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tem sklopu je avtor raziskoval tudi začetek, obstoj in življenje slovenskih izseljencev
v m estu L eadville, v am eriški zvezni državi K olorado (C olorado) ter zgodovino tam 
kajšnje slovenske naselbine. V L eadvillu je sledil življenju in delu Jurija M . Trunka v
župniji sv. Jožefa v obdobju od leta 1924 do 1946. D rugi del knjige, k i j e manj obse
žen, zajem a obdobje življenja in dela Jurija M. Trunka v San Franciscu, v am eriški
zvezni državi K aliforniji (C alifornia) od leta 1946 in pregled zgodovine tam kajšnje
slovenske naselbine, s posebnim poudarkom na zgodovini »K ranjskega hriba«. V
San F ranciscu je Jurij M. Trunk živel v župniji G ospodovega rojstva do svoje sm rti v
visoki starosti 103 let, leta 1973.
V prvem d e lu je najprej predstavljeno življenje Jurija M. Trunka na K oroškem
od rojstva leta 1870 do posvetitve v duhovniški stan in njegovo prvo potovanje v
»A m eriko«. Sledi zasledovanje druge in tretje Trunkove poti v Z D A ter njegovih
stikov z »A m erikanci«. O bsežno poglavje je nam enjeno T runkovem u delu A m erika
in A m erikanci, ki je najprej izšlo leta 1912 in 1913 v sam ozaložbi v posam eznih
zvezkih, leta 1913 pa še v knjižni obliki. K njiga je še danes eno izm ed tem eljnih del
za raziskovalce zgodovine slovenskega izseljenstva v ZD A . V njej je Trunk uporabil
obilo statističnega gradiva in tudi slikovnega gradiva, ki so m u ga pošiljali posam ez
niki iz slovenskih naselbin am eriških zveznih držav. O bdobje prve svetovne vojne je
Trunk preživel na K oroškem , kjer je obdržal stike z am eriškim i prijatelji. Leta 1920 je
bil Trunk član plebiscitne kom isije na K oroškem . R azočaran nad obem a državam a, ki
sta hoteli njegovo koroško dom ovino zase, s e je T runk ju lija 1921 odločil za odhod v
ZDA. Pri tem je pom em bno om eniti, d a je Trunk že pred prvo svetovno vojno dobil
prve ponudbe za izselitev v ZD A . Se p re d e n je K lem enčič na podlagi raziskav opisal
Trunkovo življenjsko pot v ZD A , je podal obširen in na različnih virih oprt opis zg o 
dovine nastanka in razvoja m esta Leadville v K oloradu od sredine 19. stoletja do 90ih let 20. stoletja. V več poglavjih je poskušal osvetliti nastanek in razvoj slovenske
skupnosti, k ije s svojim življenjem in delom na tej visoki planoti »z redkim zrakom «
pripom ogla k splošnem ustvarjanju in »dihanju« m esta in okolice. Sprem ljal je n ase
litve prvih Slovencev v m estu in okolici, njihovo začetno organiziranost, gospodar
sko in kulturno življenje ter razvoj in ustvarjanje verske (katoliške) skupnosti. Pri tem
je opozoril na problem atiko am eriških nacionalnih statistik in število slovenskih izse
ljencev glede na strukturo prebivalstva po m aterinem jeziku. Ob tem je na koncu
poglavja postavil pom em bno vprašanje: »Ali slovenska skupnost v L eadvillu ter okra
j u L ake izu m ira ?« S tega vidika je tudi raziskal vpliv slovenskih priseljencev na gos
podarski razvoj m esta Leadville in razvoj slovenskega podjetništva od konca 19. sto
letja do 90-ih let 20. stoletja (od lastnikov tako im enovanih »saloonov« - gostinskih
lokalov do trgovcev in lastnikov avtom ehaničnih delavnic). Iz zgodovine slovenske
ga podjetništva je posebej opisal vzpon in zaton trgovskega podjetja družine Z a itz .1
Raziskal je ustanovitev in razvoj župnije sv. Jožefa v Leadvillu, duhovnike, ki so

1 Frank Zaitz starejši je bil najvplivnejši slovenski priseljenec v Leadvillu. Rojen leta 1868 v Korinju v Suhi krajini s e je izselil komaj sedem najstleten leta 1885 v ZDA.
201

Knjižne ocene

tam službovali in se še posebej posvetil župnikovanju Jurija M. Trunka in življenju v
župniji po njegovem odhodu. Poleg verskega življenja v m estu je raziskal še politične
aktivnosti Slovencev tako na ravni m esta Leadvilla, okraja Lake in države K olorado
in na zvezni ravni ter organiziranost Slovencev v m estu Leadville v razna društva
(cerkvena, bratske podporne organizacije, Slovenski dom in druga društva). Prvi del
knjige avtor zaključi s poglavjem o obiskih pom em bnejših Slovencev pri slovenski
skupnosti v L eadvillu (ljubljanska škofa A nton B onaventura Jeglič in G regorij R o ž
m an, predsednik K. S. K. Jednote A nton G rdina in Franka Z aitza, urednika časopisa
Proletarec in A m eriškega družinskega koledarja).
D rugi del knjige zajem a poglavja o ustanovitvi in zgodovini slovenske n aselbi
n e 2 v San Franciscu, kjer v uvodu predstavi priselitev slovanskega prebivalstva v
K alifornijo. V m estu San Francisco predstavi organiziranost Slovencev od konca 19.
stoletja. Sledi opis verskega življenja slovanskega prebivalstva v San Franciscu do
ustanovitve župnije G ospodovega rojstva. K onec 19. stoletja je prišel m ed Slovence v
San Franciscu Peter J. Jeram , ki ni bil zadovoljen z verskim i razm eram i in je začel
vedno bolj razm išljati o nekakšni »slovenski naselbini« (v letih 1894-1895). K lem en
čič opisuje, kako se je Jeram lotil tega velikopoteznega načrta, kot je sam pisal: »spraviti
Slovence ven na d eželo«. L eta 1896 je Jeram opravil kupčijo z zem ljišči in km alu
zatem s e j e začelo postopno preseljevanje Slovencev na to obm očje, ki so ga im eno
vali R ajska dolina, pa tudi »nova katoliška dom ovina«. O pis zanim ive epizode slo
v enskega življenja, ki s e j e na žalost dokaj klavrno končala. Leta 1897, ko je Jeram
u tonil v reki Eel je začela naselbina naglo propadati in kolonisti so se osirom ašeni
razpršili po ZD A . Po virih, ki jih je pregledal avtor naj bi bilo veliko nepravilnosti in
goljufij prodajalcev že na začetku tega projekta. V začetku 20. stoletja je bila usta
novljena župnija G ospodovega rojstva, k i j e naj bi zadovoljevala verske potrebe slo 
vanskega prebivalstva, predvsem slovenskih, hrvaških in dalm atinskih ter slovaških
družin. N iso pa se nikoli form alno pridružili tej cerkvi Č e h i, ki so bili sicer m alošte
vilni in P oljaki, ki so živeli v tem okraju. K lem enčič je na podlagi zbranega in preg le
danega gradiva obširno opisal življenje in delo v tej župniji in se še posebej osredoto
čil na obdobje, ko je leta 1946 prispel tam kaj Jurij M. Trunk. R aziskal je Trunkovo
ustvarjanje v San Franciscu, katerega rezultat je m ed drugim rokopis »Am erika«, v
katerem naletim o v uvodu na razm išljanje ostarelega Trunka o odnosu m ed R usijo in
A m eriko po drugi svetovni vojni in o zanim anju Slovencev za ta dva vzporedna sve
tova. V rokopisu naj bi v šestnajstih poglavjih orisal različna področja am eriške druž
be in ob njih strnil svoja razm išljanja, saj je preživel polovico svojega življenja v
ZD A . Poglavje avtor zaključi z pregledom stanja v župniji po sm rti Jurija M . Trunka
leta 1973. Pri drugem delu knjige je potrebno om eniti, da s e j e lotil obravnavanja
zgodovine slovenske naselbine v K aliforniji bolj na splošno, kot nekakšen pregled, ki
naj bi služil bodočim raziskovalcem te sfere v pom oč. O pozoril je na njeno prisotnost
in jo predstavil kot predm et zanim anja.
2 Slovenska naselbina na »Kranjskem hribu«.
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K njiga sicer ni tako ostro razdeljena, kot se m ogoče zdi na prvi pogled, vendar bi
lahko bila glede na obravnavane tem e. R deča nit, ki jo povezuje v celoto je prav
Trunkova življenjska pot od K oroške do Fulde v Severni D akoti, L eadvilla v K olora
du in San Francisca v K aliforniji. Če bi delo razdelili na posam ezne dele, bi v prvi
sklop lahko uvrstili Trunkovo obdobje na K oroškem in njegov odhod v ZD A . Posebej
bi lahko obravnavali raziskavo o slovenski naselitvi v L eadvillu in njegovi okolici ter
ločeno pregled slovenske naselbine v San Franciscu v K aliforniji. Z godovinar M atjaž
K lem enčič je kot vezni člen m ed raziskavam i teh slovenskih naselbin uporabil T run
kovo življensko pot, ki povezuje dele v kohezivno celoto.
R aziskave življenj a Jurija M. Trunka in slovenskih naselbin v Leadvillu in San
F ranciscu tem eljijo na številnih virih, k ijih avtor predstavi na koncu knjige. U porabil
je podatke avstrijskih ustanov na K oroškem in sicer arhiv krške škofije v Celovcu,
veliko dokum entov je tudi iz Slovenskega znanstvenega inštituta v Celovcu. Precej
gradiva in literature je iz D ržavnega arhiva Slovenije (AS) iz Ljubljane, N arodne in
univerzitetne knjižnice (N U K ) iz Ljubljane, U niverzitetne knjižnice iz M aribora in
knjižnice teološke fakultete U niverze v M ariboru. U porabil je precej časopisnih v i
rov, tako slovenskih društvenih časopisov v ZD A kot tudi am eriških časopisov in
revij (lokalnih in širše am eriških) ter slovenskih časopisov v dom ovini. Od arhivske
ga gradiva je tudi precej publikacij bratskih podpornih društev, cerkva in drugih v er
skih organizacij v Z D A , Avstriji in ožji dom ovini. Z a statistične podatke, s katerim i je
oprem ljena knjiga, je avtor uporabil publikacije vladnih organizacij v ZD A , p red 
vsem za štetja prebivalcev. N ekaj je tudi uporabljenih neobjavljenih virov, predvsem
rokopisov spom inov. V knjigi je precej objavljenih in citiranih odlom kov iz raznih
pisem in zasebne korespondence, tako iz arhivskih in drugih ustanov, kot tudi iz z a 
puščin posam eznikov. Pri nekaterih poglavjih se včasih zdi, kot da v tekstu p revladu
je jo v glavnem citati. V nekaterih prim erih je naslonitev na take vire dragocen doku
m ent za osvetlitev določenih zgodovinskih dogodkov. Poleg tega je knjiga oprem lje
na s številnim i zem ljevidi in diagram i ter tabelam i, ki nam s številkam i in slikam i
pom agajo pri predstavitvi določenih podatkov. O bjavljene so tudi fotografije posam ez
nikov, kolikor so bile ohranjene in dostopne ter tudi kraji, ki jih knjiga zajem a kot
geografski prostor raziskovanja.
Slovensko raziskovanje izseljevanja je s to študijo M atjaža K lem enčiča dobilo
pom em ben prispevek, ki združuje delo na arhivskem gradivu in zapuščinah ter nam
skozi življenjsko zgodbo koroškega duhovnika Jurija M. Trunka predstavi del slo
venskega izseljenstva. H krati nam dopolnjuje zbirko del, ki se ukvarjajo z raziskova
njem Slovencev v Z D A od prvih priseljencev do danes in bogati poznavanje te tem a
tike v širšem slovenskem prostoru, in ne le znanstvenem .
D ean C eglar
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