o vrnitv i.  Iz pisem je  razbrati, kakšnega pom ena je  bilo pri 
tem začetno gospodarsko izhodišče, kako drugačna  je  bila  razvojna pot 
tis t ih , ki so si sami plačali čezoceansko potovanje in izbirali cilj 
izselitve (večinom a južne jše  brazilske  države in območje La Plate, kjer 
je  ko lonizacija  po tekala  na podlagi m anjših  zasebnih kmetij)  v p r im er
jav i  z t is tim i, ki so bili najprej dolžni poravnati prevozne stroške z de
lom na kavnih  veleposestv ih  (Sao Paulo, M inas Gerais), in kako po
goste so bile no tran je  selitve v iskanju ugodnejših  pogojev. Razum eti je  
mogoče tudi, kakšne  so bile dejanske pridobitve, ki j ih  je  om ogočila  
izseljenska izkušnja. Relativno vzeto, so poleg tistih , ki so razpolagali  z 
določenim  osnovnim  kapita lom  (mnogi so se izselili prav zato, da bi ga 
obvarovali pred inflacijo), iz nje največ iztržili najrevnejši izseljenci, 
skra tka  tisti, ki z odhodom niso imeli česa izgubiti. Ti so večinom a
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dosegli svoj poglav itn i cilj, s tem da so prestopili iz sta tusa  km ečkih  
delavcev brez im etja  med male  posestnike. Bolj vprašlj iv  pa se kaže 
napredek  “sred n j ih ” km ečkih  slojev, ki j im  ni vedno uspelo izboljšati 
svojega položaja  in so nem alokra t celo nazadovali v p rim erjav i s s tarim  
krajem . Ni čudno, če njihovo pisanje prevevata  razočaran je  in kesanje.

Kot že omenjeno, s časom pisemski stiki izgubijo svojo osnovno 
funkcijo , se vsebinsko sprem enijo  in razredčijo. Na pre lom u stoletja, ko 
je  “v e likega” izseljevanja  iz Furlan ije  in Veneta  v Južno Ameriko 
konec, je  več ina  priseljencev že globoko vs id ran ih  v p rise ljensk i s tva r
nosti. N ekateri  se vrnejo domov, pri osta lih  pa dobi beseda vrn itev  nov 
pomen, nam reč  pom en obiska, “k ra tkega sprehoda po dom ačih  log ih” za 
obujanje spominov in potešitev občasnega domotožja. Tako se izraža 
eden izm ed piscev, ki ga šele odhod sovaščana na obisk ro js tnega  kraja  
spodbudi, da po dolgoletnem  molku zopet seže po peresu  in se oglasi 
dom ačim  onkraj oceana.

Na koncu antologije  se avtor v prilogi v rača  k začetni p roblem atik i 
l judskega p isnega  dokum enta  kot zgodovinskega v ira  in k zadržanju  
tis t ih  zgodovinarsk ih  krogov, ki ne odstopajo od stališča, da so to viri 
za druge  znanstvene disc ip line  in da je  seganje  zgodovinske stroke po 
socioloških in an tropološk ih  način ih  preučevanja  nesm iselno. To 
stališče temelji na šibki predpostavki o objektivnosti t rad ic iona ln ih  v i
rov, “ki tudi sami niso nič drugega kot zapisi verbaln ih  m om entov” . 
F ranz ina  podčrtuje  neum estnost ap rio ris tičnega  uvrščanja  dokum entov 
t. i. ustne zgodovine med drugorazredne  vire  in njihove uporabe
izključno za potrjevanje  ali p rikazovanje  že obstoječih dognanj na
nekoliko “d rugačen  n ač in” . O vrednosti  teh virov govori danes že
bogata  produkcija  del, ki so prispevala  pom em bna spoznanja  še posebno
na področju preučevanja  tem, kot sta vojna in izseljenstvo. Izseljenska
pisma odstira jo  še nepoznane odtenke in izčiščujejo m ars ika te ri  aspekt
km ečke družbe, osvetljujejo notranjo  raznolikost se litvenih  tokov, opo
zarjajo  na pom en in delovanje so lidarnostn ih  vezi, re lig ioznosti km ečke
družbe, ki se izraža  med drugim  z ohran jan jem  stika z dušnim i pastirji
v dom ačem  kraju, izseljenca prikažejo v luči zavestnega p ro tagon is ta
družbenega sprem injanja . Iz korespondence je  razvidno, da je  bilo
izseljevanje ponekod posebna oblika razrednega boja, ki se je  uveljavljal
skozi prizadevanje  za pridobitev  lastne zemlje, se pravi z osvajanjem
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logike d o m inan tn ih  slojev prej kot z uveljavljanjem  zahtev po razredni 
em ancipacij i ;  do izraza  priha ja jo  sprem injan je  ženske vloge v izse ljen
stvu, kot tudi pogostokra t zanem arjene , a v m nogih  p r im erih  b istvene 
pridobitve, ki j ih  izseljenci podčrtujejo  v p r im erjavah  s s tar im  krajem, 
kot so rešitev p rob lem a podhranjenosti ,  osvoboditev od nečloveškega 
delovnega napora  (zaradi večje radodarnosti  rodovitne in spočite 
am eriške  zemlje) in ne nazadnje  mraza. Vse to pa pripom ore  k pre- 
m oščanju  s te reo tipn ih  predstav  o ž ivljenju izseljenca in k prav ilnejšem u 
vrednoten ju  d ram atičn ih  in pozitivnih  aspektov njegove izkušnje.

A l e k s e j  K a l c
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Ena od tem eljn ih  težav m alih  narodov je, da je  dostopnost tistega 
dela n jihovega duhovnega ustvarjanja , ki je  povezana s pisano besedo, 
om ejena z njihovim  jez ikom . Tako so pač prisiljeni,  da morajo svoje 
duhovne sadove predstav lja ti  tu jini v prevodih  v največje svetovne j e 
zike. To velja  tudi za predstav itev  njihove preteklosti. S temi dejstvi se 
m oram o otepati tudi Slovenci. Pred nedavnim  sem bil priča, ko je  
predzadnji iz vrste zunanjih  m inis trov samostojne Slovenije potožil, da 
more dati tu jim  par tner jem  v roke zelo malo slovenske zgodovine v 
ve lik ih  svetovnih  jez ik ih .

Svetovno znana  založba Scarecrow Press inc, ki ima svoj sedež v 
L anham u  v državi M ary land  v ZDA ter v Londonu, ima očitno posluh 
za tovrstne težave. V svoji seriji evropskih  zgodovinskih  slovarjev, ki bi 
bolj zaslužili  ime m in i-encik lopedije , je  predstav ila  že vrsto evropskih  
držav, podobna serija  pa nasta ja  tudi za Afriko. Kot tr inajs ti  v evropski 
vrsti  je  tako v letu 1996 izšel Zgodovinski s lovar Slovenije. (Pred našim  
sta v tem  letu izšla  taka slovarja  Španije in A lbanije.)  Od držav, 
nas ta l ih  na ruševinah  Jugoslavije, nas je  za leto dni preh ite la  le 
Hrvaška.




