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Uvod

Izseljevanje s slovenskega ozemlja v 19. in 20. stoletju je bilo 
vedno del evropskih in svetovnih selitev. Znana je vpetost omenjene-
ga ozemlja v širši geografski prostor, ki je bil v zgodovini vedno na 
prepihu, nekakšno križišče in hkrati stičišče, zato nas ne preseneča, 
da je bil živahen tudi z vidika starejših selitvenih gibanj, zlasti pa 
v preteklih dveh stoletjih. In tudi danes tega križiščnega značaja ni 
povsem izgubilo. Hkrati sta bili omenjeni stoletji odločilni pri kon-
stituiranju slovenskega naroda, ki je zlasti v 20. stoletju doživljal 
raznovrstne raznarodovalne pritiske in spremembe državnih okvirov 
ter družbenih ureditev. Pri tem moram poudariti, da je naraščajoče iz-
seljevanje proti koncu druge polovice 19. stoletja sprožilo vprašanja o 
demografskem obsegu kot pogoju za uspešen razvoj naroda. Drugače 
rečeno: izseljevanje kot številčno siromašenje prebivalstva je bilo 
označeno kot grožnja obstoju naroda – mimogrede: na prvem mestu 
je bilo vedno postavljeno raznarodovanje –, ki so ga spremljale še do-
datne negativnosti, npr. padanje rojstev in samouničevalnost (alkoho-
lizem, samomorilstvo). Vse to, in še marsikaj drugega, moramo imeti 
pred očmi, ko umeščamo selitve Slovencev in odzive nanje v splošno 
zgodovinsko dogajanje. 

Zaradi terminološke jasnosti naj takoj na začetku opredelim dva 
pojma, ki ju pogosto uporabljam v nadaljevanju, to sta izseljenstvo 
in izseljensko vprašanje. Pod prvim pojmujem celoto pojavov in pro-
cesov od odhoda z doma (izseljevanje, emigracija) do prihoda v tujino 
(priseljevanje, imigracija), življenja in dela v novem okolju, vključno z 
vraščanjem (integracijo), izginjanjem (asimilacijo), povratništvom in 
stiki med staro in novo domovino. Pod pojmom izseljensko vprašanje 
pa razumem vso problematiko odnosov med staro in novo domovino, 
zlasti pa odnos stare domovine z različnih vidikov, od državnih struk-
tur do razmišljajočih posameznikov.

V razmišljanju se zavestno omejujem le na segment tega odnosa. 
Drugače povedano: dotaknil se bom le treh drobcev s področja t. i. 

»Izseljevanje je rakrana na telesu 

našega naroda«

MARJAN DRNOVŠEK
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izseljenskega vprašanja. Odločil sem se za tri konkretne primere iz
ražanja tega odnosa, ki imajo mnoge skupne, na drugi strani pa tudi 
različne oblike in vsebine, in tudi nosilci so zelo različni. Ti primeri so 
(1) nagovor škofov ilirske pokrajine svojim vernikom in duhovnikom 
v pastirskem pismu iz leta 1913,1 (2) razmišljanje Edvarda Kocbeka 
o slovenskih izseljencih leta 19382 in (3) obravnava problematike v 
zvezi z odhodom in začasnim delom slovenskih delavcev v tujini iz 
leta 1975,3 ki je bila opravljena v okviru CK ZKS.

Skupno vsem je bolj ali manj izražen negativen ali vsaj zaskrb-
ljiv odnos do celote ali dela slovenskega izseljenstva, kar se nam kaže 
v naslednjih, sicer iztrganih, vendar tudi samih po sebi povednih cita-
tih, na primer, da je izseljenstvo »narodna rana, ki ga razjeda« (narod 
namreč), »zlo« oz. prava »kuga«, izseljenci pa »mrtvi ud narodnega 
telesa« oz. »sramota, ki umira počasi«. Zakaj je pogled na slovensko 
izseljenstvo v 20. stoletju v celoti tako črn? Zlasti tujina je praviloma 
označevana s temnimi barvami. Zakaj? Izseljevanje kot tako je (bilo) 
poznano vsem narodom sveta, tako velikim kot majhnim, in če se 
omejim na Evropo, lahko naštejemo kar nekaj maloštevilnih, npr. 
Islandce, Dance, Fince, Norvežane, Švede …, pri katerih ne zasledim 
tako negativnega odnosa kot pri Slovencih, vsaj ne v tako izrazito trdi 
obliki, z uporabo mnogih težkih oznak, ne nazadnje, da je »izseljeva-
nje rak rana na telesu našega naroda«.4 

Skupen vsem trem omenjenim primerom je tudi nemir časa, v 
katerem so nastali vsi trije dokumenti: prvi ob vrhuncu izseljevanja 
Slovencev in tik pred izbruhom prve svetovne vojne, drugi v času 
okrepljene agresivnosti fašizma in nacizma, naraščajočega vpliva 
komunizma in slutnje izbruha druge svetovne vojne, tretji pa v času 
začetka zatona gospodarske rasti v zahodni Evropi, omejevanja novih 
zaposlitev in predvidevanja množičnih vrnitev jugoslovanskih delav-
cev v domovino.5 

Različni pa so ti primeri po tem, da so nastali v raznih časovnih 
obdobjih ter družbenih okoljih in državnih okvirih. Tudi nosilci odno-

1 »Prečastiti duhovščini in vernikom ilirske cerkvene pokrajine pozdrav in blagoslov 
v Gospodu!«, Ljubljanski škoijski list, 1913, št. XI/123, str. 137–142 (v nadaljevanju: 
Pastirsko pismo 1913).

2 Edvard Kocbek, »Slovensko izseljenstvo«, Pred viharjem, Ljubljana: Slovenska mati-
ca, 1980, str. 188–194. Prvič izšlo v reviji Dejanje I (1938), str. 87–90 (v nadaljevanju: 
Slovenski izseljenci 1938).

3 Arhiv Republike Slovenije, Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I, AS 1589, 
31. razširjena seja IK P CK ZKS, 26. 5. 1975, a. e. IV/813 (v nadaljevanju: AS 1589, 
a. e. IV/813).

4 Slovensko-hrvatski katoliški shod v Ljubljani 1913 (izdal pripravljalni odbor), 
Ljubljana: Katoliška bukvarna, 1913, str. 66 (v nadaljevanju: Slovenskohrvaški 
shod 1913).

5 Slovenska kronika XX. stoletja 1–2, Ljubljana: Nova revija, 1995–1996.
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sa so bili različni: v prvem primeru gre za odnos dela cerkvenih vrhov 
na Slovenskem, v drugem intelektualca z močnim osebnim pogledom 
in v tretjem za odnos vodilne politične sile, tj. Zveze komunistov. Kot 
zanimivost naj omenim, da je bil prvi dokument namenjen najširši 
javnosti, tj. vsem vernikom in duhovnikom, o njem so pisali časniki, 
ga omenjali v pridigah ipd., Kocbekovo razmišljanje je bilo objavljeno 
v reviji, ki jo je bral sorazmerno ozek krog ljudi, vsi dokumenti ZK 
pa so nosili oznako »strogo zaupno«, s poudarkom, da gre za interno 
zadevo partije.

S pristopom, da se omejim na tri konkretne primere izražanja 
odnosa do izseljenstva, sem se hotel izogniti posploševanju, hkrati 
pa iz dokumentov povzeti in analizirati le tiste vsebinske strani, ki 
kažejo na ta odnos. Moje razmišljanje je treba vzeti za vzročni pristop, 
čeprav se nisem popolnoma izognil umestitvi vseh treh primerov v 
širši zgodovinski kontekst in v vsakokratno primerjavo s podobnimi 
pogledi. 

»Izseljevanje je nekaj nezdravega« (Andrej Lavrič, 1913)6

»Izseljevanje je rakrana na telesu našega naroda, ki ga razjeda v 
verskonravnem, gospodarskem in političnem smislu,« so zapisali v 
resolucijo Slovenskohrvaškega katoliškega shoda v Ljubljani avgusta 
1913.7 Tega leta, le dva meseca pozneje, tj. na dan sv. Rafaela, 24. ok-
tobra, so škofje goriške nadškoije Frančišek Borgia Sedej, krške 
škoije Anton Mahnič, poreškopuljske škoije Trifon in ljubljanske 
škoije Anton Bonaventura Jeglič8 sprejeli pastirsko pismo, ki po mne-
nju poznavalcev izraža najbolj celovit pogled Cerkve na izseljensko 
vprašanje v tem času.9 Preden si ga ogledamo, le nekaj kratkih oznak 
dobe.

Čas v letih 1890–1914 označujemo kot čas množičnega izselje-
vanja iz Avstrije, zlasti v Združene države Amerike. Po ameriških 
popisih prebivalstva je leta 1910 živelo v Združenih državah 2,3 mili-
jona oseb z avstrijskim državljanstvom. Tega leta se je za slovenski 
materni jezik v ZDA izreklo 123.631 oseb prve generacije (rojenih na 

6 »Dekanijski shod leta 1913: 2. Izseljeniško vprašanje«, Ljubljanski škoijski list, 
1913, št. VI, str. 95.

7 Gl. op. 4.
8 Ilirsko cerkveno pokrajino je ustanovil papež Pij VIII., ko je obnovil goriško nad-

škoijo, tej novi metropoliji pa so bili kot sufragani pridruženi ljubljanski, tržaško
koprski, poreškopuljski in krški škofje. Gl. France M. Dolinar, »Cerkvenoupravna 
ureditev slovenskega prostora do ustanovitve slovenske metropolije 1968«, v: Zgodo-
vinski časopis 48 (1994), št. 1, str. 59.

9 Gl. op. 1.
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Slovenskem) in 59.800 druge (rojenih v Ameriki), skupaj torej 183.431 
oseb.10 Kljub nepopolnim podatkom nam evidence izdanih potnih li-
stov za Kranjsko kažejo, da se je do vključno leta 1913, predvidoma 
samo iz te dežele, legalno izselilo 76.195 oseb, vendar so že sodobniki 
opozorili na to, da bi število morali povečati za 25 odstotkov (95.244) 
do 35 odstotkov (102.863).11 Kljub nepopolnim podatkom lahko trdi-
mo, da nikoli dotlej in tudi poslej ni prostovoljna selitev zajela toliko 
prebivalcev slovenskega prostora kot v času množičnega izseljevanja. 
Strah zaradi maloštevilnosti Slovencev, narodnostne napetosti in 
hkrati čedalje glasnejše rožljanje z orožjem so dajali temu poseben 
pečat. Tudi izseljevanje Slovencev je dobilo negativen predznak in po-
stalo eno od temnih strani takratnega dogajanja na Slovenskem.

Če se omejim samo na obravnavano temo, lahko postavim tr-
ditev, da so se na izseljevanje odzivali predvsem v katoliških vrstah, 
manj v liberalnih in še manj v socialističnih, kar nam najlepše do-
kazuje takratno časopisje. In zakaj se je najbolj odzivala nanj ravno 
Cerkev?12 Dušno pastirstvo ni bila samo skrb za duše, ampak hkrati 
tudi »najvišje socialno delo«, če citiram Krekovo trditev, eden od po-
membnih delov t. i. socialnega vprašanja tistega časa pa je bilo tudi 
izseljensko vprašanje. Bolj neposredno pa dobimo odgovor na zastav-
ljeno vprašanje iz naslednje Krekove trditve v članku, ki ga je objavil 
januarja 1907 v glasilu Slovenec in pozneje v Domoljubu: »Večja izob-
razba, razširjeno duševno obzorje, želja po večjem zaslužku in pa tudi 
po večji svobodi žene ljudi v Ameriko in sicer v našo škodo.«13 Katera 
je ta škoda? O tem dobimo odgovore iz pastirskega pisma.

* * *

Katoliška cerkev je bila med najbolj angažiranimi pri obravna
vanju izseljenskega vprašanja, čeprav se je sorazmerno pozno, tj. šele 
v zadnjih desetletjih pred prvo svetovno vojno, bolj dejavno vključila 
v njegovo analizo in razreševanje.14 To je tudi razumljivo, saj v isto 
obdobje uvrščamo tudi množično izseljevanje prebivalcev iz katoli-

10 Matjaž Klemenčič, »Slovenci v ameriški statistiki v 19. in 20. stoletju«, v: Celovški 
zvon (Celovec) II (1984), št. 4, str. 23–31.

11 Marjan Drnovšek, »Okrajna poročila o izseljevanju iz Kranjske v letih 1892–1913«, 
v: Gestrinov zbornik, ur. Darja Mihelič, Ljubljana, 1999, str. 413–432.

12 Več o tem: Marjan Drnovšek, »The Attitude of the Slovene Catholic Church to Emi-
gration to the United States of America before 1914«, v: Slovene Studies 14 (1992), 
št. 2, str. 169–184.

13 Citirano po: Bogdan Kolar, »Krek in slovenski izseljenci«, v: Janez Evangelist Krek 
(1865–1917), ur. Stanko Janežič – Janez Juhant, Maribor, 1998, str. 123.

14 Bogdan Kolar, »Cerkev in Slovenci po svetu«, v: Zgodovina Cerkve na Slovenskem, 
ur. Metod Benedik, Ljubljana, 1991, str. 273–304.
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ških dežel, zlasti iz srednje in južne Evrope, med njimi seveda tudi 
Slovencev. 

Nastanek pastirskega pisma moramo umestiti širše. Opredelitev 
škodljivosti izseljevanja najdemo v številnih predhodnih cerkvenih 
dokumentih, npr. v pastirskem pismu avstrijskih škofov (1901),15 kar 
lepo število jih najdemo tudi v lavantinski (mariborski) škoiji,16 temu 
vprašanju se niso mogli izogniti niti predhodni katoliški shodi (1892, 
1900, 1906)17 in še bi lahko naštevali. Nekateri škofje so imeli večji, 
drugi manjši posluh za izseljensko vprašanje. Med njimi je izstopal 
ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič.18 Sredi avgusta 1912 je 
papež Pij X. izdal motuproprij O izseljevanju katoličanov v tuje kraje, 
v Vatikanu je deloval poseben urad pri konzistorialni kongregaciji, 
ki ni skrbel samo za »reševanje duš«, ampak je tudi ugotavljal stanje 
življenjskih okoliščin izseljencev latinskega obreda. Leta 1913 se je ta 
urad obrnil na vse evropske ordinariate z vprašalnikom o izseljenski 
problematiki, vprašanja pa so se dotikala tako verskega kot širšega 
vidika. Izpolnjevali so jih posamezni župniki.19 Družba sv. Rafaela je 
istega leta dala pobudo, da bi škofje na Slovenskem izdali ločeno ali 
skupno pastirsko pismo, v katerem naj bi opozorili na »vrline in hibe 
izseljevanja« in hkrati na Rafaelovo družbo.20 To vprašanje so leta 
1913 obravnavali tudi zbori dekanov, npr. ljubljanske škoije aprila 
tega leta.21 Tako je obravnavano pastirsko pismo le ena od dejavnosti 
škofov na tem področju v omenjenem letu. Vsebinske temelje za to 
pismo pa so dali na že omenjenem slovenskohrvaškem katoliškem 
shodu, vendar so bile tamkajšnje diskusije in resolucijski sklepi preliti 
v besedilo, namenjeno duhovnikom in vernikom, zato je preprostost 
nagovora v pismu očitna.

Izhodišče razmišljanja škofov je bila za Cerkev sprejemljiva teza, 

15 Pastirski list avstrijskih škofov, Dunaj, 15. november 1901.
16 Mihael Napotnik, Pastirski listi, II. knjiga, Maribor, 1916. Gl. Marjan Drnovšek, 

»Izseljevanje z območja lavantinske škoije pred prvo svetovno vojno in odnos Cer-
kve do tega pojava«, v: Napotnikov simpozij v Rimu, ur. Edo Škulj, Celje, 1993, str. 
197–214. 

17 Poročilo pripravljalnega odbora o I. slovenskem katoliškem shodu, kateri se je vršil 
1892. leta v Ljubljani, Ljubljana, 1893; Poročilo o II. slovenskem katoliškem shodu, 
ki se je vršil leta 1900 v Ljubljani, Ljubljana, 1901; III. slovenski katoliški shod v 
Ljubljani dne 26., 27. in 28. avg. 1906, Ljubljana, 1907.

18 Jegličev simpozij v Rimu, Celje, 1991; Kazimir Zakrajšek, »Nadškof dr. Jeglič in 
slovensko izseljenstvo«, v: Izseljenski vestnik (Ljubljana) IX (1939), št. 10–11, str. 
176–179.

19 Bogdan Kolar, »Cerkev in izseljenstvo v letih pred prvo svetovno vojno«, v: Viri 3: 
Slovenski izseljenci, ur. France M. Dolinar, Ljubljana, 1990, str. 92–98.

20 Slovenskohrvaški shod 1913, str. 63.
21 »Dekanijski shod leta 1913: 2. Izseljeniško vprašanje«, Ljubljanski škoijski list, 

1913, št. VI/62, str. 94–96.
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da je izseljevanje ljudi naravni proces, da ima vsak pravico do iskanja 
»kruha in omike«, zlasti če se odpravi »s trebuhom za kruhom« iz 
upravičenih razlogov, npr. zaradi naravnih nesreč ali neznosnih soci-
alnih in gospodarskih razmer. Poleg gmotnih koristi od dela na tujem 
so uvideli tudi koristi duhovne narave, pri čemer so imeli v mislih 
novo pridobljeno znanje, oliko in samozavest, ki so si jih pridobili 
izseljenci in jih zanesli tudi v staro okolje. Vendar se jim takoj zatem 
zapiše misel: »Ali žali Bog, tem gmotnim pridobitvam [na duhovne 
so kar pozabili] se ne dajo primerjati mnoge telesne in duševne nevar-
nosti in škode, ki pretijo izseljencem.«22 In večina pastirskega pisma 
je posvečena navajanju negativnih posledic izseljevanja in življenja 
Slovencev na tujem.

V svojih svarilih in navodilih so se osredotočili na tale področja: 
verskonravno, gospodarskozdravstveno, narodno, socialnodružin-
sko in idejno. Medsebojno so se misli marsikdaj prepletale, z metodo 
ponavljanja enakih trditev oz. svaril pa so dajali občutek resnosti svo-
jih razmišljanj. Z zaključnim nagovorom posameznih kategorij pre-
bivalstva, tj. staršev, zakonskih mož, žena, delavcev in izseljencem ter 
nazadnje duhovnikov, v duhu misli: »Ostanite doma, ako vas ne žene 
sila v tujino!«, so dosegli dramatičen vrh pastirskega pisma. 

V nadaljevanju izpostavljam samo nekatere segmente oz. opo-
zorila škofov na sledeče probleme.

1. Odtujitev izseljencev »katoliški cerkvi in slovenski narodnosti«23

Povezanost vere z narodnostjo praviloma srečujemo v katoliških 
krogih tudi pri obravnavanju izseljenskega vprašanja. Temelj tega je 
bila misel, da je narod zgodovinska entiteta, dana od Boga. »Tisti, 
ki izgubi svojo narodnost, zapravi tudi vero,« je zapisal J. E. Krek 
v tretjem vestfalskem pismu.24 Izguba enega naj bi pomenila tudi 
izgubo drugega, torej imamo opravka s svojevrstno sopovezanostjo 
oz. soodvisnostjo. Podobno povezovanje zasledimo tudi s področjem 
morale, saj je bilo izseljensko vprašanje za Cerkev vedno tudi del ver-
skomoralnega vprašanja. Glede vere so izpostavili pojave mlačnosti, 
brezbrižnosti in celo odpadništva. Mlačnost ali celo nastopanje proti 
veri naj bi bila posledica (1) »neodvisnosti« (samostojnosti) izseljen-
cev v tujini in prevzema ameriških svobodomiselnih idej, (2) vpliva 
novih nazorov in »krivih naukov« (pri tem so poudarili nevarnost 
liberalizma, radikalnih gibanj in socializma), (3) nekatoliških šol, (4) 

22 Pastirsko pismo 1913, str. 138.
23 Pastirsko pismo 1913, str. 138–140.
24 Citirano po: Bogdan Kolar, »Krek in slovenski izseljenci«, v: Janez Evangelist Krek 

(1865–1917), ur. Stanko Janežič – Janez Juhant, Maribor, 1998, str. 128.
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vpliva slabega časopisja in (5) mešanih zakonov. Te pojave so posa-
mezno ali v celoti zapazili tako v Združenih državah kot tudi v Egiptu 
in Nemčiji.

Izguba narodnosti naj bi bila posledica prevelikega navdušenja 
Slovencev nad ameriškim načinom razmišljanja in življenja (»z dušo 
in telesom«) in postopne asimilacije, kar so ugotovili tako za Slovence 
v Združenih državah, glede asimilacije pa še bolj v Nemčiji. Izguba 
»narodnega značaja« naj bi pomenila na prvem mestu izgubo vere in 
jezika, nato narodnega mišljenja, samozavesti, narodnih običajev in 
šeg, narodne noše itd. Skratka, to pomeni strah podpisnikov pisma 
pred utopitvijo Slovencev v ameriškem in nemškem talilnem kotlu. 
Zanimiva je majhna nedoslednost glede pridobitve oz. izgube t. i. 
samozavesti, kar je pri dobrih straneh izseljevanja navedeno kot pri-
dobitev, pri slabih straneh pa kot izguba. 

2. Pogubna »nevarnost na domačem gospodarskem področju«

Trdili so, da odhajanje mladih, polnih telesnih in duševnih moči, 
pomeni izgubo za domovino in glede moških tudi za državo (vojaki). 
»Delo je kapital,« so zapisali škofje v pastirskem pismu; odtegnitev 
delovne sile z domačih tal pomeni korist za priseljensko – »tujo« – dr-
žavo. Celo več, gospodarski razvoj na Slovenskem naj bi zaradi tega 
nazadoval, in zapisali so: »Ko bi kateri tako pridno doma delali kakor 
na tujem, bi še prej obogateli …« In v čem so bile še nevarnosti zapo-
slitve v tujini? V nezdravem delu na farmah, v gozdovih in rudnikih, 
v nenavajenosti kmečkih fantov na delo s stroji, v nepoznavanju so-
cialnega zavarovanja, skratka, delo v tujini človeka lahko samo uniči. 
Zato se ne smemo čuditi sklepu tega razmišljanja: »Večkrat opažamo, 
da se vračajo v domovino izseljenci ubiti na duši in telesu, hromi ali 
na udih poškodovani, smrtno bledi, nekateri celo topi in zmešane 
pameti.«25

Nedvomno gospodarsko stanje na Slovenskem ni bilo tako dobro, 
da bi pridni s svojim delom lahko obogateli. Kljub takratnemu ugod-
nemu gospodarskemu razvoju v Avstriji in deloma boljšemu položaju 
kmečkega prebivalstva (zadružništvo) na Slovenskem je bil ta prostor 
še vedno med najmanj razvitimi deli avstrijske polovice monarhije. 
Rudarstvo, industrija in obrt niso mogli zaposliti vseh, ki so si želeli 
plačo, katero – in to kar precej višjo – so lahko zaslužili v tujini. Res 
se je v obravnavanem času pojavljalo pomanjkanje kmečke (najemne) 
delovne sile, kar so pripisovali izseljevanju, in ponekod so zato tudi 
zvišali plačilo za delo, vendar to ni bilo tako visoko kot za enako delo 

25 Pastirsko pismo 1913, str. 139.
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npr. v Združenih državah, hkrati pa je bilo še sezonskega značaja. In 
tudi očitek škofov, da Slovenci še vedno verjamejo, da v Ameriki leži 
toliko zlata in srebra na cesti, da ga kar v prgišče zajameš in naenkrat 
obogatiš, je bil naiven, tudi če je bil mišljen v simbolnem pomenu 
besede. Vsaj v času, o katerem govorimo, je večina izseljencev vedela, 
kam gre, koliko bo zaslužila in kakšni bodo prihranki, ne glede na 
to, da so se nekateri ušteli zaradi vedno pogostejših gospodarskih in 
drugih kriz, npr. v ZDA.

3. Razkroj družine26

Pravijo: »Zadnja, a nič manj globoka in nevarna rana, ki vsled 
izseljevanja razjeda kosti in mozeg našega naroda, je izseljevanje za-
konskih mož ali žen brez družine.« V klasični opredelitvi zakonskega 
moža kot »glave« družine in žene kot njene »duše« je bila njuna krajša 
ali daljša ločenost ena od nevarnosti za njen razpad, s kvarnimi po-
sledicami tudi za otroke. Zato se ne čudimo, da ob tej temi naletimo na 
najbolj črnoglede oznake, poleg v uvodnem stavku omenjenih še, da je 
to »največje zlo«, »črna stran izseljeništva«, »strašna nevarnost«, de-
janje proti naravnim in moralnim normam. Nezvestoba, pijančevanje, 
razuzdanost, poželjivost, zapeljevanje s strani »slabe družbe in časopi
sov« in še kaj so oznake, ki jih preberemo v pastirskem pismu v zvezi 
z obravnavo vzrokov razpada družine in njenih posledic. 

Zato škofje v zaključku pastirskega pisma nagovorijo starše, 
naj ne pustijo svojim sinovom (na hčere so pozabili) v tujino, dokler 
niso vzgojeni v »krščanskem duhu«, izšolani in dozoreli, može, naj ne 
odhajajo brez žene ali naj takoj po prvih zaslužkih pošljejo denar za 
pot ženi in otrokom, in žene, naj se čim prej priključijo možem, kajti: 
»Zakonska zvestoba obeh je v primeru ločitve v nevarnosti!«

4. Kvarna radovednost in svobodoljubje27

Radovednost mladih, povezana z neizkušenostjo, domišljavost-
jo in lahkomiselnostjo, in na drugi strani zapeljivost sveta so bile za 
Cerkev na Slovenskem nevarnosti, ki so lahko pokvarile slovenskega 
človeka. »Kaj bo iz takih sinov, katerim so zmešale glave amerikanske 
svobodomiselne ideje? Gorje, če pridejo ti polizobraženci, povrnivši 
se domov, do vlade v občini!« so zapisali škofje v pastirskem pismu. 
V posebnem pismu, naslovljenem na duhovnike ljubljanske škoije, je 
istega leta (22. 1. 1913) Anton Bonaventura Jeglič zgrožen ugotavljal, 

26 Pastirsko pismo 1913, str. 140.
27 Pastirsko pismo, str. 140.
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koliko mladih »požre bogokletna socialna demokracija in koliko ame
rikansko brezboštvo«.28 S prvo nevarnostjo naj bi se Slovenci sreče-
vali zlasti v Nemčiji, z drugo v Združenih državah Amerike. Skratka, 
svobodomiselnost naj bi vodila tudi do protiverskega in proticerkve-
nega odnosa pri slovenskih izseljencih.

* * *
Vsa svarila in navodila v pastirskem pismu lahko strnemo v 

eno samo skrb oz. strah škofov, da se bodo izseljenci izneverili Veri, 
Cerkvi in Slovenstvu/Narodu, hkrati pa kot povratniki to zanesli tudi 
v domače kraje. Zato je bilo tudi domačim duhovnikom naloženo, naj 
budno spremljajo vse, ki se odpravljajo na pot, in pozneje obdržijo sti-
ke z njimi, poizvedujejo o njihovem življenju, razmerah in potrebah, 
povratnikom pa pomagajo »ozdraviti rane, katere jim je zadala tujina«. 
Dejstvo pa je, da so svarila, navodila in želje podpisnikov pastirskega 
pisma temeljili bolj na ugotovljenem stanju doma, tj. po posameznih 
župnijah, kot na informacijah iz priseljenskih okolij. Skratka, niso bi-
le kako načelno in posplošeno obravnavanje izseljenskega vprašanja, 
ampak temelječe na konkretnih opažanjih. Koliko so bila ta pretirana 
ali na drugi strani pomanjkljiva, nam bodo odgovorila šele podrobna 
proučevanja posameznih časovnih in prostorskih vzorcev, raziskav, ki 
jih je z zgodovinopisnega vidika pri nas še vedno premalo.

Obravnavanje izseljencev kot izgubljenih za narodno in cerkve-
no skupnost je bilo pogosto, tako pri Janezu Evangelistu Kreku (Črne 
bukve kmečkega stanu, Vestfalska pisma, Dostavki »Socijalizmu«) kot 
pri drugih razmišljajočih tistega časa. Na že omenjenem slovensko
hrvaškem katoliškem shodu je Juro Adlešič bolj stvarno ocenil željo 
mladih po odhodu, zavrgel mit o zlatem ali srebrnem teletu, ki bi mu 
brezglavo sledili v Združene države, pozitivno ocenil njihove želje 
po samostojnosti, neodvisnosti in napredovanju, po izboljšanju lastne 
eksistence, skratka, v vsem tem je videl »zdravo silo« mladih. Vendar 
je hkrati njihovo odhajanje v tujino ocenil kot »izgubo za naš narod«. 
In kaj storiti? Vzpostaviti ugodnejše ekonomske in socialne razmere 
doma, zlasti za kmečko prebivalstvo, dvigniti izobrazbo, glede ocene 
nevarnosti tujine pa se njegove misli niso razlikovale od trditev v 
pastirskem pismu. Poudarjajoč »stare ideale«, tj. ljubezen do doma-
če hiše in rodne grude, zapiše: »Zato, gospôda, če se bojujemo proti 
liberalizmu, bojujemo se proti kosmopolitizmu in bojujemo se proti 
raznarodenju, proti izseljevanju.«29 

28 »Pismo S. B. Jegliča duhovnikom ljubljanske škoije«, v: Ljubljanski škoijski list, 
1913, št. III, str. 59–66.

29 Slovenskohrvaški shod 1913, str. 282.
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Zgolj vtis je, če pritegnemo tudi takratno literaturo od Jakoba 
Alešovca, Ivana Tavčarja do Ivana Cankarja, Otona Župančiča in 
Zofke Kvedrove, da so črni pogledi na izseljevanje prevladoval pri 
t. i. oblikovalcih in nosilcih tega odnosa, zelo malo pa zasledimo na 
drugi strani pozitivnih odzivov, povezanih npr. z gospodarskimi in 
socialnimi posledicami doma (pritoki prihrankov in njihovo vlaganje 
v gospodarstvo, zmanjševanje socialnih pritiskov na domačem trgu 
delovne sile ipd.), večjim poznavanjem sveta (izseljenska pisma, ča-
sopisje z druge strani Atlantika) in še kaj, da o pozitivnih straneh za 
same izseljence sploh ne govorimo. Skratka: temna stran izseljevanja 
je izrazito prevladovala nad svetlo, če nekoliko svetlobno opredelim 
ta odnos v tem času, oz. nezdrava stran tega pojava nad zdravimi po-
sledicami, če se izrazim v medicinskem duhu.

Kocbek in slovensko izseljenstvo (1938)

Leta 1938 je Edvard Kocbek v reviji Dejanje objavil članek z 
naslovom Slovensko izseljenstvo, ki mu ob bok lahko postavimo naj-
manj njegova sočasna članka Slovenski človek in Narod, ki sta izšla v 
isti reviji.30 To je bil čas velikih ideologij in naraščajoče nestrpnosti, 
čas opredelitev, čas, ki je dopuščal malo prostora za individualno 
svobodo in resnično duhovno neodvisnost, čas iztekajoče se španske 
državljanske vojne in nemške priključitve Avstrije (mimogrede: ravno 
v mesecu, ko je izšel omenjeni Kocbekov članek o slovenskih izseljen-
cih) in čas, ko je nekaj mesecev pozneje po izginotju Češkoslovaške 
z zemljevida Evrope pater Kazimir Zakrajšek zapisal, da je nastopila 
»dvanajsta ura v zgodovini slovenskega naroda«.31 

Zakaj je Kocbek posvetil članek slovenskim izseljencem, ki jih 
mnogi poznavalci in raziskovalci narodnega vprašanja tedanjega časa 
le obrobno omenjajo ali jih v celoti izpuščajo? Vsaj enega od odgo-
vorov dobimo v zaključku njegovega članka, v katerem podpre idejo 
o ustanovitvi izseljenskega instituta, ki se je rodila v okviru Družbe 

30 Edvard Kocbek, »Slovenski človek«, Pred viharjem, Ljubljana: Slovenska matica, 
1980, str. 185–188. Prvič izšlo v reviji Dejanje I (1938), str. 1–3 (v nadaljevanju: 
Slovenski človek 1938); isti, »Narod«, Pred viharjem, Ljubljana: Slovenska matica, 
1980, str. 194–197 – prvič izšlo v reviji Dejanje II (1939), str. 137–138 (v nadaljeva-
nju: Narod 1939).

31 Peter Vodopivec, »Trideseta leta«, v: Slovenska trideseta leta: Simpozij 1995, ur. 
Peter Vodopivec – Joža Mahnič, Ljubljana: Slovenska matica, 1997, str. 7–17; Mar-
jan Drnovšek, »Slovenski izseljenci v Evropi ob izbruhu druge svetovne vojne«, v: 
Slovenci in leto 1941: Šestdeset let od začetka druge svetovne vojne na Slovenskem, 
ur. Zdenko Čepič – Damijan Guštin – Jurij Perovšek, Ljubljana, 2001 (Prispevki za 
novejšo zgodovino), str. 243–265. 
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sv. Rafaela z namenom, da se v njegovem okviru in na pluralistični 
osnovi združijo vsi, ki imajo na skrbi izseljensko problematiko.32 In 
Kocbek ne bi bil Kocbek, če ne bi zahteval, da izseljenci postanejo čla-
ni tega instituta kot posamezniki, v zameno pa naj bi dobili od matične 
države vsa »kulturna, gospodarska in moralna sredstva svoje življenj-
ske vzgoje«. Izpostavil oz. podprl je ustanavljanje slovenskih šol med 
izseljenci, nujnost pošiljanja javnih delavcev mednje (nedvoumno je 
imel v mislih izseljenske duhovnike33 in učitelje34), organiziranje obis-
kov mladine v domovini, vzdrževanje in vodenje gospodarskih usta-
nov in zadružnih organizacij ter medsebojno gospodarsko sodelovanje, 
ne nazadnje pa naj bi omenjeni institut izdajal periodična glasila za 
izseljence, »velik ilustriran tednik« in razne revije ter vodil »poroče-
valsko službo«.35 Kocbekovo zanimanje za izseljence lahko povežemo 
tudi z njegovim spoznanjem, da je njihova problematika (izseljensko 
vprašanje) sestavni del javnih in skupno človeških vprašanj, hkrati pa, 
in ne nazadnje, z njegovim ilozofskim in sociološkoantropološkim 
razmišljanjem v želji reševanja, udejanjenja in ne samo ugotavljanja 
in neplodnega stopicanja na mestu.

Izseljensko vprašanje naj bi se, po Kocbeku, reševalo z dveh 
vidikov: prvič »človeške totalnosti« in drugič z vidika »slovenske 
skupnosti«. Že iz te delitve lahko zaznamo njegovo pripadnost per-
sonalizmu, gledanju, da je oseba prva vrednota in najvišja realnost. 
Krščanska duhovnost in odprtost do drugih idejnih tokov (tudi do 
marksizma) sta bila temelja njegovega razmišljanja, ki je bilo pod 
velikim vplivom idej tako Jacquesa Maritaina, začetnika persona-
litičnega gibanja, in še bolj Emmanuela Mounierja (1905–1950).36 
Po Gradišniku so bile Kocbeku blizu le »tiste ilozoije, ki človeka 
ne gledajo samo kot nasledek gospodarskih, družbenih, ilozofskih, 
nagonskih in kdo ve kakšnih še določilnic, temveč jim človek vedno 

32 Leopold Stanek, »Izseljenski institut v Ljubljani«, Izseljenski koledar Družbe sv. Ra-
faela v Ljubljani za leto 1937, str. 21–23. 

33 Marjan Drnovšek, »Izseljenski duhovnik Jože Kastelic (1898–1940) v Franciji in 
Argentini«, v: Kulturno ustvarjanje Slovencev v Južni Ameriki, ur. Mirko Jurak 
– Irene Mislej, Ljubljana, 1995 (Razprave Filozofske fakultete), str. 95–106.

34 Marjan Drnovšek, »Izseljenski učitelj Svatopluk Stoviček med belgijskimi Sloven-
ci«, Izseljenec: Življenjske zgodbe Slovencev po svetu, Ljubljana: Muzej novejše 
zgodovine Slovenije, 2001, str. 79–83.

35 Med letoma 1932 in 1940 je izhajal mesečnik Izseljenski vestnik, ki je bil namenjen 
zlasti izseljencem v zahodni Evropi. Izdajateljska dejavnost med izseljenci v zahod-
ni Evropi je bila sorazmerno šibka, npr. v primerjavi s sočasno dejavnostjo ameri-
ških Slovencev. Gl. Marjan Drnovšek, »Izseljensko in drugo časopisje med Slovenci 
v zahodni Evropi do leta 1940«, Dve domovini – Two Homelands 2–3, Ljubljana: 
Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, 1992, str. 265–316.

36 Vlado Sruk, Filozoija, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1995, str. 251–252.
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ostaja tudi skrivnost«.37 Analizo te strani Kocbekovega duhovnega 
sveta prepuščam ilozofom, zato se vračam k njegovemu razmišljanju 
o slovenskih izseljencih.

* * *

Če preletimo njegov članek o slovenskih izseljencih v reviji 
Dejanje, zaznamo že po avtorju določeno tridelnost, ki obsega:

(1) razmišljanje o tem, kdo pravzaprav je izseljenec, 
(2) oris izseljevanja v zadnjih sto letih (tj. do 1938),
(3) ugotavljanje stanja t. i. izseljenskega vprašanja v njegovem 

času.
V nadaljevanju se dotikam le tistih Kocbekovih razmišljanj, ki se 

nanašajo na (1) vlogo posameznika v izseljenskem procesu, (2) odnosa 
do narodnega in gospodarskega področja ter (3) stikov z domovino.

(1) Vloga posameznika. Če imamo pred očmi obravnavano 
temo, se je Kocbek kot kristjan opredelil za enako izhodišče kot 
Katoliška cerkev na Slovenskem, tj. na postavljanje domačega, kot 
pravi »sorodnega, skladnega« in »naravnega« okolja pred tujino, tj. 
»novo« okolje, kjer se posameznik znajde bolj »zunanje« (da najde de-
lo), ne pa tudi »notranje«. Torej: govori o »odtrganosti posameznika«, 
ki je sicer del »organske človeške skupnosti«, kot pravi Kocbek, ven-
dar pa posameznika in skupnost določajo »zemlja,38 vzgoja, tradicija 
(zgodovina), vera, jezik (kultura) in soljudje (kri)«. Razmerje človeka 
z njegovim življenjskim prostorom primerja z rastlino in podnebnimi 
razmerami. Tako lahko izpeljemo misel, da je usoda izseljenca enaka 
usodi rastline, ki jo odtrgamo ali prenesemo v drugo (podnebno) oko-
lje. Oba sčasoma odmreta. 

Dodatno okrepi svoje zgornje poglede z navajanjem vzrokov iz-
seljevanja, ki jih označi kot »absurdno važne« in zaradi katerih mora 
posamezna oseba »nasilno ustaviti razvoj svojega celotnega življenja 
v domačiji in se umetno vživeti v novo, tuje in svoji notranjosti neso-
razmerno okolje«. Skratka, opraviti imamo z značilnim beločrnim 
gledanjem, kjer belo pomeni domačijo, črno pa tujino. Gre za pogled, 
ki ni tipičen samo za Kocbeka, ampak za večino razmišljajočih tistega 
časa. Vendar o tem pozneje.

37 Janez Gradišnik, »Odprti v prihodnost«, v: Kocbekov zbornik, Maribor: Obzorja, 
1987 (Znamenja 76), str. 122.

38 Leta 1934 je Kocbek izdal pesniško zbirko z naslovom Zemlja, kjer v pesmi Sloven-
ski človek slavi lepoto pokrajine, značilnosti, ljudi …, med slednjimi omenja lončar-
ja, poljskega težaka (torej ljudi, ki neposredno živijo in delajo z zemljo), zanimivo 
pa je, da ne omenja tovarniških delavcev in rudarjev (in ne intelektualcev), kot tudi 
ne izseljencev. Gl. Fran Zadravec, »Edvard Kocbek, ,Zemlja, ki iz tebe se dotikam 
vsega …‘«, v: Razmišljanje o Edvardu Kocbeku: Simpozij ob 90-letnici pesnikovega 
rojstva v Vidmu ob Ščavnici 23. in 24. septembra 1994, Ljubljana, 1995, str. 13. 
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In kakšna je usoda posameznika v izseljenstvu? Kljub morebi
tnemu gospodarskemu uspehu si, po Kocbeku, izseljenec nikoli več 
ne opomore, onemogočeno mu je sproščeno življenje, notranje zakrni, 
skratka, postane duhovno nerodoviten, prizadet človek. Odreka mu 
celo zavest. To so težke, temne in kar nekoliko grozljive opredelitve, 
ki jih zaključi z mislijo, da je izseljenstvo »ena najstrašnejših osebnih 
posledic modernega gospodarsko političnega razvoja v Evropi«. Pri 
tem Kocbek izhaja iz svojega odnosa do slovenskega človeka na sploš-
no, ki ima korenine v krizi zahodnega človeka, pri tem pa slovenskega 
človeka, označuje njegova zunanja in notranja nesvoboda, razdvo-
jenost, nesproščenost, odtrganost od zemlje, pomanjkanje radosti do 
življenjskega ustvarjanja, neživljenjska duhovna kultura in še kaj.39 
Mimogrede: le slabih deset let pred tem je o razmerju dela v domovini 
(domačiji) in tujini pisal Božidar Jakac, ko je bival med ameriškimi 
Slovenci. Tudi on je opisoval njihovo usodo v novem okolju v temnih 
barvah, v primerjavi s tistim, ki so ga zapustili. Domača zemlja, zlasti 
rodna Dolenjska in domovina sploh, so mu pomenile mnogo več v 
primerjavi z Ameriko, kjer je človek – po njegovem mnenju – postal 
železo oz. stroj. V svoji knjigi Odmevi Rdeče zemlje (Ljubljana, 1932) 
večkrat izpostavi razmerje med tehniko, umetnostjo in elementarno 
naravo, kjer tehnika v simbolu stroja pomeni nekaj slabega.40

Kocbek loči celo med izseljencem in industrijskim delavcem 
tako, da prvega šteje za bolj »tragični tip« posameznika v primerjavi 
z drugim. Sklepam, da je ravno izseljenčeva odtrganost od domovine 
v primerjavi z doma živečim delavcem odločujoča za njegovo ozna
čevanje prvega kot bolj tragične osebe.

(2) Odnos do narodnega in gospodarskega področja. Od suve
renosti človeka je odvisna tudi suverenost naroda, je razmišljal 
Kocbek v spisu Slovenski človek.41 Izseljenstvo je škodljivo, meni, zla-
sti za majhne, maloštevilne, slabe in nepripravljene narode. V mislih 
je imel Slovence. To utemeljuje z dvema trditvama: (1) z majhnostjo in 
razkosanostjo narodnega ozemlja (kar je bilo nedvomno res)42 in (2) s 
»strahotnim dejstvom«, kot pravi, da je bil vsak tretji Slovenec izselje-

39 Slovenski človek 1938, str. 185–188.
40 Marjan Drnovšek, »Potovanja k ameriškim Slovencem«, v: Melikov zbornik: Slo-

venci v zgodovini in njihovi srednjeevropski sosedje, ZRC SAZU, Ljubljana 2001, 
str. 1017–1032.

41 Slovenski človek 1938, str. 188.
42 Slovensko narodno ozemlje je bilo razkosano med štiri države: Jugoslavijo, Avstrijo 

(od leta 1938 Nemčijo), Italijo in Madžarsko. In če pri tem upoštevamo še izseljence 
kot narodne »člene« zunaj narodnega ozemlja, je tudi razumljiv občutek ogroženo-
sti in razbitosti Slovencev med obema vojnama.
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nec, kar naj bi bilo usodno z vidika narodove maloštevilnosti.43 Zato 
sklene z mislijo, da izseljenci ne samo »slabijo« (ne dopolnjujejo) in 
»praznijo« (ne povečujejo), ampak tudi »pasivno izživljajo slovensko 
narodno občestvo«. 

Krivdo celo manj išče v prehodnosti slovenskega ozemlja, maj
hnosti življenjskega prostora (ali prenaseljenosti) in v gospodarstvu, 
ampak bolj v ljudeh samih, v njihovi šibki povezanosti z omenjenim 
prostorom, kar je imelo za posledico »pomanjkanje trdne življenjske 
in zgodovinske zavesti, narodne in družbene airmacije življenjskega 
prostora«. Izseljenci torej niso samo žrtve razvoja, ampak vsaj sokrivci 
(krivdo pripiše vsem Slovencem), saj je bilo izredno veliko število iz-
seljencev, po Kocbeku, posledica slabe gospodarske, kulturne in poli-
tične zavesti Slovencev. Priznava pa tudi krivdo stoletnega pritiska 
nanje in nerazvitosti »narodnega gospodarstva«. Slovencem očita, 
da se temu niso uprli, da niso zaustavili tega dogajanja in oblikovali 
»skupne želje po protisili«.44 Zato zaključi z mislijo: »Tiste, ki so šli s 
trebuhom za kruhom, smo pomilovali, vendar nismo niti organizirali 
njihove poti v tujino, niti njihovega sistematičnega in skupnega na-
seljevanja, niti nismo tega dejstva dokončno sprejeli v svoj narodni 
program.« In zakaj ne? Ker »smo« se, trdi Kocbek, preveč razvijali 
v smeri »pasivne kulture in prosvete«, premalo pa v »gospodarsko-
politični smeri«, kar šele da narodu možnost, da zaživi v celotnem 
smislu.

(3) In kaj je storila domovina? Izseljevanju očita »romantične po-
teze« in meni, da mora domovina »preboleti svoje zadnje romantične 
pojave« in premagati ovire, ki onemogočajo »človečansko čustvo« in 
»svetovljansko širino«. Kritičen je do odnosa »slovenskega razumni-
ka« do tega pojava, ki po Kocbeku še vedno ni vsestransko osvetljen 
in dognan glede vzrokov in strukture, še manj glede »psihološke po-
dobe slovenskega izseljenca«. Predvideva, da bi se z analiziranjem 

43 Glede števila slovenskih izseljencev zasledimo različne podatke, od publicističnih 
navedb okrog pol milijona (celo 600.000) do bolj realnih ocen, npr. Slave Lipo-
glavšekRakovec, ki jih je za čas tik pred izbruhom druge svetovne vojne (1939/40) 
ocenila na okrog 332.000 (brez upoštevanja Nemčije). Mnogi so govorili o t. i. ino-
zemskih Slovencih, tj. vseh, ki so živeli zunaj takratne jugoslovanske Slovenije. Od 
tod verjetno na začetku opombe omenjene visoke številke. Gl. Slava Lipoglavšek
Rakovec, »Slovenski izseljenci: Geografski pregled predvojnega stanja«, Geograf-
ski vestnik (Ljubljana) 22 (1950), str. 1–58.

44 Po nekaterih mnenjih je bil Kocbek ves zemeljski in čuten, hkrati hrepenenjsko 
bojevit glede človeških (socialnih) krivic in izrazit »vitalist«, ki se je odločil za svet 
spreminjajočo pozitivno silo. Gl. Jože Snoj, »Sredi krute sile nežno trajam: Edvard 
Kocbek v času in brezčasju«, v: Kocbekov zbornik, Maribor: Obzorja, 1987 (Zname-
nja 76), str. 74.
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navedenega »izluščila pomembna dejstva za spoznanje slovenstva 
sploh«. Slovenci naj bi se premalo zavedali tragičnosti izseljenstva, 
pravi Kocbek in zapiše značilno misel: »To je srčna kri našega narod-
nega telesa, ki hoče izkapljati v tujo zemljo.«

In kako Kocbek odgovarja na zastavljeno vprašanje na začetku 
tega poglavja: kaj je storila domovina? Težko reči, da nič, ugotavlja, 
zlasti posamezniki celo veliko. Vendar je trdno prepričan, da »izse
ljenstvo še ni postalo srčna zadeva vsega slovenskega ljudstva, tega 
problema organizatorji še niso rešili v vsenarodnem smislu … zajeli v 
vseh pravnih, zgodovinskih in psiholoških odtenkih ter mu postavili 
smoter človeške svobode in popolnosti«.

Kar nekoliko aktualno se slišijo Kocbekova priporočila, da »re
ševanje« izseljencev (skrb zanje!) ne sme biti le zadeva »politične 
tehnike«, »strankarske simetrije in družabne organizacije, ampak sre
dstvo vsenarodne vzgoje«, kar ne bo rešitev samo za izseljence, ampak 
za ves narod! In zaključi: »Problem našega malega naroda naj se rešuje 
tako v Sloveniji kakor v Ameriki, tako na Koroškem kakor med našimi 
kovinarji na Francoskem. Ves naš narod, kar ga je na svetu, naj ustvarja 
svojo skupno usodo, in izseljenci naj ne bodo med zadnjimi.«

* * *

Kljub izrazitemu personalističnemu pogledu na slovensko izse
ljenstvo, ki ga pri drugih razumnikih njegovega časa ne zasledimo, je 
Kocbek v svojih pogledih izražal občutke velikega dela intelektual-
cev, ki so se bolj ali manj dotikali tudi omenjene problematike. Mnogi 
so pisali o pozitivnem in negativnem izseljevanju (France Omahen),45 
o njihovi zapisanosti »neizbežni narodni smrti« (Bogo Grafenauer),46 
o njihovem »izumiranju«, »zapisanosti smrti«, kot o »mrtvem številu« 
in »praznem zvoku« (Alojzij Kuhar),47 in le redki so bili bolj optimi-
stični ali vsaj delujoči za izboljšanje stanja (Kazimir Zakrajšek). 

Na koncu naj le omenim nekaj programskih zasnov (1939),48 ki 
jih je zapisal omenjeni Alojzij Kuhar, urednik Slovenca in določen čas 
tudi izseljenski komisar na ambasadi v Parizu, kjer je od blizu spozna-
val tudi izseljensko problematiko. Izseljensko vprašanje je opredelil 
kot znanstveno in praktično, v obeh primerih pa je naloga države, da 

45 France Omahen, »Naše izseljevanje v letih 1936–1937«, v: Izseljenski zbornik Iz-
seljenske zbornice v Ljubljani 1938, ur. Kazimir Zakrajšek, str. 53–62.

46 Bogo Grafenauer, »Odlomki o slovenskem vprašanju«, v: Dejanje 1939, št. 1, 
str. 36–39.

47 Alojzij Kuhar, »Naše izseljensko vprašanje«, v: Spominski zbornik Slovenije: Ob 
dvajsetletnici Kraljevine Jugoslavije, Ljubljana, 1939, str. 524–536.

48 Alojzij Kuhar, »Naše izseljensko vprašanje«, v: Spominski zbornik Slovenije: Ob 
dvajsetletnici Kraljevine Jugoslavije, Ljubljana, 1939, str. 535–536.
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ureja to vprašanje. Kuhar je predvideval najprej ureditev izseljenskega 
odseka na banovinskem nivoju in povezanost z Izseljensko zbornico 
(Družba sv. Rafaela). Izseljevanje naj bi se preprečilo z uvajanjem 
javnih del in notranjo kolonizacijo v druge dele Jugoslavije. Država 
naj bi sklenila vzajemne pogodbe s priseljenskimi, za tiste, s katerimi 
ne bi bil dosežen dogovor, pa ne bi izdajala potnih listov. Izseljevanje 
naj bi bilo organizirano in usmerjeno, onemogočiti pa bi bilo treba tudi 
prehajanje v tuje državljanstvo (kar je bil v tistem času množičen po-
jav v zahodni Evropi). Pri banovinski upravi naj bi bila dosežena večja 
preglednost nad izseljenci (s kartoteko) in v sodelovanju z zasebnimi 
ustanovami naj bi izdelala strategijo (»načrt«) odnosa do izseljencev 
po svetu. Ta bi morala vključevati dve področji, in sicer »domovinsko« 
(seznanjanje Slovencev doma z vzgojo na vseh ravneh, s prirejanjem 
izseljenskih dnevov in tednov, s postavljanjem »izseljenskih javnih 
zbirk«, razstav itd.) in »inozemsko« (s pošiljanjem izseljenskih du
hovnikov in učiteljev, ustanavljanjem društev, pripravljanjem izletov v 
domovino, prepričevanjem slovenskih mater izseljenk, da pridejo rodit 
v domovino, da otroci ne bi avtomatično postali tuji državljani, zlasti 
navezati mladino na domovino s prirejanjem taborov itd.). Vendar je 
vsa ta prizadevanja zaustavil izbruh vojne.

»Problematika v zvezi z odhodom in začasnim delom naših 
delavcev v tujini« (1975)

Do ponovnega ekonomskega vala Slovencev v šestdesetih letih 
20. stoletja, ki je bil usmerjen v gospodarsko razvite zahodnoevrop-
ske države, v manjšem obsegu pa tudi v druge dele sveta, politične 
in oblastne strukture v Jugoslaviji niso priznavale izseljevanja, ki so 
ga označevale kot pojav kapitalističnih družb. S tem ni rečeno, da 
izseljevanja ni bilo. Ob koncu vojne se je sprožil slovenski begunski 
izseljenski val in prisilni izgon prebivalcev nemške narodnosti  (1945–
1946), na Primorskem množično odhajanje prebivalstva italijanske 
narodnosti (v manjši meri tudi Slovencev), vseskozi pa je v petdesetih 
letih tekel tok ilegalnega odhajanja, kjer so se ekonomski prepletali 
z nazorskimi in ideološkimi razlogi. Večja odprtost Jugoslavije v 
svet na začetku šestdesetih let (neuvrščenost) in naraščanje notranjih 
gospodarskih težav ter bojazen oblasti pred socialnimi pritiski so 
vplivali na počasno spreminjanje odnosa do izseljevanja, kar je sredi 
šestdesetih let omogočilo pristanek politike na meddržavno dogo-
vorjeno, organizirano in začasno izseljevanje Jugoslovanov v razvite 
države Evrope. Sprostilo pa se je izseljevanje tudi v druge dele sveta. 
Gospodarska recesija, ki je nastopila zlasti po naftni krizi leta 1973, je 
zmanjšala izseljenske tokove boljšega zaslužka željnih ljudi, hkrati pa 
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postavila pred jugoslovanske oblasti vprašanje vračanja in vključeva-
nja povratnikov v jugoslovansko družbo. Ravno v ta čas postavljamo 
tudi sejo Izvršnega komiteja Predsedstva CK ZKS – bila je 26. maja 
1975 –, ki je tudi predmet mojega zanimanja.

Hkrati z zgoraj omenjenim dogajanjem moramo omeniti tudi 
odnos oblastnih in političnih struktur do vsega izseljenstva (tudi 
predvojnega), ki ga z enim stavkom lahko označimo kot pozitivnega 
do tistega dela, ki je bil naklonjen novi Jugoslaviji in njenemu druž-
benemu redu, in negativnega do vsega drugega izseljenstva, katerega 
jedro so predstavljali pripadniki t. i. politične emigracije, v njen sklop 
pa so (odvisno od političnih potreb) uvrščali vse, ki niso izražali na-
klonjenosti Jugoslaviji, čeprav proti njej niso delovali. To je veljalo 
tudi za nove ekonomske izseljence oz. delavce na začasnem delu v tu-
jini. Tej delitvi na »naše« in »druge« sledimo do razpada Jugoslavije. 
Nikoli prej ideološka nasprotja niso tako delila Slovencev, bolje reče-
no, nikoli ni bil del slovenskega izseljenstva tako brezkompromisno 
izobčen, zamolčan in preganjan kot v 45letnem obdobju po končani 
drugi svetovni vojni.49 

Omeniti pa moram tudi načelno izhodišče takratne politike, in 
sicer, da so delavci na delu v tujini del jugoslovanskega delavskega 
razreda, ki se začasno nahajajo v tujini in imajo načeloma vse pravice 
in obveznosti kot drugi državljani SFRJ. Izseljenci so, po njihovem 
mnenju, večinoma imeli že tuje državljanstvo, lahko pa bi ali so na-
knadno prevzeli državljanstvo SFRJ, vendar so ocenjevali, da »obseg 
in kvaliteta njihovega povezovanja nista ista kot pri delavcih na začas-
nem delu v tujini«.50 Vsa pozornost politike je bila usmerjena na prvo 
kategorijo, tj. na »prave« delavce na začasnem delu v tujini, za katere 
so tudi predvidevali, da se bodo zanesljivo vrnili v domovino.

* * *
Dvanajstega junija 1972 je bila ustanovljena Komisija P CK 

ZKS za aktivnost ZK v zvezi z odhodom in začasnim delom naših de-
lavcev v tujini.51 Ni bila ne prvo in ne zadnje »delovno telo«, ki se je 
ukvarjalo z vprašanji Slovencev na tujem. Predsedstvi ZKJ in SFRJ 

49 Temna stran meseca: Kratka zgodovina totalitarizma v Sloveniji 1945–1990, Zbornik 
člankov in dokumentov, ur. Drago Jančar, Ljubljana: Nova revija, 1998.

50 AS 1589, a. e. IV/819: 37. seja IK P CK ZKS, 8. 7. 1975, Informacija o nekaterih ne-
rešenih vprašanjih s področja dela z delavci, začasno zaposlenimi v tujini, Republiška 
konferenca SZDL, Koordinacijski odbor za vprašanja naših delavcev na začasnem 
delu v tujini, 2. 7. 1975, str. 3.

51 AS 1589, a. e. IV/813: Poročilo o dosedanjem delu komisije za aktivnost ZK v zvezi z 
odhodom in začasnim delom naših delavcev v tujini, Ljubljana 12. 12. 1974; Program 
dela komisije P CK ZKS za aktivnost v zvezi z odhodom in začasnim delom naših 
delavcev v tujini za obdobje od decembra 1974 do julija 1975, Ljubljana 5. 2. 1975.
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sta opredelili naloge na tem področju že februarja 1973, skupščina 
SR Slovenije 27. novembra istega leta, omenjeni sestanek slovenskega 
političnega vrha pa je bil šele dobri dve leti pozneje (26. maja 1975)52, 
dokončne sklepe pa so sprejeli čez dober mesec dni (8. julija)53. Zakaj 
so nastali ti časovni presledki? Podroben pregled gradiva v tej zvezi 
nam ponuja odgovor, ki v tistem času ni bil osamljen, tj., da je obstajal 
velik razkorak med političnimi zadolžitvami in željami ter dejanskim 
stanjem stvari. Ali, kot so takrat rekli, bila so razhajanja med teorijo in 
prakso. Vsaj z datumom seje, 26. maja 1975, je opremljen tudi doku-
ment z naslovom Predlog stališč in sklepov,54 ki je bil poslan na občin-
ske konference ZK, da do konca junija sprejmejo »akcijski program 
za nadaljnje delo«. Žal pa so se s tega sestanka, 26. maja, ohranila le 
poročila, omenjeni predlog sklepov in zelo kratek zapis seje, ne pa 
tudi magnetogram, ki bi nam obravnavano problematiko osvetlil tudi 
z vidika mnenj posameznikov.55

Kaj je bil glavni problem tistega časa? Kljub recesiji in zmanj
šanemu izseljevanju vzroki zanj še niso bili odpravljeni, hkrati pa niso 
bile zagotovljene razmere za vračanje delavcev na začasnem delu v 
tujini v domovino. Po uradnih ocenah naj bi bilo v obravnavanem času 
v tujini okrog 1,1 milijona jugoslovanskih delavcev, med njimi okrog 
78.000 slovenskih, in to brez upoštevanja družinskih članov. Večina 
Slovencev je odhajala zaradi izboljšanja življenjskega standarda, iz ob-
mejnih predelov tudi zaradi pomanjkanja delovnih mest v tistem oko-
lju. Ta velika odsotnost naj bi predstavljala »velik politični problem«, 
med drugim tudi zato, ker se jih je – proti pričakovanjem – vrnilo malo, 
istočasno pa je v razvitih delih Slovenije obstajal presežek prostih de-
lovnih mest (kljub pritoku delavcev iz drugih jugoslovanskih republik, 
ki so jih ocenjevali na okrog 100.000).56 Nikakor nas ne preseneti, da 
so na vso omenjeno problematiko gledali skozi izrazito politično opti-
ko, upoštevajoč čas po sprejetju tako zvezne kot republiške ustave leta 
1974. Oglejmo si področja, ki so jih izpostavili v delovnem gradivu:

(1) organiziranje delavcev v tujini (društva, klubi, sekcije),
(2) vloga slovenskih diplomatov, sindikalnih, socialnih, prosve

tnih in drugih delavcev, 
(3) stopnja razvoja dopolnilnega pouka v slovenskem jeziku,

52 AS 1589, a. e. IV/813: 31. razširjena seje Izvršnega komiteja Predsedstva CK ZKS, 
26. 5. 1975.

53 AS 1589, a. e. IV/819: 37. seja Izvršnega komiteja CK ZKS, 8. 7. 1975.
54 AS 1589, a. e. IV/813: Predlog stališč in sklepov, Ljubljana, 26. 5. 1975.
55 AS 1589, a. e. IV/813: Zapisnik 31. razširjene seje izvršnega komiteja predsedstva 

CK ZKS z dne 26. maja 1975, 2 str.
56 AS 1589, a. e. IV/813: Roman Ogrin, Problematika v zvezi z odhodom in začasnim 

delom naših delavcev v tujini, str. 1.
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(4) informativnopropagandna dejavnost,
(5) sovražno delovanje,
(6) problem vojaških obveznikov,
(7) stiki z domovino.

(1) Organiziranje delavcev v tujini (društva, klubi, sekcije). V 
obravnavanem času je – po njihovi oceni – delovalo v zahodni Evropi 
25 slovenskih društev in klubov delavcev na začasnem delu v tujini57 
z okrog 2000 člani, glede izseljeniških društev pa so menili, da je 
njihovo število manjše. Samokritično so ugotavljali, da niso mogli 
narediti »politične ocene delovanja društev« (delavcev na začasnem 
delu v tujini) in njihovih vodstev, ker niso imeli pregleda nad njimi. 
»Nacionalistično, šovinistično in žebotovsko« obnašanje nekaterih, 
npr. predsednika društva Triglav v Münchnu, in vpliv duhovščine 
sta jih motila, obenem pa so konkretno navedli nekaj uspehov pri 
namestitvi »naših« ljudi v vodstva nekaterih društev. Marsikateri 
predsednik društva je »odstopil«, kar je bila oznaka za njegovo od-
stranitev. Zamenjave so izvajali s pomočjo »poverjeništev ZK«58 v 
tujini, ki so bila v tem času aktivna v Rimu, Milanu, Zürichu, Bernu in 
Feldkirchnu. Ugotavljali so tudi slabo vključenost slovenskih delavcev 
v društva, hkrati pa opozorili na nevarnost, da postanejo osamljena 
društva žrtve razbitja s strani politične emigracije. Vse želje z omenje-
nega področja so strnili v stavek: »Mi pa želimo, da bi čimveč naših 
delavcev organizirali v klubih in društvih, ter da bi poleg kulturno-pro-
svetne dejavnosti razvijali jugoslovanski socialistični patriotizem, jih 
vsestransko idejnopolitično informirali, se bojevali za uresničevanje 
pravic naših delavcev in državljanov zunaj države, razvijali razredno 
solidarnost z delavci tiste države, v kateri delajo, in se bojevali proti tu-
jim ideološkim vplivom na naše državljane, proti dejavnosti sovražne 
emigracije, sovražno orientiranega klera in proti drugim aktivnostim, 
usmerjenim proti naši državi in njeni družbeni ureditvi, kakor tudi pro-
ti vsem oblikam asimilacije naših državljanov.«59 Društveni osamitvi 
in nevarnostim, naštetim v tem citatu, bi se izognili z njihovo večjo 
povezanostjo z domovino, zlasti na občinski ravni.

V omenjenih julijskih sklepih so več pozornosti namenili temu, 
da se imajo Slovenci pravico združevati v društva »na podlagi lastnih 

57 Ustanovljena naj bi bila po letu 1970, največ pa v letih 1973–1974, od teh kar devet 
na Švedskem.

58 Gre za organizirano obliko povezovanja komunistov v tujini, ob upoštevanju za-
konodaje države gostiteljice. Z ZKJ pa so bila posamezna »poverjeništva« povezana 
prek »pooblaščenstva« v Beogradu. Gl. AS 1589, a. e. IV/819: Svim povereništvima 
i, gde njih nema, odeljenjima SK pri DKP, Beograd, 26. 7. 1974.

59 AS 1589, a. e. IV/813: Roman Ogrin, Problematika …, str. 7.
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interesov«, ne smejo pa ostati »zaprti« do drugih jugoslovanskih na-
rodov in narodnosti, vse v duhu bratstva in enotnosti. Vedeti moramo, 
da so bile v tujini napetosti med Slovenci in drugimi Jugoslovani 
glede avtonomnega (nacionalnega) oz. samo jugoslovanskega dru-
štvenega delovanja, zlasti pa njihovega inanciranja, pošiljanja »ka-
drov« mednje ipd. V za slovensko SZDL napačno postavljeni dilemi 
(ali samo jugoslovanska ali nacionalna društva) se je ta organizacija 
odločno postavila za prosto(voljno) izbiro in proti v praksi zelo razšir-
jeni težnji, da morajo biti vsa društva v tujini samo »jugoslovanska«, 
seveda pa upoštevajoč vsa druga pravila delovanja, ki jih je zahteval 
jugoslovanski sistem, npr. odprtost društev za vse zainteresirane de-
lavce (ne glede na njihovo narodnost), rodoljubni in do samoupravne 
socialistične Jugoslavije pozitivni odnos, sodelovanje in koordinacija 
z drugimi društvi glede skupnih vprašanj itd.60 Leta 1974 sta bili spre-
jeti zvezna in slovenska republiška ustava, ki sta dajali večjo samo-
stojnost posameznim republikam, kar se je poznalo tudi v odnosih 
med slovenskimi oz. jugoslovanskimi državljani v tujini. Zanimiva 
situacija, ki zahteva samostojno obdelavo. 

(2) Vloga slovenskih diplomatov, sindikalnih, socialnih, prosve
tnih in drugih delavcev. Za dosego teh ciljev so bili pomembni vsi, 
ki so prihajali med delavce v tujini iz Jugoslavije. Glede slovenskih 
diplomatov se je nadaljevala zgodba iz stare Jugoslavije, saj jih je bilo 
vedno premalo, tako tudi v novi Jugoslaviji, kar naj bi bila po mnenju 
poročevalca na seji posledica slabe »kadrovske politike«. Glede tega 
so julijski sklepi zelo odločni: kjer živi in dela večje število slovenskih 
delavcev in izseljencev, naj se bolj upoštevajo Slovenci kot kandidati 
za diplomatske službe, vsaj vsako »poverjeništvo ZK« (na območjih, 
kjer živijo Slovenci v tujini) pa bi moralo imeti tudi slovenskega ko-
munista. Glede sindikalnih in socialnih delavcev so ugotavljali njihovo 
»politično in družbeno neaktivnost«, čeprav je bilo med njimi kar ne-
kaj komunistov. Rešitev so videli v zamenjavi tistih, ki niso ustrezali. 
Glede števila komunistov med učitelji in učiteljicami (slednjih je bilo 
21, od teh pet poslanih, drugi so živeli v tujini) niso imeli podatkov, 
vendar so ocenjevali, da je bila »velika večina dobrih, naših samou-
pravni socialistični ureditvi predanih ljudi, ki so tudi aktivni v društvih 
in klubih«, republiški izobraževalni skupnosti pa so vendarle svetovali, 
naj v bodoče pošiljajo mednje »dobre družbenopolitične delavceko-
muniste«. Največji trn v peti pa so jim bili v tujino poslani gospodar-
ski, trgovski in bančni predstavniki, ki kljub raznim seminarjem doma 
mnogi niso imeli »moralnopolitičnih kvalitet«, med njimi pa je bilo 

60 AS 1589, a. e. IV/819: Informacija o nekaterih …, str. 7.
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tudi malo komunistov. In kakšen je bil predlog rešitve? Omejili naj bi 
jim bivanje v tujini, saj so nekateri tam živeli že več kot 10 let. Torej: 
bolj kot gospodarska uspešnost je bila pomembna političnoideološka 
pripadnost nosilcev te dejavnosti.

(3) Stopnja razvoja dopolnilnega pouka v slovenskem jeziku. 
Pomen vzgoje in izobraževanja otrok delavcev v tujini je bil vsaj po le-
tu 1971 močno poudarjen,61 saj so izhajali iz predpostavke, da se bodo 
otroci vrnili v domovino, zato naj bi bili zaščiteni pred »socialistični 
družbi tujim idejnim vplivom in nevarnostjo rahljanja vezi z matičnim 
narodom« in hkrati pred »procesom naravne, pa tudi namerne asimi-
lacije [šolski sistem priseljenske države]«. To naj bi bilo doseženo s 
stiki z domovino (stiki z domačimi šolami, obiski domovine, sprejemi 
v pionirsko organizacijo, sodelovanje na proslavah ob državnih praz-
nikih in dnevu mladosti itd.). Velik pomen so torej pripisovali njihovi 
vzgoji v socialističnopatriotskem duhu, saj so bili, kot so ugotavljali, 
ravno otroci pogosto ovira za vrnitev staršev v domovino. Zavedali 
pa so se tudi dejstva, da je ta pouk zajel le manjši del otrok, kar bi se 
moralo popraviti z ustanavljanjem čim večjega števila oddelkov do-
polnilnega pouka v tujini.62 

(4) Informativnopropagandna dejavnost. Ugotavljali so majhno 
razširjenost slovenskih časnikov med slovenskimi delavci v tujini, 
konkretno so omenili le Delo. Iz leta v leto trajajoča odtrganost od 
domovine naj bi kvarno vplivala na samoupravno socialistično osveš-
čenost delavcev v tujini na eni strani ter omogočala večji manevrski 
prostor »tujim, naši ureditvi sovražnim vplivom« na drugi strani. Zato 
je Sekretariat za informiranje v Izvršnem svetu SR Slovenije v sodelo-
vanju s SZDL od 11. do 13. aprila 1975 organiziral t. i. »ustni časopis« 
med Slovenci na začasnem delu v Švici, Zvezni republiki Nemčiji in 
Avstriji.63 Poudarili so njegov informativnopropagandni in kulturni 
namen, saj so se povezali novinarji in umetniki na programu, ki naj bi 
pritegnil čim večje število ljudi. In kakšne so bile, po njihovem mne-
nju, njegove »pozitivne« posledice med Slovenci na tujem? Krepitev 
slovenskih društev in porast članov, navezava trdnejših stikov z dru-

61 AS 1589, a. e. IV/813: Poročilo o razvoju dopolnilne vzgoje in izobraževanja za 
otroke delavcev na začasnem delu v tujini v letu 1974, SRS, Republiški sekretariat 
za prosveto in kulturo, Ljubljana, 31. 1. 1975.

62 V začetku šolskega leta 1973/74 le 350 otrok, 1974/75 pa je naraslo na 627 otrok (420 
v ZR Nemčiji, 75 na Švedskem, 85 v Švici, 47 v Belgiji; poučevalo jih je 21 učite-
ljev in učiteljic. Gl. AS 1589, a. e. IV/813: Poročilo o razvoju dopolnilne vzgoje …, 
str. 4–5.

63 AS 1589, a. e. IV/813: Franc Poznič, Ustni časopis med našimi delavci v tujini, Ljub-
ljana, 17. 4. 1975.
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gimi jugoslovanskimi društvi, širitev slovenskega tiska in pridobitev 
novih naročnikov, zmanjševanje vpliva »delovanja emigrantov in 
protijugoslovansko usmerjenih duhovnikov«, večja informiranost in 
boljša pripravljenost za »načrtovanje vrnitve« ter navezava tesnejših 
stikov med jugoslovanskimi konzularnimi službami, informativnimi 
centri, društvenimi delavci in predstavniki gospodarskih organizacij 
v tujini. Julijski sklep glede te teme je bil jasen: komunisti doma in 
v tujini si morajo prizadevati za čim večjo razširjenost domačega 
osrednjega in lokalnega časopisja in za boljšo obveščenost delavcev z 
domačimi in mednarodnimi dogajanji.

(5) Sovražno delovanje.64 Glede sovražne dejavnosti politične 
emigracije niso veliko govorili (čeprav so jo redno ponavljali kot ne-
varnost), saj so to problematiko že večkrat obravnavali posebej. »Mi 
bi poudarili samo to, da kljub trudu politična emigracija in sovražni 
kler vedno bolj izgublja pozicije med našimi delavci posebno še tam, 
kjer so se delavci organizirali v društva in klube,« so zapisali v poro-
čilo.65 Najbolj konkretna glede tega so bila letna poročila republiškega 
sekretariata za notranje zadeve, npr. za leto 1974.66 V njem so takoj na 
začetku, tj. v prvem poglavju, z naslovom Varovanje ustavne ureditve 
obravnavali tako »sovražno delovanje« na notranjem področju kot 
»sovražno aktivnost« iz tujine.

(6) Problem vojaških obveznikov.67 Republiški sekretariat za 
ljudsko obrambo pa je pripravil izredno podrobno poročilo za sejo. 
Leta 1973 je bilo kar 10,05 % vojaških obveznikov na delu v tujini, 
kar naj bi bilo zaskrbljujoče, čeprav ne usodno v mirnodobnem ob-
dobju. Skrbela jih je njihova integracija v tuje okolje, sklepanje za-
konskih zvez s tujkami, kar je oteževalo služenje vojaškega roka, celo 
več, mnogi se sploh zaradi tega niso vrnili v domovino. Ugotavljali 
so, da večje število obveznikov in zlasti strokovnjakov v tujini lahko 
pomeni v primeru vojne in verjetno njihove nevrnitve domov dolo-
čen »izpad« kot posledica njihove prilagoditve tujemu okolju, vplivu 
sovražne propagande, mirovnemu stanju v deželi prebivanja itd. Po 
lastnih zaključkih so ukrepali hitro, saj so v letih 1973–1974 sprejeli 
novi zakon o potnih listih,68 zakon o temeljnih pogojih za začasno po-

64 Marjan Drnovšek, »Odnos Partije do slovenske emigracije«, v: Temna stran meseca, 
ur. Drago Jančar, Ljubljana: Nova revija, 1998, str. 234–247.

65 AS 1589, a. e. IV/813: Roman Ogrin, Problematika …, str. 13.
66 AS 1589, a. e. IV/1446: Poročilo za leto 1974, Republiški sekretariat za notranje za-

deve, Ljubljana, 20. marec 1975.
67 AS 1589, a. e. IV/813: Informacija o vplivu zaposlovanja naših delavcev – vojaških 

obveznikov v tujini na obrambno sposobnost dežele, SR Slovenije, Republiški se-
kretariat za ljudsko obrambo, Ljubljana, aprila 1975.

68 Ur. list SFRJ, št. 6/73.
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slovanje in varstvo jugoslovanskih državljanov na delu v tujini,69 novi 
zakon o vojaški obveznosti70 ter družbeni dogovor o začasnem zapo-
slovanju jugoslovanskih državljanov v tujini in o njihovi vrnitvi z dela 
v tujini.71 In rezultat? Leta 1974 je število vojaških obveznikov v tujini 
padlo za 4,77 % (v primerjavi z letom 1973), v pripravi pa so imeli še 
več »administrativnih ukrepov« glede odhajanja vojaških obveznikov 
v tujino. Torej: z represivnimi ukrepi naj bi omejili odhajanje mladih. 
Analizirati pa moramo tudi vpliv recesije na znižanje zaposlovanja no-
vih delovnih moči, kar je nedvomno tudi vplivalo na znižanje števila 
vojaških obveznikov v tujini.

(7) Stiki z domovino. Zavedali so se pomembnosti stikov med 
delavci v tujini in domovino. Leta 1974 so pri RK SZDL ustanovili 
Koordinacijski odbor za vprašanja naših delavcev v tujini, ki je zdru-
ževal vse domače ustanove in društva, ki so imeli stike z izseljenci in 
delavci na začasnem delu v tujini. Nezadovoljni so bili glede njihove 
uspešnosti, zlasti na organizacijskem področju in v stikih s povratni-
ki. Ponovno se je pokazal prepad nad mnogimi sprejetimi sklepi in 
konkretnim delovanjem na terenu. Dejavno vlogo v stikih z izseljenci 
je imela Slovenska izseljenska matica, ki je bila ustanovljena že leta 
1951. Kot nevladna ustanova naj bi skrbela za stike s Slovenci po sve-
tu, zlasti na informativnem in kulturnem področju. Sprva je, glede na 
politične razmere, navezovala stike s posamezniki in društvi, ki so 
bili lojalni do jugoslovanskega družbenega sistema, po letu 1990 pa ji 
je le delno uspelo navezati stike z društvi nekdanje politične emigra-
cije.72 Tretjega maja 1975 je potekalo v Essnu (Nemčija) že tretje tra-
dicionalno srečanje slovenskih kulturnoprosvetnih društev zahodne 
Evrope, z močno podporo domovine (od Zveze kulturnoprosvetnih 
organizacij Slovenije prek RTV Ljubljana do Slovenske izseljenske 
matice).73 Po poročilu se ga je udeležilo okrog 3000 članov slovenskih 
društev iz sedmih držav (Zvezne republike Nemčije, Francije, Švice, 
Belgije, Nizozemske, Avstrije in Švedske).74 Da je bilo poročilo name-
njeno političnim ali oblastnim organom, potrjuje njegova prisotnost v 
gradivu za sejo 26. maja 1975, hkrati pa določene oznake (»Celotna 
prireditev je potekala mirno, brez večjih spodrsljajev in, kar je zelo 
pomembno, brez vmešavanja sovražne emigracije«) in zaključki, v 

69 Ur. list SFRJ, št. 33/73, 11/74.
70 Ur. list SFRJ, št. 22/74.
71 Ur. list SFRJ, št. 39/74.
72 Jože Prešeren, »Slovenska izseljenska matica«, Enciklopedija Slovenije 11, Ljublja-

na: Mladinska knjiga, 1997, str. 404
73 4. srečanje slovenskih društev zapadne Evrope, Bled-Essen, 1975 (brošura). 
74 AS 1589, a. e. IV/813: Poročilo o srečanju slovenskih kulturno prosvetnih društev 

zahodne Evrope v Essnu, Zvezna republika Nemčija, b. d. 
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katerih je poudarjena visoka kulturna raven prireditve, spoznanje, 
da društva le niso skregana med seboj, česar so se bali pred tem, da 
je bila prireditev »odraz pristnega in spontanega sodelovanja pripad-
nikov različnih narodov in narodnosti… In s tem je prireditev pre-
segla dosedanje okvire – čisto slovenske prireditve – in tako dosegla 
svojo idejno vsebinsko zasnovo«, in da je prireditev odmevala tudi v 
nemških krogih, kažejo na tipičen obrazec poročil, pisanih za znane 
naslovnike. Kot sem že omenil, so se že pred omenjeno Komisijo CK 
ZKS in po njej z vprašanji »emigracije«, »izseljeništva« in delavcev 
na začasnem delu v tujini ukvarjale razne podkomisije in druga delo-
vna telesa (okrepljena s predstavniki zunaj partijskih organizacij in 
društev), ki so bile ustanovljene k posameznim organom CK ZKS, 
marsikdaj samo za enkratno akcijo. Pogosto so to problematiko ob-
ravnavali na sejah komisije za idejnopolitična vprašanja, tesno pa je 
bilo sodelovanje tudi s sekretariatom za notranje zadeve. 

Organi za notranje zadeve so več ali manj organizirano in siste-
matično »pristopali« k reševanju posameznih »ožjih varnostnih vpra-
šanj na področju zavarovanja zdomstva« že od leta 1964.75 Na podlagi 
sklepov predsedstev ZKJ in SFRJ (1973) so izdelali načrt za hitrejšo 
in učinkovitejšo »zaščito zdomstva … pred različnimi sovražnimi 
vplivi«. Ocenjevali so, da je bilo v tujini okrog 80.000 »občanov iz 
območja SR Slovenije«, ki so bili »objekt« sovražnih pritiskov, tako 
tistih, ki so bili usmerjeni proti socialistični in samoupravni družbi 
kot tudi meščanskega družbenega sistema samega po sebi.76 Njihova 
»indoktrinacija« s sovražnimi idejami je bila, po mnenju poročeval-
ca, med zdomci pogost pojav, izvajala pa se je z različnimi oblikami 
in metodami ter »sredstvi sovražne propagande«. Kaj jih je motilo? 
Ugoden ekonomski položaj v državah gostiteljicah, poskusi »social-
demokratskih strank (sindikatov)« v pridobivanju zdomcev (zlasti v 
ZR Nemčiji, Avstriji in na Švedskem), vpliv tujih medijev (zlasti glede 
usode Jugoslavije po Titu),77 povečano prevzemanje tujega državljan-
stva,78 pridobivanje Slovencev kot informatorjev za tuje policije in ob-
veščevalne službe, vojaškostrateški interesi držav gostiteljic, zlasti ZR 
Nemčije in Avstrije, po vključitvi zdomcev v njihove mobilizacijske 
sisteme, delovanje »slovenske politične emigracije – emigrantske du-

75 AS 1589, a. e. IV/813: Varnostna problematika zdomstva, b. d. 
76 V mislih so imeli prevzemanje »meščanske miselnosti«in »drobnolastniške menta-

litete«. 
77 Izpostavili so zlasti radijske oddaje radia Köln in glasilo Naša luč.
78 Mnogi Gorenjci, še bolj pa Štajerci, so prevzemali nemško državljanstvo na podlagi 

zakonodaje iz leta 1941, pri čemer niso potrebovali izpisa iz jugoslovanskega (do 
leta 1970 okrog 3700 Slovencev, od tega jih je odpust iz jugoslovanskega dobilo le 
okrog 1000).
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hovščine« med njimi79 (mimogrede, opažali so določeno nezaupanje 
emigrantske duhovščine do duhovnikov, ki so prihajali iz Jugoslavije, 
saj so nanje gledali kot na »jugoslovanske eksponente«) in delovanje 
preostale jugoslovanske »ekstremne emigracije«. 

* * *
Če pa imamo pred očmi samo delavce na začasnem delu v tujini, 

nas vseeno preseneti ideološki naboj v odnosu do njih. Mogoče bo kdo 
zamahnil z roko, češ saj doma ni bilo nič drugače. Vendar moramo 
vedeti, da so bili Slovenci v tujini, ki so ostali jugoslovanski državlja-
ni, le bolj »svobodni« v svojem odnosu do simbolnih ali konkretnih 
jugoslovanskih (slovenskih) manifestacij v izseljenstvu. In že sama ta 
»svoboda« je bila trn v peti tistim, ki so skrbeli za ohranitev njihove 
pripadnosti in lojalnosti do socialističnega in samoupravnega sistema 
ter Jugoslavije. In če grem še korak dalje: nekako na glavo se mi po-
stavijo številne kulturne, šolske, družabne in druge prireditve med 
izseljenci, ki so bile organizirane s strani matične domovine, vklju-
čujoč tudi inančno in kadrovsko pomoč zanje. Nikakor nočem za-
nikati njihove kulturne in izobraževalne vloge pri ohranjanju narodne 
identitete, prežete tudi z jugoslovansko (državna pripadnost), hkrati 
pa so bila vsa ta prizadevanja prežeta z močnim ideološkim nabojem 
in metodami spremljanja in oviranja dejavnosti ljudi, ki so delovali 
ali samo mislili drugače. Kako naj si odgovorimo na dejstvo, da so na 
srečanjih evidentirali, kdo se jih je udeležil, in še posebej, kdo ne, in o 
tem pisali poročila za Ljubljano? S tem ne zanikam, da npr. kak znani 
slovenski ansambel narodnozabavne glasbe ni prinesel Slovencem v 
tujini »koščka domovine«, vendar ostane grenak priokus, ko gledamo 
danes na to skozi ohranjene dokumente, ki nam odkrivajo temna oza-
dja sicer na zunaj bolj ali manj pomembnih kulturnih in družabnih 
prireditev za izseljence in delavce na začasnem delu v tujini. Samo 
zaradi svetlih strani odnosa domovine do Slovencev v tujini ne smejo 
izključiti tudi temnih strani, ki so nastale kot posledica delovanja si-
stema, ki se je zrušil konec osemdesetih let 20. stoletja.

Namesto zaključka

Moja dosedanja razmišljanja so povezana z vprašanjem, zakaj 
se še danes pogosto srečujemo z negativnim odnosom do Slovencev 

79 Med slovenskimi delavci v zahodni Evropi naj bi bila najbolj aktivna duhovščina, 
saj so ocenjevali, da je od teh delavcev vsaj 30.000 »deklarirano« vernih. Bali so se 
njihove »indoktrinacije s klerikalnimi težnjami«, kar bi bilo nevarno tudi ob njihovi 
vrnitvi v domovino. Del duhovščine po njihovem mnenju ni bil »odprto sovražen«, 
čeprav ni izgubil »nepomirljivega odnosa do družbene stvarnosti v domovini«.
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in njihovih potomcev v tujini. Odklanjajoči in celo sovražni odzivi 
niso tako redki, npr. v sferah javnega, zlasti političnega in kulturnega 
življenja, ko se ta odpor do posameznikov marsikdaj strni v oznake 
»tujci«, »emigranti«, »Argentinci«, »bajukovci« ipd. Posebej je to pre-
senetljivo, ko gre za osebe, ki so bile rojene po letu 1945 ali so večino 
svojega življenja preživele ali še vedno živijo v tujini. Tovrstno etike-
tiranje je doletelo tudi posameznike, ki so odšli v tujino, tam uspeli 
in se hoteli vrniti domov na delovna mesta, ki ustrezajo njihovemu 
znanju, izkušnjam in ugledu. Zakaj takšen odpor do njih? Mnogi se v 
odklanjanju sklicujejo na njihov drugačen svetovni nazor, ideološko 
in politično gledanje na svet (kot da se v Sloveniji ne spoštujejo načela 
demokracije in idejnega pluralizma), drugi s prstom kažejo na njihovo 
neslovensko državljanstvo, tretji jim očitajo domobransko preteklost, 
čeprav so bili rojeni po vojni, četrti, da ne poznajo Slovenije in ne 
razumejo njenega razvoja (kar velja za v tujini rojene), in še bi lahko 
našteval. Mogoče tiči del odgovora v analizi korenin odnosa »domo-
vine« do Slovencev po svetu in njihovih potomcev, ki sem ga orisal 
v tem prispevku. Težko pa je dajati zaključke, čeprav se nam vsiljuje 
vsaj eden, in sicer, da so (bili) izseljenci v najširšem pomenu besede 
vedno objekt nazorske, ideološke ali politične »obdelave«, teženj po 
njihovi kontroli, nadzoru, obvladanosti, njihova zamolčanost, najde-
mo pa tudi izraze odkritosrčne skrbi zanje v želji, da se jim pomaga, 
posreduje delček domovine v tujini. Prikazani trije primeri nam kaže-
jo bolj temno kot svetlo stran pogledov nanje. Drugače povedano: če 
bi še tako iskali, bi težko našli svetle (pozitivne) odzive na odhajanje 
in življenje Slovencev, kaj šele njihovih potomcev, v tujini. Kje še 
tičijo vzroki za negativen odnos do tistih, ki so odšli? Mogoče lahko 
del odgovora najdemo tudi v »psihologiji slovenskega človeka«, če se 
pri tem sklicujem na Antona Trstenjaka.80 Kakor koli že, izseljenstvo 
v celoti, in v današnjem primeru glede vprašanja odnosa do njega s 
strani izvornega okolja, zahteva kompleksno obdelavo, drugo vpraša-
nje pa je možnost udejanjenja, če uporabim Kocbekovo opredelitev, tj. 
dejanske vsestranske znanstvene osvetlitve, poglobitve in razjasnitve 
tega vprašanja. Ali si Slovenci to sploh želimo?

80 Anton Trstenjak – Erwin Ringel, O slovenskem človeku in koroški duši, Celovec 
– Ljubljana – Dunaj: Mohorjeva založba, 1992.
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»Izseljevanje je rakrana na telesu našega naroda«

SUMMARY

“The emigration is a cancerous wound  
on the body of our nation”

The relation of the state, the Church and of the reasoning individuals to 
the emigration of Slovenes and to their lives in new environments in the 20th 
century demonstrates to us the negative or declinatory attitude towards that 
phenomenon. The fewness of Slovenes is supposedly as well a consequence of 
emigration, and of numerous demographic causes, for example the decrease of 
births, denationalisation pressures of the powerful neighbouring nations, and 
in the last part of that century ideological backgrounds as well. The treatise is 
based on three concrete examples. Firstly, the address of bishops of the Illyrian 
province to their believers and clergymen in a pastoral epistle from 1913, sec-
ondly the contemplation of the reasoner Edvard Kocbek on Slovene emigrants 
from 1938, and thirdly, the dealing with the problematic concerning temporary 
employment of Slovene workers abroad from 1975, which was carried out in 
the frame of the Central Committee of the League of Communists of Slovenia. 
Common to all the three is a more or less expressed negative or at least con-
cerned relation to the entire or part of Slovene emigration. If concern about 
massive emigration of Slovenes from national, religious and moral reasons 
was in the Austrian period up to 1918 in the forefront, the principal was in the 
thirties of the 20th century the concern of intellectuals, for example Edvard 
Kocbek, about assimilation and downfall of emigrants in new environments. A 
special relation towards emigrants was valid in the time of the second Yugosla-
via. The relation of the state and of the ruling ideology was negative towards 
all emigrants – to the after war refugees in particular – who did not agree with 
the new regulation in the state, and observant towards all others who left the 
state because of economic reasons. The disinclination towards Slovenes who 
live abroad and those who have returned to Slovenia is perceived at present as 
well. That indicates to a negative aspect that we follow to the past.
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