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NASLOV

Upodobitev ženskosti v kratki pripovedni prozi Anne Praček Krasna

IZVLEČEK

V diplomski nalogi sem predstavila Anno Praček Krasna (1900–1988), ki je večji del 

svojega življenja živela in ustvarjala v Združenih državah Amerike. Zaradi težkih razmer 

na Vipavskem se je v dvajsetih letih pridružila množici izseljencev, ki so iskali boljše 

življenje v Ameriki. Izseljenci so v slovenskih skupnostih delovali na kulturnem, verskem 

in političnem področju. Na literarnem področju so izoblikovali književnost, ki je 

poudarjala predvsem ohranjanje slovenske identitete. Med ustvarjalci te književnosti je 

tudi Anna Praček Krasna, ki je svojo prozo in poezijo objavljala v številnih slovensko-

ameriških časopisih. Aktivno je delovala tudi kot publicistika, časnikarka in urednica. V 

kratki pripovedni prozi se posveča ženskam in njihovemu težkemu socialnemu položaju. 

Ženske upodobi kot matere, ki se borijo za svoje otroke. Med izseljenkami predstavi 

ženske, ki se v tujem svetu nikoli ne počutijo doma, v različnih življenjskih obdobjih. V 

upodobitvi delavk srečamo njihov podrejen položaj in nemoč. Ženske v vlogi upornic so 

značajsko močne in se uprejo družbi. Ženska želja po izobrazbi je predstavljena skozi 

perspektivo delavk. 

KLJUČNE BESEDE

slovensko izseljenstvo, slovenska literatura v Ameriki, kratka pripovedna proza, Anna 

Praček Krasna, ženskost. 

TITLE

Depiction of womanhood in short narrative prose of Anna Praček Krasna  

ABSTRACT 

The thesis introduces Anna Praček Krasna (1900–1988), who spent a large part of her life 

living and creating in the United States of America. Difficult conditions in the Vipavska 

region led her to join numerous emigrants in the 1920s, who sought better life in America. 

Emigrants in Slovenian communities were active in the field of culture, religion and 
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politics. Above all, their writings emphasized the preservation of Slovenian identity. One 

of the authors contributing to this literature is also Anna Praček Krasna who published her 

prose and poetry in numerous Slovenian-American newspapers. She was also active as a 

publicist, journalist and editor. In her short stories she focuses on women, in various 

periods of life. The depiction of working women capture their inferior position and 

helplessness. Women in the role of rebels are strong and fight against society. Women’s 

desire for education is presented through the perspective of working women. 

KEY WORDS

Slovenian emigration, Slovenian literature in America, short narrative prose, Anna Praček 

Krasna, womanhood. 
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1     UVOD

V svojem diplomskem delu bom predstavila Anno Praček Krasna, eno izmed 

najplodovitejših slovenskih literarnih ustvarjalk, ki so delovale v Ameriki. Njeno 

vsestransko delovanje na številnih področjih je malo raziskano. Skoraj nepoznana je tudi 

med prebivalci Vipavske doline, kjer se je rodila ter živela in ustvarjala v zadnjem 

življenjskem obdobju. Zato sem si kot glavni cilj diplomskega dela zadala bolje spoznati 

Anno Praček Krasna kot pripovednico in njena prozna dela. 

Diplomsko delo je razdeljeno na več poglavij, v katerih je Anna Praček Krasna prikazana v 

širšem kontekstu življenja in ustvarjanja v Ameriki. V nadaljevanju predstavljam njeno 

življenje in delo ter se osredinjam na njeno kratko pripovedno prozo. 

Na začetku bom predstavila izseljevanje iz slovenskega prostora v 19. in 20. stoletju. V 

slovenskem prostoru je bilo izseljevanje takrat najbolj množično, glavni cilj je bila

Amerika. V očeh ljudi, ki so iskali boljše življenje, je bila prikazana kot obljubljena dežela, 

v kateri se cedita mleko in med. Med izseljenci so bile v vseh obdobjih izseljevanja 

prisotne tudi ženske, ki so bile v novi domovini prisiljene za golo preživetje sprejeti težka 

in umazana dela prav tako kot moški. 

Med slovenskimi priseljenci v Ameriki je vzklila želja po družabnem in kulturnem 

življenju. V vseh aktivnostih, ki so jih prirejali v okviru skupnosti, so imele pomembno 

vlogo ženske. Te so bile med posamezniki, ki so slovensko-ameriško književnost 

izoblikovali v literarnoestetki smeri. Namen vseh literarnih ustvarjalcev je bil, da mora 

literatura pritegniti bralca z zanimivo zgodbo. 

Ženske so bile najbolj aktivne v 30-ih letih, ko so poudarjale svoj položaj v družbi in 

izobraževanje žensk ter širile demokratične ideje. Ustanavljale so ženske organizacije z 

namenom povezovanja in skupnega delovanja. V številnih slovensko-ameriških časopisih 

so objavljale svoje literarne prispevke in pripravljale tedenske rubrike, namenjene

ženskam. Med drugo svetovno vojno in po njej so bile slovenske izseljenke vključene v 

pomoč stari domovini. 

V poglavju Kratka pripovedna proza slovenskih avtoric v Združenih državah Amerike med 

leti 1920 in 1990 podajam pregled literarnih del. Kratko pripovedno prozo so ustvarjale 

številne avtorice, med katerimi sta najplodovitejši Anna Praček Krasna in Katka Zupančič. 

V vseh delih srečamo številne avtobiografske in biografske prvine. Večinoma pišejo o 
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težkem prilaganju življenju v novi domovini. Vsem je skupno tudi zavedanje pomembnosti 

ohranjanja slovenskih običajev, jezika in narodnosti, ki ga prenašajo tudi na svoje potomce. 

V nadaljevanju diplomskega dela predstavljam kratko pripovedno prozo Anne Praček 

Krasna in upodobitev ženskosti v njej. Med najpomembnejše raziskovalce njenega dela 

sodita Jerneja Petrič in Mihael Glavan. Njune ugotovitve predstavljam v nadaljevanju dela. 

Kot glavni vir raziskavanja sem pri svojem delu uporabila besedila iz knjig Med dvema 

domovinama (1978) in  Moja ameriška leta (1980). Ženske, ki se pojavljajo kot glavni 

literarni liki, največkrat niso prikazane kot individualni značaji, ampak predstavljajo 

skupine žensk. Anna Praček Krasna se je težkega položaja žensk v družbi zavedala, saj piše 

o ženski podrejenosti in zatiranosti. Ženske upodablja v vlogah mater, izseljenk, delavk in 

upornic. Prikaže pa tudi njihovo željo po izobrazbi, za kar se je avtorica zavzemala tudi pri 

svojem publicističnem delu. 

Diplomskemu delu je dodana priloga, kjer je zbrana bibliografija literarnih del Anne 

Praček Krasna. 
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2 IZSELJEVANJE IZ SLOVENSKEGA PROSTORA V 19. IN 20. STOLETJU 

Marina Lukšič Hacin v delu Ko tujina postane dom opredeli pojem migracija kot fizično 

gibanje posameznikov ali skupin v geografskem prostoru, ki pripelje do relativno trajne 

spremembe kraja bivanja. Pokriva tudi številne pojavne oblike, ki se prekrivajo, številnejše 

so njihove specifičnosti glede na zgodovinsko, kulturno ali družbeno in politično 

perspektivo. Pojem migracije vsebuje tako emigracijo kot imigracijo in zajema hkrati 

spreminjanje prostorskega in socialnega okolja (Lukšič Hacin, 1995: 49).

Marjan Drnovšek opozarja na uporabo pojma selitev in preseljevanje namesto pojma 

migracija. Iz tega izhajata obe izpeljanki emigrant za izseljenca in imigrant za priseljenca 

(Drnovšek, 1991, str. 8). Marina Lukšič Hacin pa pri pojmu migrant izpostavlja problem, 

saj pojem migrant zajema tako imigranta kot emigranta, medtem ko iz korena izselitev ne 

poznamo izpeljave. Kot najbolj primerno pojmovanje bi bil po njenem mnenju preseljenec, 

ki obsega tako izseljenca kot priseljenca. S tem bi se izognili široki definiciji, ki je 

potrebna ob uporabi tujke (Lukšič Hacin, 1995: 50). 

Obstaja veliko različnih delitev selitev, med katerimi je ena najpomembnejših delitev na: 

– stalne selitve, ki so opredeljene s spremembo bivališča in 

– začasne selitve, med katerimi so se z industrializacijo in boljšimi prometnimi povezami 

razmahnile dnevne selitve. 

Najbolj splošna razvrstitev selitev poteka po selitvenih ravneh, ki jih lahko definiramo na 

različne načine, med njimi tudi kot naselja, občine, pokrajine, države in celine. Na podlagi 

tega ločimo: 

– notranje selitve, pri katerih se odselitveni in priselitveni kraj nahajata znotraj iste države 

in 

– zunanje selitve, pri katerih se oba kraja nahajata v različnih državah (Peternel, 2003, str. 

5). 
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2.1 Slovensko izseljenstvo

Marjan Drnovšek v delu Usodna privlačnost Amerike izpostavlja lego slovenskega 

ozemlja, ki je zaradi geografskega položaja prostor stalnega premika ljudi ter mešanja 

civilizacijskih in kulturnih vplivov. Odprtost in vpetost slovenskega prostora sta bili vzrok 

številnim selitvam. Nemalo ljudi iz slovenskega ozemlja je vsaj od sredine srednjega veka 

odhajalo v svet za krajši čas ali za stalno. Odhajali so večinoma trgovci, obrtniki, študenti, 

romarji in misijonarji. Odprtost in vpetost slovenskega prostora v evropski in svetovni 

prostor sta bili vzrok številnim migracijam (Drnovšek, 1998, str. 13–14).  

Slovensko izseljenstvo se deli  v tri faze:

– predindustrijsko in industrijsko selitev v času Avstro-Ogrske monarhije, 

– selitve med prvo in drugo svetovno vojno in 

– selitve po drugi svetovni vojni (Peternel, 2003, str. 26). 

Izseljevanje iz slovenskega ozemlja zasledimo tudi v času pred Avstro-Ogrsko, vendar je 

bilo maloštevilno. V drugi polovici 14. in 15. stoletja so se zaradi boljšega zaslužka kmetje 

preseljevali v mesta, kjer so delali v fužinah in rudnikih. Med 15. in 17. stoletjem je 

doseglo višek preseljevanje prebivalcev slovanskih dežel vzhodne obale Jadranskega morja 

in zaledja v italijanske države. Med njimi je bilo največ kmečkih ljudi, obrtnikov 

pomočnikov in mojstrov. V 15. in 16. stoletju so Turki prisilno izseljevali mlade dekleta in 

fante. Z odkrijem novih dežel so se od konca 15. stoletja naprej izseljevali misijonarji, ki 

so širili krščanstvo (Drnovšek, 1991, str. 14–16). 

2.2 Prvi val v času Avstro-Ogrske monarhije  

Slovenski prostor je bil v času Avstro-Ogrske monarhije pretežno kmetijsko usmerjen. Z 

upadanjem lakot in nalezljivih bolezni se je prebivalstvo začelo večati. Večina je še vedno 

živela na podeželju, vendar je njegov delež počasi vpadal. Navezanost slovenskega 

človeka na zemljo je začela popuščati, prebivalci so se začeli seliti v mesta, kjer so dobili 

zaposlitev v nastajajočih industrijskih centrih (Drnovšek, 1991, str. 10, 25–26). 

Aleksej Kalc v delu Poti in usode. Selitvene izkušnje Slovencev z zahodne meje omenja 

izseljevanje določenih poklicev v posamezna območja ob koncu 18. stoletja. Izseljenci so 

vsako leto ob določenem času zapuščali svoje domov in odhajali na delo v bolj ali manj 

oddaljene kraje. S tem so zagotovili družini življenjska sredstva, ki jih domača agrarna 

ekonomija ni mogla dati. Migracije so postajale bolj množične in so zajele nova območja. 
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Premiki so se usmerili s podeželja proti mestom in drugim središčem, kjer je potekal 

gospodarski razvoj (Kalc, 2002, str. 13). 

Ob koncu stoletja je začela veljati pravica o svobodni izselitvi za vse prebivalce. Vendar je 

bila ta pravica omejena le na nemške in slovanske avstrijske dežele, ne pa tudi na tujino. 

Za prehod državne meje je bilo še vedno potrebno dovoljenje. Izseljenski patent iz leta 

1832 je določal, da je za zakonito izselitev iz države potrebno dovoljenje deželne oblasti. 

(Drnovšek, 1998, str. 13–14). 

Marjan Drnovšek v delu Pot slovenskih izseljencev na tuje. Od Ljubljane o Ellis Islanda –

Otoka solza v New Yorku (1800–1924) piše o vključenosti Slovencev med druge evropske 

narode, ki so se usmerili proti industrijsko razvitim delom Avstrije, Nemčije in v Francijo. 

V drugi polovici 19. stoletja so se v krizi znašle žebljarske panoge, železarska proizvodnja, 

prevozništvo in z njim povezane storitve. Okoli leta 1890 je višek dosegla tudi agrarna 

kriza, kmetje so najemali posojila z visokimi obrestmi. Tudi ustanavljanje hranilnic in 

posojilnic jih ni rešilo iz krize. Prav nastale gospodarske razmere so bile glavni vzrok za 

množično izseljevanje slovenskega prebivalstva. Leta 1867 je država sprejela ustavno 

določilo, v katerem je izseljevanje državljanom prepuščala njihovi lastni presoji. Zadostiti 

so morali le vojaški dolžnosti in oditi brez neporavnanih računov.  Izseljencem in 

povratnikom je država namenjala praktično pomoč (Drnovšek, 1991, str. 22, 26–28). 

Najpomembnejši dokument za prehod prek državne meje je bil potni list oziroma »pos«, 

kot je bilo ljudsko poimenovanje. Potni list je moral imeti vsak, ki je prestopil mejo 

avstrijske državo. Izdan je bil za dobo treh let vsem državljanom Avstro-Ogrske, ki so zanj 

zaprosili in so odslužili vojaški rok. Nosilec potnega lista je bila le ena oseba, običajno 

poglavar družine, ostale osebe  so bile vpisane pod njim. Potni listi niso imeli fotografije, 

zato so bile prisotne mnoge goljufije. Po letu 1870 je izseljevanje iz Avstro-Ogrske 

monarhije začelo naraščati. V času množičnega odhajanja so državni organi spremljali 

splošne gospodarske in socialne razmere v priseljenskih državah prek konzularnih 

predstavništev (Drnovšek, 1988, str. 15–16, 206). 

V razpravi Emigration of Slovene Women: a Short Historical View, Izseljevanje Slovenk iz 

zgodovinskega vidika Marjan Drnovšek opozarja na pomen izseljevanja žensk iz 

slovenskega prostora. V obdobju Avstro-Ogrske so predstavljale 35 % vseh izseljencev. 

Natančno število ni znano, podrobnejši podatki so le za Kranjsko, kjer je leta 1892 število 

izseljenk predstavljalo 21,4 % , leta 1893 pa 17,6 %. Ni pa podatkov o stanu teh izseljenk, 

najmočnejša kategorija naj bi bile ženske, ki so v tujino sledile svojim partnerjem. 

Preseneča velik odstotek žensk, ki so v teh letih zapustile Kočevsko. Njihov delež  
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predstavlja 31,3 % vseh izseljencev. Večina izseljenk naj bi odšla v ZDA. V tem obdobju 

so se ženske izseljevale v dve smeri: v Egipt, kjer so delale kot dojilje, varuške in 

guvernante, in v ZDA, predvsem ženske iz Domžal in okolice, ki so se zaposlovale kot 

izdelovalke klobukov  (Drnovšek, 2003, str. 31). 

Po vse večjem odhajanju ljudi v tujino so državne oblasti in katoliška cerkev izdale svarila. 

Najpogosteje so v njih poudarjali pomen doma, družine, naroda in domače vere. Domovino 

so opisovali v svetlih barvah, medtem ko je bila tujina prikazana v temnih, mračnih barvah.  

Negativen je bil tudi odnos cerkve do izseljevanja žensk, hkrati pa razumevajoč v primeru, 

če ostane družina skupaj (Drnovšek,  1998, str. 17 in Drnovšek, 2003, str. 37).

Izseljevanje je v letih pred prvo svetovno vojno nezadržno naraščalo. Pri odhajanju 

kmečkega prebivalstva pa niso bile samo lakota in druge stiske tiste, ki so ljudi silile k 

odhodu v čezoceanske države. Ljudje so videli v novih državah upanje in srečo. Eden 

glavnih vzrokov za izseljevanje slovenskega človeka je bil ekonomski in iz njega izvirajoči 

socialni položaj. Izseljevanje je sprožilo naraščanje prebivalstva in nezmožnost 

gospodarstva, da človeka zaposli in preživi. Sprva so se ljudje preseljevali zaradi golega 

preživetja, kasneje pa zaradi boljšega zaslužka. Odločitev za odhod je pomenila prelom s 

starim in začetek novega življenja (Drnovšek, 1991, str. 25, 28).  

Državne oblasti so se vedno bolj začele zavedati vse večjega izseljevanja državljanov, 

predvsem za vojaško dolžnost primernih fantov in mož. Izseljenski zakon naj bi uredil vsa 

vprašanja glede avstrijskih izseljencev in izseljevanja, vendar zakon do propada Avstro-

Ogrske monarhije ni bil sprejet. Država je še naprej svarila pred odhodom v tujino. Svoja 

svarila je objavljala v takratnih časnikih, spisih deželnih in mestnih oblasti ter 

informativnih okrožnicah. Zlasti ostra je bila država glede odhajanja v Brazilijo in druge 

južnoameriške države, v nekatere eksotične afriške in azijske države, manj pa glede 

izseljevanja v Združene države Amerike in Vestfalijo. Na problem izseljevanja je še naprej 

opozarjala tudi katoliška cerkev. Zanimalo je ni samo versko življenje izseljencev iz 

domačega kraja, ampak tudi njihov odhod in pot do novega kraja bivanja. Od vsakega 

duhovnika je papež zahteval številčno spremljanje izseljevanja iz župnije. Duhovniki so 

morali spremljati smer, čas odsotnosti (stalna ali začasna), značaj izselitve (posameznik ali 

družina), obliko (odhajanje posamezno ali v skupinah). Vprašanje izseljenstva je katoliška 

cerkev obravnavala na škofijskih sinodah in katoliških shodih (Drnovšek, 1998, str. 18–

22).

Večina slovenskih izseljencev, ki se je odpravila v tujino, je odšla začasno. Večinoma so 

odhajali moški, ki so doma pustili družino. Mnogi so se vrnili po letu ali dveh, ko so 
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zaslužili dovolj denarja za namen, zaradi katerega so odšli. Za nekaterimi pa so odšle tudi 

cele družine (Drnovšek, 1991, str. 41). 

2.3 Drugi val med svetovnima vojnama

Po prvi svetovni vojni se je Slovenija spreminjala v industrijsko deželo, stopnja agrarnega 

prebivalstva se je začela zmanjševati. Industrija pa ni mogla sprejemati odvečne delovne 

sile s podeželja. Pomanjkanje delovnih mest v domačih rudnikih in tovarnah je številne 

Slovence prisililo, da so sprejeli zaposlitev v tujini. Selitveni valovi so se usmerili v 

zahodnoevropske države in druge dele sveta. Obseg izseljevanja se je po vojni močno 

zmanjšal in ni več dosegel predvojnega števila (Drnovšek, 1988, str. 205). 

Izseljevanje Slovencev se je usmerilo proti Franciji, Belgiji, Nizozemski, Nemčiji in 

Luksemburgu. Iz Primorske se je začelo izseljevanje zaradi italijanizacije slovenskega 

prebivalstva v Argentino in Urugvaj. Glavni val izseljencev je bil iz Furlanije in Nadiške 

doline, del vala pa so predstavljali tudi  izseljenci s Krasa in Goriškega, pozneje tudi s 

Primorske in Kranjske. Zaradi verskih nesoglasij je v Urugvaj odšlo veliko Prekmurcev 

(Lukšič Hacin, 1995: 29).

Že tako relativno kratko obdobje med vojnama je razpolovila še velika gospodarska kriza 

na čas dvajsetih let, ko so izseljenci živeli v ugodnih življenjskih razmerah, in na desetletje 

pred drugo svetovno vojno, ko so se življenjske razmere izseljencev močno poslabšale. 

Kriza je trajno zaustavila izseljevanje Slovencev v zahodnoevropske države. Do začetka 

druge svetovne vojne se izseljevanje iz slovenskega prostora nadaljuje po eni strani zaradi 

možnosti zaposlitve v evropskih državah, po drugi strani pa zaradi vplivanja tujega 

kapitala na razvoj slovenskega ozemlja. Industrija je bila v lasti tujih lastnikov, ki so 

nakupovali tudi zemljo kmetov. Slovenske kmečke družine so s tem izgubljale vir 

preživetja  (Peternel, 2003, str. 30). 

V velik val izseljevanja sezonskih delavcev so bile vključene tudi ženske. Predvsem velik 

delež predstavljajo ženske iz Prekmurja, ki so v 30-ih letih predstavljale kar 57 % vseh 

sezonskih delavcev. Med slovenskimi priseljenci, ki so bili večinoma zaposleni v industriji, 

so leta 1939 v Nemčiji ženske predstavljale 45,7 %, v Franciji pa 22,6 %. Prav tako se 

nadaljuje izseljevanje žensk, ki so opravljale delo hišnih pomočnic in kuharic iz Primorske 

v Egipt. Iz Primorske so se ženske začele izseljevati tudi v Italijo, po podatkih naj bi se v 

20-ih in 30-ih letih izselilo 32, 6 % slovenskih žensk (Drnovšek, 2003, str. 32–33). 
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2.4 Tretji val po drugi svetovni vojni

Konec vojne ni pomenil le konca okupacije, ampak tudi zmago komunizma. Mnogi 

Slovenci so to ideologijo odklanjali zaradi nazorskih ozirov in strahu, ki so ga poznali iz 

Sovjetske zveze. Po koncu vojne je oblast omejila izseljevanje, zato je bila večina selitev 

ilegalnih. Izseljevali so se predvsem nasprotniki komunizma in številni vojni ujetniki, 

interniranci. Največ ljudi je odšlo v Argentino, odhajali so tudi v Kanado in Združene 

države Amerike. Sredi 50-ih let je sledil nov val izseljencev, ki so ga sestavljali družinski 

člani v tujini živečih migrantov. Izseljevali so se zaradi ideoloških in ekonomski vzrokov 

(Slovenska kronika XX. stoletja, 1996, str.  98–99).  

V 60-ih letih se je z odprtjem mej izseljevanje začelo zmanjševati. Prisotna je predvsem 

ekonomska migracija v Francijo, Kanado in Avstralijo. Pri večini ekonomskih migrantov 

ne gre za stalno, ampak le za začasno selitev delovne sile. V letih 1955–1963 se je izselilo 

približno 11.000 Slovencev. Izseljevanje je začasno ustavila naftna kriza po letu 1973 in 

recesija, ki ji je sledila. Vendar se izseljevanje nikoli ni povsem ustavilo (Peternel, 2003, 

str. 31–32).  

Selitveni tokovi so se zaradi boljše gospodarske razvitosti začeli usmerjati proti Sloveniji. 

Takšna selitvena gibanja so bila posledica brezposelnosti v Jugoslaviji. Po mnenju 

Miroslava Peternela v sodobnosti ni opaziti, da bi slovenske priseljenske skupnosti 

predstavljale opaznejša področja novih priseljevanj (Peternel, 2003, str. 33–34). 
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3     IZSELJEVANJE V ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE 

3.1 Prvi izseljenci  

V knjigi Pot slovenskih izseljencev na tuje. Od Ljubljane o Ellis Islanda – Otoka solza v 

New Yorku (1800–1924) Marjan Drnovšek piše, da se je do ameriške državljanske vojne, v 

60-ih letih 19. stoletja, v Ameriko preselilo le malo Slovencev. Od 80-ih let dalje se je 

število izseljencev strmo vzpenjalo. V 19. stoletju so z Indijanci naseljena ameriška 

prostranstva vabila mnoge evropske misijonarje z namenom širjenja krščanstva. Večina 

slovenskih misijonarjev, ki so odhajali, je bila rojena na Kranjskem. Najbolj znan med 

njimi je bil Friderik Baraga, ki je že leta 1830 odšel v misijone. Njegova poljudno napisana 

knjiga Popisi navad in saderžanja Indijanov Polnočne Amerike je izšla v Ljubljani 1837 v 

nakladi 4.000 izvodov. Velika naklada je po mnenju Marjana Drnovška dokaz, da je med 

ljudmi vladalo veliko zanimanje za življenje v Ameriki. Kasneje je odšel Franc Pirc iz 

okolice Kamnika. Baragi in Pircu so sledili še: Oton Skola, Ignacij Mrak, Janez Vetrin, 

Jožef Buh, Janko Trobec in drugi. Slovenski misijonarji so pomembno prispevali k 

verskemu, kulturnemu in znanstvenemu delu in jih omenjamo kot prve intelektualce, ki so 

v večjem številu zapustili domovino (Drnovšek, 1991, str. 81–82). 

Večina prvih slovenskih izseljencev se je v Ameriki lotila kmetovanja. Po ameriškem 

zakonu so dobili zemljo v brezplačno uporabo. Razmere so se spremenile, ko so začeli z 

gradnjo novega ameriškega železniškega omrežja. Demografsko težišče se je začelo 

premikati proti zahodu države in ta je naseljevanje še pospeševala (Valenčič, 1990, str. 

52).

Med prvimi slovenskimi priseljenci so bile tudi redke priseljenke, med katerimi so bile 

sestre slovenskih misijonarjev, ki so odšle v Ameriko za brati. Antonija Höffern, sestra 

Friderika Barage, je bila verjetno prva izseljenka iz slovenskega prostora, v ZDA je prišla 

leta 1837. Z družino se je v 50-ih letih izselila sestra misijonarja Franca Pirca, Polona Noč, 

kar je v Novicah sprožilo buren odmev. V Novicah urednik Janez Bleiweis piše, da je za 

odhod cele družine kriva prav Polona. Po mnenju Marjana Drnovška je Bleiweisovo 

razmišljanje dokaz splošne sprejetosti vloge ženske v družbi. Ker je hrepenela po lepšem 

življenju, je zapustila domovino in bila zaradi tega obsojena na propad. Zanimivo je tudi 

njegovo razmišljanje o neiznajdljivosti slovenskih kmečkih priseljencev. Polona Noč je v 

Novicah objavila pismo, v katerem predstavi življenje v Ameriki kot izjemno pozitivno, 

poudarja pa tudi ugodne razmere za kmetovanje. Poleg Antonije Höffern in Polone Noč je 
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o svojem življenju v pismih, ki so bila objavljena v časopisih, pisala tudi Marija Trobec, ki 

je zelo doživeto opisala svojo pot in prvi stik z novo deželo. Skupaj s svojimi možmi so se 

v Minnesoto izseljevale tudi ženske iz Gorenjske, vendar je o njih zelo malo znanega. 

Časopisa Novice in Zgodnja Danica sta objavljala pisma slovenskih izseljencev, vendar so 

v njih le redko omenjene ženske ali dekleta. Še redkeje so objavljena pisma ženskih 

avtoric. Pri obeh omenjenih časopisih je bila pomembna tudi ustrezna vsebina, ki je veljala 

za vse avtorje (Drnovšek, 1998, str. 143–151). 

3.2 Čas množičnega izseljevanja

Za pot v Ameriko so se odločali tudi posamezniki zaradi boljšega zaslužka. Slovenski 

časniki so začeli objavljati pisma priseljencev iz Amerike. Med bralci je raslo zanimanje za 

pot v Ameriko, zato so jim avtorji člankov svetovali, naj raje ostanejo doma in pridno 

delajo. V 60-ih letih so posameznike zamenjali ekonomski izseljenci. Med prvimi je bila 

1866 zgrajena slovenska naselbina Brockway v Minnesoti, naseljevali so se tudi v 

Chicagu, New Yorku in drugje (Drnovšek, 1991, str. 82–83). 

V zadnjem desetletju 19. stoletja je bilo izseljevanje na vrhuncu. Prekomorski val v 

Združene države Amerike je zajel predvsem Belo krajino in Dolenjsko, kasneje pa vse 

slovensko ozemlje, pri čemer je izstopala Kranjska. Mit o Ameriki kot o bogati deželi, kjer 

se »cedita mleko in med«, je bil med  ljudmi  prisoten ves čas izseljevanja. Vendar je bila

realnost velikokrat drugačna predvsem zaradi gospodarske krize in pomanjkanja dela. 

Kljub temu pa je bil način življenja in s tem svetla prihodnosti zelo vabljiva za mnoge 

izseljence (Drnovšek, 1991, str. 46, 93). 

Ljudje so se naseljevati tam, kjer so našli delo, ki pa je bilo povečini težko in nevarno, 

predvsem so delali v rudnikih, gozdovih. Posamezniki pa so delo iskali po celotnem 

ozemlju ZDA (Luksič Hacin, 1995, str. 29).

Vsak izseljenec je moral poprijeti za tisto delo, ki je bilo na voljo, zlasti v letih pred prvo 

svetovno vojno. Slovenci in Hrvatje so v ameriških statistikah navedeni skupaj. Med 

slovenskimi in hrvaškimi priseljenci je bilo največ (44 %) industrijskih delavcev in 

vajencev, sledijo kmečki delavci (29 %), služabniki (7,8 %) in samostojni kmetje (1,6 %). 

Podatek o visokem številu industrijskih delavcev po mnenju Marjana Drnovška preseneča, 

saj je pravih industrijskih delavcev iz slovenskega prostora zaradi nerazvite industrije 

malo. Poleg tega pa je veliko izseljencev kmečkega rodu pri prihodu navedlo poklic 

delavec. Prav tako pa pri popisih prebivalstva ni natančno navedeno, za kakšen tip delavca 
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gre v določenem primeru (Drnovšek, 1991, str. 54–55). 

Veliki izseljenski tokovi iz Avstro-Ogrske se bili večinoma usmerjeni čez severnoevropska 

pristanišča: Bremen, Hamburg, Rotterdam in Antwerpen. Na začetku 20. stoletja se je v 

potniški promet vključil tudi Trst. Konec leta 1903 so iz tržaškega pristanišča odpluli prvi 

izseljenci v ZDA. Direktna proga je bila vzpostavljena leto kasneje (Kalc, 1992, str. 482). 

Znanje angleščine med slovenskimi izseljenci je bilo redko. Za učenje so obstajali 

priročniki, kot so: Angleščina brez učitelja (1889) in njen ponatis Angleščina brez učitelja 

v slovenskem jeziku. Pomočna knjiga za potovalce v Ameriko (1908, 1909) (Drnovšek, 

1991, str. 52). 

Podatki o Slovenci, ki so se izselili v ZDA, so zelo nezanesljivi. Poskusi vodenja statistik, 

ki so jih izvajali državni organi, niso prinesli pravih rezultatov. Slovenci so bili v seznamih 

izseljencev v pristaniščih zapisani kot državljani avstrijske polovice Avstro-Ogrske 

(Drnovšek, 1991, str. 41).

Prav tako so tudi na drugi strani, v ZDA, podatki o priseljencih netočni. Leta 1898 so 

Združene države uvedle registriranje priseljencev po rasah, kar pa je prineslo veliko 

nejasnosti. Slovence in Hrvate je ameriška statistika združevala v eno skupino. Vendar so 

tudi pri teh podatkih velike nejasnosti, saj so Slovence radi zamenjali s Slovaki. Po 

podatkih ameriške statistike, ki so objavljeni v razpravi Vlada Valenčiča Izseljevanje 

Slovencev v tujino do druge svetovne vojne, se je od 1899 do 1918 priselilo približno

374.000 Slovencev in Hrvatov. Slovenci naj bi predstavljali le tretjino te številke. Po 

drugih podatkih naj bi bili kot Slovenci obravnavani le Kranjci, medtem ko so se Korošci 

in Štajerci izdajali za Nemce. Dejansko število naj bi bilo višje, kot dokazujejo uradne 

statistike. Najbolj točno število slovenskih izseljencev lahko vidimo v statistiki 

prebivalstva leta 1910, ko je bilo v Združenih državah 117.780 v Avstriji rojenih Slovencev 

(Valenčič, 1990, str. 55,58). 

Marjan Drnovšek v delu Usodna privlačnost Amerike izpostavlja pomembnost dela

duhovnika Jurija Trunka Amerika in Amerikanci (1912), v kateri obsežno predstavi 

zgodovino in življenje v ZDA, priseljevanje Slovencev, razvoj njihovih naselbin in 

vključevanje v ameriško družbo, na koncu je dodan seznam znamenitih Slovencev v ZDA.

Knjiga velja za prvo temeljno delo o ameriških Slovencih, ki je nastalo v času njihovega 

najbolj množičnega priseljevanje v Ameriko. Posebno vrednost dajejo delu avtorjeva 

razmišljanja in primerjave med staro in novo domovino, saj je opozoril na psihološki 

vzorec, ki ga je zasledil pri svojih rojakih. Kdor je v Ameriki doživel srečo, je novo 

domovino opisoval kot svetlo, staro domovino pa temno, in nasprotno. Trunk slovenske 
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izseljence obravnava kot del slovanskega vala. Po njegovi oceni je do leta 1880 pri 

izseljencih prevladovalo stremenje po sreči, ki jo je poosebljala zemlja. Kasneje je željo po 

zemlji zamenjalo hrepenenje po zaposlitvi v rudnikih in tovarnah. Kot končni cilj mnogih 

Slovencev pa izpostavlja željo po lastni gostilni, trgovini ali hiši. V delu tudi omenja 

slovenske izseljenke, ki so zaposlene kot gospodinje, delavke v industriji v Clevelandu in 

izdelovalke klobukov v New Yorku (Drnovšek, 1998, str. 315, 318 in Drnovšek, 2003, str. 

33). 

3.3 Omejitev priseljevanja 

Število priseljencev v ZDA je po vojni močno zaostajalo za valom pred prvo vojno. Po 

ljudskem štetju v ZDA se je leta 1920 za slovenski materni jezik odločilo 102.744 prve in 

105.808 oseb druge generacije, skupaj 208. 552 oseb (Peternel, 2003, str. 29). 

ZDA so nato leta 1922 z zakonom omejile priseljevanje in posameznim državam določile 

kvote, za Jugoslavijo je ta znašala 6.426 na finančno leto. Pozneje je zaradi znižanja kvote 

izseljevanje dosegalo le približno nekaj sto priseljencev letno. Obenem pa je v primerjavi z 

obdobjem pred vojno naraščal delež žensk, otrok in družinskih članov, ki so sledili 

izseljenim moškim in sorodnikom (Valenčič, 1990, str. 65–66). 

Po drugi svetovni vojni so se v ZDA izseljevali slovenski begunci, se naseljevali in tudi 

ostali v mestih, kjer so bile močne slovenske naselbine, predvsem v Clevelandu, Chicagu 

in Milwaukeeju. V slovenskih izseljenskih skupnostih v ZDA lahko zasledimo 

razcepljenost med posamezniki, ki so bili povezani s Cerkvijo, in tistimi, ki so se v celoti 

ali deloma Cerkvi odtujili. To pripelje do podvajanja kulturnih, ekonomskih in 

zavarovalniških ustanov. Odnos se je s prihodom političnih izseljencev še okrepil (Lukšič 

Hacin, 1995, str. 34–35).
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4    KULTURNO UDEJSTVOVANJE SLOVENSKIH PRISELJENK V 

ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE

Slovenski priseljenci v ZDA pred prvo svetovno vojno so bili povečini neuki in nevešči 

jezika, naseljevali so se v strnjene kolonije, v katerih je kmalu vzklila potreba po 

družabnem, kulturnem in političnem življenju. Jerneja Petrič v delu Naši na tujih tleh piše, 

da se je s prihodom prvega velikega vala slovenskih izseljencev ob prelomu stoletja 

izoblikovala dovolj močna slovenska skupnost, ki je potrebovala svojo kulturo in tiskano 

besedo. Boj za obstanek je slovenske priseljence prisilil, da so začeli ustanavljati prva 

podporna društva, ki so jih združevali v jednote in zveze, sprva na katoliški, kmalu zatem 

pa tudi na svodobomiselni osnovi in s socialistično usmerjenostjo (Petrič, 1982, str. 400). 

Peter Vodopivec v delu Od Pohlinove slovnice do samostojne države opredeli: 

»Podporne jednote so bile zavarovalniška združenja, ki so skrbela za socialno in zdravstveno varnost 

izseljencev, hkrati pa so z dohodkom iz zavarovalništva podpirala kulturne prireditve, šolske in izobraževalne 

tečaje, športne aktivnosti in založniško dejavnost.«  (Vodopivec, 2006, str. 596). 

Najstarejša je bila Kranjska katoliška zveza jednota, ustanovljena leta 1894, največja po 

članstvu pa Slovenska narodna podporna jednota, ki je bila liberalneje usmerjena 

(Vodopivec, 2006, str. 596). 

Slovenske skupnosti so svoje delovanje razvile na številnih področjih: kulturnem, verskem, 

političnem, podjetniškem in trgovskem. Hrana, vera in praznovanja so bili jedro kulturne 

tradicije v vsakodnevnem življenju v družini in skupnosti. Slovenski izseljenci so zgradili 

nacionalne domove, v katerih so delovale pevske in dramske skupine. Prirejali so koncerte 

pevskih zborov, operne prireditve in uprizarjali dramske igre v slovenskem jeziku. V vseh 

aktivnostih so imele ženske pomembno vlogo (Milharčič Hladnik, 2007a, str. 119). 

Leposlovje je bilo že od samega začetka pomembna sestavina časopisov in periodike, saj je 

bil tako imenovani "povestni del" vaba za bralce. Prvi slovensko-ameriški časopis, 

Amerikanski Slovenec, je izšel leta 1891, kmalu so mu sledili še drugi. V dvajsetih in 

tridesetih letih je časnikarstvo doseglo neverjetne razsežnosti. Poleg »osrednjih« časopisov 

(Prosveta, Ameriška domovina, Glas naroda) in revij (Cankarjev glasnik) ter letnih 

publikacij (Slovensko-amerikanski koledar, Ameriški družinski koledar, Ave Marija 

koledar) je izhajala še vrsta drugih. Prva leta je bilo izvirno slovensko-ameriško leposlovje 
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redkost, pisci so svoje prispevke objavljali pod psevdonimom ali anonimno. Veliko je bilo 

ponatisov slovenski klasikov, zlasti Cankarja, Finžgarja, Meška, Novačana, Tavčarja, 

Prežiha in drugih. Prvi slovenskih priseljenci so bili v večini preprosti, neizobraženi ljudje, 

zato je razumljivo, da je bila umetniška raven njihovih leposlovnih prispevkov skromna 

(Petrič, 1999, str. 90). 

”Polagoma so se iz množice dvignili posamezniki, ki so si v Ameriki pridobili nekaj več manjkajoče 

izobrazbe, in prav ti so bili navadno lastniki ali uredniki slovenskih listov in obenem njihovi glavni sodelavci 

– Frank Sakser, Jože Zavertanik, Frank Zaitz, Ivan Jontes, Ivan Zupan, Andrej Kobal, Ivan Molek, Etbin 

Kristan, Janko Rogelj, Jakob Zupan, Katka Zupancic in številni drugi.” (Petrič, 1982, str. 401).

Jerneja Petrič v delu Naši na tujih tleh piše, da je književnost nastajala iz potrebe po 

narodnem samopotrjevanju in dokazovanju. Po zaslugi posameznikov se je slovensko-

ameriška književnost počasi izoblikovala v nekaj razpoznavnih literarnoestetskih smeri. 

Pisateljev namen je bil, da ga bere vsak, tudi tisti bralec, ki mu leposlovje in njegova 

umetniška dognanost nista tako blizu. V splošnem je za leposlovje veljalo, da je njegov 

namen pritegniti bralca z zanimivo zgodbo, ostali elementi so bili manj pomembni. Poleg 

pisanja so bili številni pisatelji vsestranski ustvarjalci, saj so delovali tudi na številnih 

drugih področjih. Največ literarnih besedil je bilo ustvarjenih v 20-ih in 30-ih letih 20. 

stoletja (Petrič, 1982, str. 401–402).

Literarna bera obsega vse literarne zvrsti. Proza se je po vsebini razvejala v različne smeri: 

realistično socialnokritična, psihološka, socialistično-realistična oz. proletarska, 

dokumentarna, avtobiografska-spominska, potopisna, mladinska in humoristična. Poezijo z 

vsebinskega vidika lahko razvrstimo v socialnokritično in proletarsko, osebnoizpovedno in 

ljubezensko, domovinsko oz. domotožno, didaktično, satirično, šaljivo in refleksivno. 

Dramatika snovno, motivno in idejno spominja na prozo in poezijo in jo je mogoče 

razdeliti v socialnokritično in proletarsko, zgodovinsko, ljudsko veseloigro, mladinsko, 

komedijo, satiro in farso (Petrič, 1999, str. 93–100).

Janja Žitnik v razpravi Književno delo slovenskih izseljencev ocenjuje, da je bila prva 

generacija izseljencev literarno aktivnejša od naslednjih: 

»Ob ločitvi od domovine, ob dramatičnih sunkih nadaljnje usode, v neskončni vrsti skoraj nedoumljivih 

presenečenj in razočaranj je bilo sporočanje silovito občutkov s peresom in prenašanje njihove teže na papir 

nekaj običajnega. /.../ Piše, kdor mora pisati, ker se ne more upreti notranjemu klicu, vendar morajo biti tudi 

za to izpolnjeni določeni pogoji.« (Žitnik, 2000, str. 168). 
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Slovenski izseljenci so založništvu posvečali veliko pozornosti, zato so pisci veliko lažje 

objavljali kot v stari domovini. Veliko del je izšlo tudi v samozaložbah. Pri pisanju 

izobrazbena struktura in splošna literarna razgledanost nista imeli bistvene vloge. Njihova 

dela ne dosegajo kvalitetne literarne vrednosti. Pri tem pa je pomemben dejavnik tudi to, 

da predstavlja literarno ustvarjanje bistven dejavnik pri ohranjanju slovenske besede v 

izseljenstvu. Med literarno vrednostjo posameznih del je velik razpon, zato jih ni mogoče 

ovrednotiti s splošno oceno (Žitnik, 2000, str. 169–170).

Pomembno vlogo pri ohranjanju slovenstva v ZDA so imele tudi ženske, ki so bile dejavne 

na številnih področjih. Marie Prisland je bila ena redkih, ki je bila na vodilnem položaju v 

jednoti, kar za ženske ni bilo običajno. Mirjam Milharčič Hladnik v razpravi Marie 

Prisland – her role in preserving Slovenian culture and tradition among Slovenian 

migrants in the United States, Marie Prisland – njena vloga pri ohranjanju slovenske 

kulture in tradicije med slovenskimi izseljenci v Združenih državah Amerike predstavi

Marie Prisland kot izjemno borko za ohranjanje slovenske kulture in tradicije. Obenem pa 

poudarja tudi njeno odločenost, da pomaga slovenskim ženskam, da si pridobijo 

spoštovanje in ugled. Leta 1926 je v Chicagu ustanovila prvo slovensko neodvisno žensko 

organizacijo Slovenian Women's Union of America, Slovenska ženska zveza v Ameriki.

Njen namen je bilo nudenje finančne pomoči, pomoč pri izobraževanju, pomoč pri urejanju 

državljanstva in zagotavljanje moralne pomoči. Organizacija ni bila politično naravnana. 

Leta 1929 je Marie Prisland ustanovila glasilo The Dawn, Zarja, ki je uradno postalo 

glasilo Slovenske ženske zveze v Ameriki. V rubriki Zarje z naslovom Oh, Ta Svet je 

predstavljala teme, ki so zanimale predvsem bralke. Njena rubrika je bila provokativna, na 

trenutke pa tudi zabavna. Ustvarila je lik Urne Nežike, ki s svojim posebnim vedenjem in 

pisanjem dialogov predstavlja različne situacije in jih ponavadi razreši s slengom ali 

humorjem. Marie Prisland je pisala tudi druge rubrike, ki so bile zelo priljubljene pri 

slovenskih izseljencih (Milharčič Hladnik, 2007b, str. 232–234). 

Leta 1934 je bila v Clevelandu ustanovljena organizacija Progressive Slovene Women of 

America, Progresivne Slovenke Amerike, ki je delovala na progresivnih in svobodomiselnih 

načelih. Zagovarjala je politično izobraževanje, širjenje demokratičnih idej med ženskami, 

njihov boljši položaj in delovanje v javnosti, položaj družine in človekove pravice. 

Organizacija je prirejala številne dogodke, namenjene ženskam. Med drugim različna 

predavanja o splošni izobrazbi, popularni znanosti in praktičnih življenjskih vprašanjih. V 

uradnem glasilu Prosveta so bili objavljeni številni članki o delovanju organizacije.

Progresivna Slovenka v Ameriki je izdala tudi številne knjige, v katerih so bile objavljene 
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ženske teme in so obravnavale njihov položaj v družbi. Organizacija je svoje delovanje 

širila tudi po drugih ameriških mestih, kjer je število članov močno naraščalo (Klemenčič, 

1995: 210–212).

Irena Milanič v razpravi Slovene-American women writers and poets in the 1930s: between 

literature and social engagement, Slovensko-ameriške pisateljice in pesnice v tridesetih 

letih 20. Stoletja med literaturo in družbeno angažiranostjo poudarja izredno aktivno 

vsestransko delovanje slovenskih kulturnih delavk v nenaklonjenih časih hude gospodarske 

krize. Katka Zupancic, Anna Praček Krasna, Mary Jugg in druge so bile aktivne v okviru 

Slovenske narodne podporne jednote, ki je izdajala socialistični tednik Prosveta za odrasle 

člane, in mesečnik Mladinski list–Juvenile, namenjen članom do 17. leta. Objavljale so 

pesmi, kratke zgodbe, članke in dramske prizore. Hkrati pa je pomembno tudi njihovo 

delovanje pri dramskih proslavah, kulturnih programih, recitacijah, vodenju mladinskih 

krožkov ali poučevanju slovenskega jezika. Svoje literarne prispevke so omenjene 

pisateljice in pesnice objavljale tudi v drugih časopisih: Proletarcu, Ameriškem družinskem 

koledarju, Cankarjevem glasniku in Majskemu glasniku (Milanič, 2003, str. 61–63). 

Anna Praček Krasna in Mary Jugg sta imeli v Proletarcu svojo rubriko, ki je bila 

namenjena ženskam. Anna Praček Krasna je med decembrom 1931 in junijem 1932 

pripravljala tedensko rubriko Ženska v preteklosti in sedanjost, v kateri obravnava 

vprašanja žensk na različnih področjih. Zavzema se za boljšo izobrazbo žensk v sklopu 

socialistične ideologije in delavstva. Rešitev za boljšo prihodnost žensk vidi v skupnem 

delovanju delavskega moža in delavske žene. V svoji rubriki z naslovom For Women Only, 

Samo za ženske, ki jo je pripravljala od januarja do junija 1936, je drznejša Mary Jugg, ki 

razmišlja o položaju žensk in patriarhalnih odnosih v družbi. Izpostavlja vsakodnevno 

izpostavljenost žensk in zahteva, da je potrebno ženske pripraviti do drugačnega, bolj 

naprednega gledanja na lastne zmogljivosti. Za občutek manjvrednosti in tlačenje žensk 

krivi katoliško vero. Po njenem mnenju katoliška vera poveličuje trpljenje in vdanost v 

lastno usodo. Zavzema se za žensko zaupanje v lastne sposobnosti in moči, da lahko 

izboljšajo svoj položaj v družbi. V svojih člankih Mary Jugg opozori na zapostavljenost 

žensk v ameriški družbi. Po zakonu naj bi bila oba spola enaka, vendar so v vsakdanjem 

življenju ženske v podrejenem položaju. Izpostavi tudi predsodek moških do žensk 

(Milanič, 2003, str. 63–64). 

Mary Jugg je od julija 1936 do julija 1938 v Prosveti pripravljala tedensko rubriko 

Women's Round Table, Ženska okrogla miza, v kateri obravnava izključno problematiko 

žensk. Bralke svoje rubrike spodbuja k pisanju. Poleg Mary Jugg za rubriko pišejo Anna 
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Praček Krasna, Ann K. Medvescek, Ernestine Jugg, Elsie Culkar in Betty Jartz. Leta 1939 

rubrika spremeni naslov v A Column, Stolpec, v kateri so predstavljeni odzivi na aktualne 

dogodke druge svetovne vojne (Milanič, 1999, str. 80).

Vsestransko kulturno udejstvovanje je prekinila druga svetovna vojna. 

»Med drugo svetovno vojno so podporne in druge izseljenske organizacije v široko zasnovanih akcijah 

zbirale pomoč za sonarodnjake v »starem kraju« (Vodopivec, 2006, str. 596). 

V omenjene organizacije so bile vključene tudi ženske, ki so predvsem pomagale novim

priseljencem. V 40-ih letih se je socialni položaj priseljencev, med njimi tudi slovenskih 

priseljencev, začel izboljševati. Pridobili so si višje izobrazbe, boljša delovna mesta in se 

začeli preseljevati v predmestja. Slovenske narodne domove in cerkve so začeli obiskovati 

le še občasno. Struktura se je spremenila tudi z mešanimi zakoni. Zmanjševati se je začelo 

članstvo v tradicionalno narodnih organizacijah, predvsem zaradi asimilacije (Milharčič 

Hladnik, 2007a, str. 133–134). 

Aktivno sta bili v delo pri slovensko-ameriških časopisih še naprej vključeni Anna Praček 

Krasna in Marie Prisland. Praček Krasna je delovala kot urednica in kasneje lastnica Glasa 

naroda. Posamezne pesmi in kratko prozo je objavljala v Cankarjevem glasniku. Delovala 

je tudi kot novinarka pri radiu Glas Amerike. Marie Prisland je bila še naprej aktivna pri 

Zarji in Slovenski ženski zvezi.

Med drugo predvojno generacijo slovenskih priseljencev so najplodovitejši literati Frank 

Mlakar in Rose Mary Prosen. Med angleško pišočimi pa Louis Adamič (Žitnik, 2000, str. 

165). Med tistimi, ki so se v ZDA priselili po drugi svetovni vojni, sta med pisatelji

najpomembnejša Karel Mauser in Mirko Javornik. Med epiki izstopa Frank Bükvič. 

Najpomembnejšo pesniško ustvarjanje predstavlja pesniški opus Milene Šoukal. Helga 

Glušič v Slovenski izseljenski književnosti 2 piše, da književno ustvarjanje Slovencev v 

ZDA prevladuje na področju politične in znanstvene publicistike, verske, potopisne in v 

manjši meri tudi spominske literature (Glušič, 1999, str. 290). 

V slovenskem jeziku pišejo le še izseljenci druge in tretje generacije. Le redki 

posamezniki, rojeni v izseljenstvu, pišejo v slovenščini. V naslednjih generacijah 

slovenskih priseljencev dobiva narodno čustvo nove oblike, domotožja, ki zaznamuje 

pretežni del leposlovja prve generacije, ni več (Žitnik, 2000, str. 162–163). 
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5     KRATKA PRIPOVEDNA PROZA SLOVENSKIH AVTORIC V ZDRUŽENIH 

DRŽAVAH AMERIKE OD 1920 DO 19901

V kratki pripovedni prozi slovenskih avtoric v ZDA lahko zasledimo veliko biografskih in 

avtobiografskih literarnih del. Svet, ki ga v kratkih pripovednih delih opisujejo, zajema 

odločitev za izselitev, potovanje v novo domovino in vsakdanji boj za preživetje. Literarni 

junaki, večinoma ženske, se zavedajo pomembnosti ohranjanja narodnostni, slovenske 

tradicije in slovenskega jezika. Te trdne vrednote so jim omogočile obstoj. V mnogih 

besedilih lahko opazimo izredno navezanost na staro domovino in kritični pogled na 

življenje v novi domovini, ki prinaša povsem drugačne vrednote. Stara domovina je 

prikazana kot dežela revščine in težkih življenjskih pogojev, vendar je vedno opredeljena 

kot dežela sreče. V besedilih lahko preberemo tudi odločitve avtoric za pisanje in 

objavljanje literarnih del. Večinoma so izhajale iz zavesti, da s svojimi deli ohranijo 

slovensko besedo in hkrati poudarijo izredno pomembno vlogo pri ohranjanju slovenstva 

med slovenskini izseljenci v Ameriki. 

Med najstarejšimi deli slovenskih avtoric Jerneja Petrič v Slovenski izseljenski književnosti 

2 omenja delo anonimne avtorice L.C. ali L.G..2 z naslovom V močvirju velemesta, s 

podnaslovom Iz dnevnika slovenske priseljenke. Delo je v začetku 20-ih let izšlo pri 

založbi Enakopravnost v Clevelandu, sprva pa je izhajalo kot podlistek v časopisu 

Enakopravnost leta 1921. Besedilo je uvrščeno med moralno-vzgojna dela, vsebuje tudi 

realistično-naturalistične in humorno-duhovite elemente (Petrič, 1999, str. 102–103).

V močvirju velemesta je dnevniško-avtobiografska pripoved slovenskega dekleta s Krasa, 

ki je prikazana skozi dnevniške zapiske. Njena življenjska zgodba je polna različnih 

preizkušenj, konec pa prikaže srečne trenutke, ki jih doživlja na stara leta. 

Besedilo je sestavljeno iz dveh delov: resničnega ali fiktivnega dnevnika in nekakšnega 

postskripta, ki je postavljen na začetek knjige. Dnevnik zajema daljše časovno obdobje in 

je večinoma napisan retrospektivno.

»Čeprav po obilici nenavadnih naključij lahko sklepamo, da gre morda le za fiktivno pripoved, je delce samo 

zanimivo, ker vključuje za tisti čas nenavadne teme, med drugim razmišljanje o ženski enakopravnost in 

                                               
1 Avtorice in njihova dela so predstavljene kronološko, glede na letnice izida del.
2 Na ovitku knjige se pojavijo inicialke L.C., na prvi notranji strani pa L.G. V samem besedilu je omenjeno 
ime Loti oz. Lotica in dve letnici 1872 in 1879 (Petrič, 1999, str. 102). 
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potrebi po spremembi celega »sistema« (Petrič, 1999, str. 103). 

5.1 Katka Zupancic 

Katka Zupancic velja za eno najplodovitejših ameriškoslovenskih avtoric, v njeni 

bibliografiji je čez tristo naslovov pesmi, pet dram in čez sto proznih besedil. Njena proza 

obsega največ mladinsko in socialno tematiko, vsebuje pa tudi veliko avtobiografskih 

prvin. 

Jerneja Petrič v delu Slovenska izseljenska književnost 2 označi literarno delo Katke 

Zupančič z naslednjimi besedami: 

»Črtice in pripovedi, namenjene odraslim bralcem, so vsebinsko polne resignacije nad nesmiselnostjo 

življenjskega pehanja. /.../  Bralec ima občutek, da se pisateljici vedno mudi; njena odrasla proza je vse 

prepogosto deskriptivna, osebe papirnate in dogajanje le redko občuteno kot resnično. Pisateljica želi 

razčistiti predvsem nekatera družbeno-zgodovinska dejstva in proza ji služi le za preobleko ...«  (Petrič, 1999, 

str. 195).

Prva prozna dela sodijo v področje mladinske književnosti. Kasneje je ustvarjala prozna 

dela, namenjena odraslim bralcem. V zbirki Ameriške povesti (1943) je izšla pripoved S 

tujega na tuje, kjer je osrednja tema brezdomstvo in revščina. Leta 1946 je pri Prosvetni 

matici v Chicagu izšel izbor sedmih črtic in petih pesmi z naslovom Slike iz vsakdanjega 

življenja, ki predstavlja izbor že objavljenih del v periodiki. Tematika dela je 

socialnokritična, v pripovedih so prikazane življenjske usode delavcev in kmetov. 

V črtici Koliko boste dali? se prijatelja pogovarjata o trenutni vojni situaciji v svetu. Eden 

izmed njih, slovenski priseljenec, predstavi težko situacijo v njegovi stari domovini. 

Prijatelju opiše  svoje odraščanje v revščini in težkih razmerah ter navaja vzroke za 

izselitev v Ameriko:

»Milijone nas je prišlo za kruhom, ali za boljšim kruhom.« (Zupancic, 1977, str. 118). 

V pogovoru prijatelju pove, da je vse, kar mu je uspelo, dosegel le z razumom in golimi 

rokami. Prikaže tudi velike razlike v mišljenju in razmerah med evropskim in ameriškim 

načinom življenja. Amerika je prikazana kot bogata dežela, na drugi strani pa je v 

evropskem življenju izpostavljena le revščina. Svoje nezadovoljstvo nad družbo izraža z 

besedami: 
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»Prišli smo s svojimi močnimi telesi, srci, odprtimi za vse dobro, srci, ki niso bila prazna, ne podkupljiva. Ne 

verjamem v ljubeznivo vdanost, ki je osnovana na denarju. Zato ne bo več dolgo vladal realizem, ampak le 

trd, trdnejši, egoistični materializem.« (Zupancic, 1977, str. 118).

Literarna oseba želi ohraniti vrednote, s katerimi živi njegova generacija, in jih prenesti 

tudi na naslednjo generacijo: 

»Želimo ohraniti našo generacijo za našo državo in našo državo za našo generacijo (1977, str. 119).

5.2 Lavoslava Turk

V pripovedi sestre Lavoslave Turk z naslovom Pesem šolske sestre (1974) je predstavljena 

življenjska pot redovnice, ki se je izselila v Ameriko. Delo je napisano retrospektivno, z 

življenjsko izkušnjo zadovoljne redovnice. Obsega najpomembnejše življenjske dogodke 

pripovedovalke. Avtobiografski del pripovedi se zaključi z utrinki iz časov poučevanja. 

Temu sledi nekaj poglavij splošno informativne narave o življenju sestre v samostanu.  

Jerneja Petrič v Slovenski izseljenski književnosti 2 uvrša delo med avtobiografsko-

memoarsko pripoved, prežeto z duhovitimi anekdotami, krščanskim etosom in zgodbicami

o otrocih. Njen jezik je ohranil vso svežino domače besede, kljub temu da je vsa leta 

poučevala v Ameriki. Čeprav izseljenstvo v delu ni močno prisotno, lahko opazimo 

dragoceno navezanost na domovino in starše. Misel na domovino ostaja pri avtorici živa 

vse življenje. Zaradi izrednega poudarjanja krščanskih vrednot je mogoče delo brati tudi 

kot tendenčno besedilo, katerega namen je vzbujati veselje do redovniških poklicev (Petrič, 

1999, str. 106–107). 

5.3 Mary Jugg Molek

Literarno ustvarjanje Mary Jugg Molek je mogoče razdeliti v dve obdobji. V prvem, v 30-

ih in 40-ih letih je svoje literarne prispevke objavljala v različnih slovensko-ameriških 

časopisih. V drugem obdobju je izdala knjigo Immigrant Women, Priseljenka (1976). Ob 

izidu je delo postalo priljubljeno v slovenski skupnosti. V besedilu se avtorica spominja 

matere priseljenke, sočasno pa opisuje svoje lastno otroštvo. 

Irena Milanič v razpravi Mary Jugg Molek – An American Writer and Poet with Slovene 

Roots, Mary Jugg Molek – ameriška pisateljica in pesnica slovenskega porekla označi delo 
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Immigrant Women, Priseljenka kot dokument življenja avtoričine matere na začetku 

stoletja, z jasnim sporočilom za sedanjost (Milanič, 1999, str. 89). 

Jerneja Petrič v delu Slovenska izseljenska književnost 2 o omenjenem delu piše:

»Osrednja tema dela je vsakodnevna bitka priseljenke za preživetje, za človeka dostojno življenje, ki je teklo 

po ustaljenih moralnih principih: trdo delo, odrekanje, odklanjanje sleherne oblike nemorale. Druga 

najpomembnejša tema pa so okoreli vzgojni principi, na katere se avtorica odziva s polemičnim tonom, ki pa

nikdar ne zaide v odprto kritiko. Delo Mary Molek predstavlja dva različna, pogosto nasprotujoča si pogleda 

na Ameriko – njene matere in nje same.« (Petrič 1999, str. 241). 

Materino življenje je prikazano skozi izkušnjo priseljenke, ki je živela revno, a ponosno 

življenje. Zgodba hčere je opisana z njenim šolanjem, prvim srečanjem z ameriškim 

okoljem, preselitvijo v Chicago in poroko. Vsi ti opisi so postavljeni v dogajanje zunaj 

doma, kamor mati nima vpliva. Hčerina avtobiografija opisuje korake odtujenosti z 

etičnega ozadja in kasnejšo vrnitev k svojim koreninam (Milanič, 1999, str. 94). 

Osebna imena se v delu redko pojavijo, označena so le s splošnimi imeni. Z »Najstarejša« 

označi najstarejšo hčer izseljenke, ko predstavlja mater, jo označi z »Izseljenka«. Hkrati pa 

skupaj s pripovedovalko predstavljajo tri različne prenose izkušenj:  Maria, ki je predmet 

izkušenj, »Najstarejša«, ki gleda nazaj v preteklost in zbira skupne informacije, ter 

pripovedovalka, ki povezuje obe izkušnji (Milanič, 1999, str. 93). 

Delo je napisano fragmentarno, dvogovori med materjo in hčerjo so različno dolgi ter 

vsebujejo od epično-tragičnih tonov do liričnih povzetkov ali metaforičnih sintez (Milanič, 

1999, str. 114). 

Irena Milanič meni, da je delo iskren pogled in hkrati kritična študija avtorice do lastne 

etične pripadnosti. Mary Jugg Molek predstavi etično pripadnost kot težko izkušnjo, 

vendar je ne prikaže kot negativno. V medgeneracijskih trenjih vidi medsebojno bogatenje. 

Prizna, da je sama individualna in neodvisna ameriška ženska, obenem pa so ji njene 

korenine v oporo in jo rešujejo pred ignorantsko ameriško družbo (Milanič, 1999, str. 101–

102).
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5.4 Rose Mary Prosen 

Rose Mary Prosen je poleg poezije, ki v njenem opusu prevladuje, avtorica tudi nekaterih 

krajših proznih del. Ta so večinoma objavljena v antologijah in periodiki. V novelah 

prevladujejo problemi, s katerimi se srečuje sodobna ženska, potomka slovenskih 

priseljencev. 

Izrazito avtobiografsko tematiko lahko zasledimo v črtici Looking Back: Newburgh, 

Pogled nazaj: Newburgh (1977), v kateri pripoveduje o svojih spominih na otroštvo in 

odraščanju v družini slovenskih izseljencev v Clevelandu. 

Prvoosebna pripovedovalka posebno pozornost namenja ohranjanju slovenstva in svojim 

prednikom. Spominja se, da je v mladosti zavračala slovenščino in se sramovala zmerjanja 

na račun njihovega načina življenja, ki je ohranjal slovenske vrednote: 

» /.../ zavračala sem slovenščino. /.../ Postalo me je sram, ker sta moja starša govorila »smešno«; da se preveč 

glasno smejemo; da pijemo domače vino; ... (Prosen, 1977, str. 28). 

Njena družina je ohranjala slovenski jezik in slovenske korenine. Kasneje so vsi govorili 

angleško in postali Američani, le molili so v slovenščini. 

Kot odrasla ženska se svojih korenin še posebno zaveda in ji je žal za nerazumljene 

trenutke, ko se je svojega porekla sramovala. 

»Ko sem postala ženska, materin jezik, slovenščina, ni šel mimo mojih ustnic. Če je govoril z mano v tem 

jeziku, sem se mogoče odzvala. Bolj pogosto pa se nisem. Vendar sem takrat imela trinajst let …« (Prosen, 

1977, str. 29).  

Prvoosebna pripovedovalka ugotavlja, da je njena generacija postala povsem ameriška. 

Kljub temu pa sama ohranja slovensko narodnost in se opredeli za Slovenko: 

»Moja generacija je postala ameriška. /…/ Ko me tujec vpraša: »Kaj si po narodnosti?« vedno odgovorim 

»Slovenka«, kot moja mama in oče, čeprav sem rojena v Clevelandu. Vsi moji stari starši so iz Slovenije.« 

(Prosen, 1977, str. 33)

V kratki avtobiografski pripovedi Marinela (1981) je prikazana zgodba slovenske 

Američanke. V tretji osebi pripoveduje o osamljeni ženski, ki pride na Bled obujat spomine

na minulo ljubezen s slovenskim Američanom in bežat v brezčasje. 
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5.5 Anna Praček Krasna 

Literarno udejstovanje Anne Praček Krasna sega v 30-ta leta, ko je tudi nastalo največ 

njenih pripovednih del. Večinoma je objavljala v slovensko-ameriški periodiki. Izbor 

pripovedne proze je objavila v dveh zbirkah Med dvema domovinama (1978) in Moja 

ameriška leta (1980). Izbor gradiva iz obeh del je izšel v delu Newyorški razglednik

(1991). 3

5.6 Irene M. Planinsek Odorizzi 

Leta 1978 je izdala delo Footsteps Throught Time, Koraki skozi čas, ki vsebuje zgodbe o 

Slovenkah in Slovencih, izseljencih v ZDA ob prelomu stoletja. Med enaindvajsetimi 

besedili skoraj vsa pripovedujejo ženske, le dva pripovedovalca sta moška. Pripovedovalci 

so iz različnih slovenskih krajev, nekaj jih je tudi iz Hrvaške. Zadnji dve zgodbi v delu 

pripadata Marie Prisland in Albini Novak. 

Vsaka zgodba zase je podana kot avtobiografija v prvi osebi ednine. Pripovedi so tipične 

zgodbe slovenskih priseljencev, ki so šli v Ameriko in ostali za vedno. Nekatere zgodbe so 

preproste in kratke, druge so daljše in podane bolj strukturirano. Dodani so jim tudi 

zemljevidi in družinske fotografije. Pripovedi so napisane realistično, v njih skoraj ne 

zasledimo čustvenih poudarkov, kar omogočata časovna oddaljenost in uredničino 

posredovanje. 

V njih lahko beremo o težkih življenjskih razmerah v domačem kraju, kjer so živeli v 

številnih družinah ter v revščini in pomanjkanju. Večina pripovedovalcev je iskala možnost 

za boljše življenje. Ameriko pripovedovalci opisujejo kot deželo prihodnosti in svobode, 

kjer lahko vsak dobro živi. To lahko razberemo iz besed staršev pripovedovalki Anni, kjer 

ji svetujeta: 

»Najboljše zate bi bilo, če zapustiš dom in greš v Ameriko, kjer bo vse boljše.« (Planinsek Odorizzi, 1987, 

str. 66).  

Kot je prikazano v zgodbi Emme iz Trbovelj, je bila odločitev za odhod težka: 

»Moje sanje so se lahko uresničile samo v Ameriki, deželi priložnosti. To je bila težka odločitev, saj bi 

                                               
3 Podrobneje je kratka pripovedna proza Anne Praček Krasna predstavljena v drugem delu diplomske naloge. 
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morala zapustiti dobro zaposlitev, starše in domovino, ki sem jo ljubila, toda moja prihodnost bi lahko bila 

ustaljena na boljšem finančnem izhodišču.« (Planinsek Odorizzi, 1987, str. 13).  

Vsem priseljencem v Ameriki je skupen težak vsakdanji boj za preživetje svoje družine. 

Njihovo življenje najbolj opisujejo besede pripovedovalke Mitzi iz Jesenic, ki pravi:

»Vsak dan je bilo delo, delo in še več dela. Nikoli nismo imeli počitnic in zelo malo smo spali.« (Planinsek 

Odorizzi, 1978, str. 33–34).  

Priseljenci so se večinoma naselili v slovenskih skupnostih, kjer so vsakodnevno 

uporabljali slovensko besedo in ohranjali različne slovenske običaje. Zasledimo lahko 

opise potice, belega kruha, štrukljev in vina. Pomembno vlogo v njihovem življenju je 

imela krščanska vera. 

Pripovedovalci so večinoma starejši, ki svojo življenjsko zgodbo podajajo retrospektivno. 

V svojih spominih se radi vračajo v staro domovino. Kljub različnim težkim izkušnjam, ki 

so jih doživeli v Ameriki, pa je iz njihovega opisovanja mogoče zaznati neizmerno 

hvaležnost do življenja, ki jim je bilo omogočeno. Josephine iz Malega Slatnika svojo 

zahvalo tudi izreče z  besedami: 

»Hvala Amerika, da si odprla svoja vrata za nas!« (Planinsek Odorizzi, 1987, str. 159).  

V vseh življenjskih zgodbah pripovedovalk je močno prisotna vsakdanja skrb za družino in 

preživetje. V večini zgodb je prikazan tudi motiv smrti. Matere se soočajo s smrtjo svojih 

otrok, ki so v rani mladosti umrli zaradi različnih bolezni. Nekatere pripovedovalke so kot 

vdove prisiljene same preživljati otroke. 

5.7 Marie Prisland 

V svojem delu From Slovenia to America, Iz Slovenije v Ameriko (1986) Marie Prisland 

opisuje slovensko zgodovino in delovanje slovenskih izseljencev v Ameriki.

Po mnenju Jerneje Petrič je delo zmes zgodovine, etnologije, biografije in deloma tudi 

osebnih spominov (Petrič, 1999, str. 105). 

V uvodu avtorica pojasni svojo odločitev za pisanje o prvih slovenskih priseljencih v ZDA. 

Ker gre njihova zgodovina hitro v pozabo, se je odločila, da predstavi pot, ki so jo 

prehodili njihovi predhodniki in jim s tem olajšali življenja. O slovenskih izseljenkah v 
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ZDA piše v poglavju Slovenian Womanhood, Slovenska ženskost, kjer predstavi prve 

izseljenke in delovanje organizacij, namenjenim ženskam.

Delo vsebuje tudi avtobiografska poglavja. Z etnološkim prikazom prvoosebna 

pripovedovalka prikaže značilnosti ob praznovanju božiča. Povsem biografsko pa je 

poglavje A Dream, Sanje, v katerem pripovedovalka razkrije željo, da bi postala učiteljica. 

Svoj prvi stik z novo domovino opiše v poglavju Ladies First, Ženske prve, kjer opiše 

svojo izkušnjo s prihodom v novo domovino. Proosebna pripovedovalka predstavi 

Ameriko kot deželo, ki ženske veliko bolj spoštuje kot je bila tega navajena v Evropi:

»Nekateri moški so želeli stopiti naprej, da bi prišli prej na vrsto za pijačo, vendar jih je čuvaj odrinili in jim 

rekel: »Najprej ženske«. Ko so se ženske spoznale, kaj jim je čuvaj rekel, so nemo našle, kar ni bilo v 

Sloveniji in celi Evropi, kjer so ženske vedno za moškimi. Nekdo je na ta način dramatično razložil: »Najprej 

pridejo moški, potem dolgo časa nič, potem pridejo ženske.« (Prisland, 1987, str. 19).

Poglavje Impresssions of America, Vtisi o Ameriki, se začne s posplošeno prvoosebno 

množinsko pripovedjo, v drugem delu pa predstavi osebne spomine ob prihodu v Ameriko. 

Hkrati v tem poglavju prikaže razliko v načinu razmišljanja o ženskah med Evropejci in 

Američani. Čudi se socialnemu statusu ameriških žensk in drugačnemu pogled na ženske: 

»Časti in svobodi, ki jo uživajo ameriške ženske, sem se čudila. Ta ni podvojena v kateri koli državi na svetu. 

Nekaj poročenih moških je drugačnega mnenja. Glede na evropsko mišljenje so menili, da je Amerika preveč 

zaščitniška do malih žensk. Eden od njih se je pritožil: »V Evropi lahko moški svojo ženo napačno 

obravnava, a ga nihče ne bo nadlegoval. Toda če v Ameriki moški udari svojo malo ženo in sosedje slišijo 

njen jok, hitro pokličejo policijo. Moškega zaprejo v zapor za dejanje, za katerega je verjel, da je njegova 

pravica. Ali ni žena njegova lastnina? In ali ne lahko on počne kar meni, da je njegova pravica?«« (Prisland, 

1978, str. 53) 

Mirjam Milharčič Hladnik v razpravi From Slovenia to America – the Footsteps Through 

Time in Slovenian Women's Auto/Biographical books, Iz Slovenije v Ameriko – Koraki 

skozi čas v avto/biografskih delih slovenskih avtoric piše, da je poglavje Impressions of 

America, Vtisi Amerike, mogoče brati kot zanimivo sociološko interpretacijo vpliva 

ameriškega koncepta spola in razredne enakosti, delovne etike in demokracije, ki so jo 

imeli evropski priseljenci, vključno z avtorico (Milharčič Hladnik, 2003, str. 115). 
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5.8 Josephine Janežič 

V New Yorku je leta 1989 izšlo delo Josephine Janežič z naslovom Pepca's Struggle, 

Pepčin boj.  Avtobiografsko delo se prične z opisovanjem otroških in mladih let, ki jih je 

med drugo svetovno vojno preživljala v Postojni pod komunističnim režimom. Avtorica 

zelo podrobno opisuje svoje vsakodnevno življenje, šolanje pod italijansko oblastjo in 

dogajanje v drugi svetovni vojni. Prvi del zaključi s poglavjem, v katerem opiše slovensko 

zgodovino do konca druge svetovne vojne. Drugi del knjige vključuje njen beg v Italijo in 

življenje v begunskem taborišču po vojni. Življenje v taborišču je predstavljeno kot trdna 

odločitev pripovedovalke, da tam preživi, ne glede na razmere.

V tretjem delu je prikazana izkušnja življenja v Avstraliji. V epilogu opiše odločitev, da 

skupaj z možem odideta v Ameriko in prikaže njuno potovanje z ladjo iz Avstralije v 

Ameriko. V kratkih orisih predstavi svoje življenje v Ameriki, kamor je prispela leta 1960 

in kasneje pridobila ameriško državljanstvo: 

»Leta 1966 so naše sanje postale resničnost: postali smo državljani Združenih držav. /.../ Vsi uživamo svoje 

življenje v Združenih državah.« (Janežič, 1989, str. 280) 

Pripovedovalka med obiskom stare domovine z zadovoljstvom ugotavlja, da se je življenje 

v njej spremenilo na bolje: 

»Čeprav je še vedno komunistična država, smo ugotovili, da so se pogoji v naši domovini spremenili na 

bolje, kar naše družine veseli.« (Janežič, 1989, str. 280).

A že v naslednjem stavku priznava, da je njen dom sedaj drugje: 

»Za nas so zdaj Združene države naš dom in čutiva, da je to najboljši kraj za vzgojo najine hčerke.« (Janežič, 

1989, str. 280).

V prikazovanju obeh držav lahko opazimo, da je za pripovedovalko domovina Slovenija, 

medtem ko so ZDA njen dom. 

Jerneja Petrič označi delo Josephine Janežič za podobo dveh svetov, starega in novega. 

Meni, da roman nima literarnih pretenzij, ampak je le osebna tudi pretresljiva človeška 

izpoved. Slog pisanja je preprost, prost intelektualizma (Petrič, 1999, str. 109). 

Mirjam Hladnik Milharčič v razpravi From Slovenia to America – the Footsteps Through 

Time in Slovenian Women's Auto/Biographical books, Iz Slovenije v Ameriko – Koraki 
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skozi čas v avto/biografskih delih označi roman kot edino doslej poznano delo, ki ga je 

napisala ženska, v katerem obravnava izkušnjo priseljenih ali razseljenih ljudi po drugi 

svetovni vojni z zelo jasnim političnim in ideološkim sporočilom (Milharčič Hladnik, 

2003, str. 120). 

Poleg predstavljenih avtoric so posamezna prozna dela v različnih slovensko-ameriških 

časopisih objavile tudi druge avtorice. Tako je Katarina Slemer v Ave Marija koledarju leta 

1938 objavila kratko pripoved z naslovom Ciganska sreča. Avtorico Jerneja Petrič uvršča

med ustvarjalce krščanske struje. Anne Golob v kratkih pripovedih Mary Thinks About

Moving, Mary premišljuje o selitvi (1930) in School Is Out, Šole je konec (1930) prikazuje 

izseljensko tematiko. Josephine Mihelich v Enakopravnosti objavi črtico The Dime, Novčič

(1935), ki obravnava nasprotje med revnim in bogatim življenjem (Petrič, 1999, str. 261). 

Tematiko žensk, ki so se izselile in delovale v ZDA, so v slovenskih časopisih obravnavali 

tudi drugi avtorji. V razpravi Emigration of Slovene Women: A Short Historial View, 

Izseljevanje Slovenk iz zgodovinskega vidika Marjan Drnovšek poudarja pomen 

slovenskega ženskega časopisa Slovenka, ki je objavljal številne članke, v katerih si je 

prizadeval za žensko enakopravnost in delovanje žensk v javnem življenju. V časopisu se 

pojavi ideja, da delovanje žensk ni le v družini, ampak da naj bo socialni status žensk 

predstavljen tudi v javnosti. Neznana avtorica v članku Slovenke v Ameriki leta 1900 piše, 

da se bodo ženske začele spreminjati, ko bodo začele dihati v duhu ameriškega liberalizma.

Slovenkam v ZDA svetuje, naj se pridružijo različnim ženskim organizacijam, ki jim 

nudijo pomoč v času brezposelnosti in bolezni. Avtorica je presenečena nad ženskami, ki 

so iz plašnih postale zavestne in ponosne ženske in skrbijo za dobro počutje svoje družine. 

Čudi se dobri organiziranosti žensk po različnih krajih v ZDA in se obenem sprašuje, zakaj 

se tako ne organizirajo Slovenke v domovini (Drnovšek, 2003, str. 37–38).

O slovenskih izseljenkah in njihovem socialnem položaju v ZDA v svojem delu Amerika in

Amerikanci (1912) piše izseljenski duhovnik Jurij Trunk, kjer omenja njihove aktivnosti v 

ženskem soodboru Družbe sv. Rafaela v New Yorku, ki je skrbela za nove priseljenke, in v 

Dekliški Marijini družbi v New Yorku. Trunk namenja v svojem delu veliko pozornost 

priseljenkam. V prikazovanju odnosa med moškim in žensko zagovarja stališča katoliške 

cerkve, ki ni odobravala izseljevanja. Presenetljiv je odnos do izseljevanja celotne družine, 

ko svetuje, naj si družina ustvari nov dom in vsi člani postanejo ameriški državljani. 

Poudarja tudi pomembnost ohranjanja slovenske identitete (Drnovšek, 2003, str. 37).  

O ženskah in njihove delu v ZDA je pisala Alojzija Štebi v Ženskem pokretu. Avtorica je 

med svojim obiskom v ZDA obiskala nekaj jugoslovanskih organizacij in ugotavlja, da 
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zaznavajo posledice izseljevanja, ki se kažejo predvsem v jeziku. Opisuje skrb in varstvo, 

ki ga država namenja predvsem delavkam in otrokom. Delo Alojzije Štebi, ki je bilo 

objavljeno v publikaciji ob razstavi leta 1926 v Ljubljani, velja za prvo raziskavo o vlogi 

ženske v preteklosti na slovenskem ozemlju in izseljevanju, s posebnim poudarkom na 

izseljevanju v ZDA in Egipt (Drnovšek, 2003, str. 39).
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6     ŽIVLJENJE IN DELO ANNE PRAČEK KRASNA

Življenje in delo Anne Praček Krasna je obravnavano v več literarnih delih, razpravah in 

antologijah.

Celoten pregled življenja in ustvarjanja predstavlja Mihael Glavan v Življenje in delo v 

dveh domovinah za en svet – predstavitev osebnega arhiva4 in v spremni besedi k delu 

Newyorški razglednik5.

V več delih literarno ustvarjanje Anne Praček Krasna obravnava Jerneja Petrič. V 

antologiji Naši na tujih tleh6 jo predstavi kot pesnico in pripovednico skozi dva glavna 

vidika njenega ustvarjanja: izseljenčevo socialno stisko in nemoč ter spominsko vračanje v 

staro domovino. Poezijo in prozo Anne Praček Krasna predstavi tudi v delu Slovenska 

izseljenska književnost 27, kjer piše, da je njeno celotno literarno ustvarjanje močno 

zaznamovano z ameriško gospodarsko krizo v 30-ih letih 20. stoletja. 

Le pesniško udejstovanje Jerneja Petrič obravnava v razpravah Dozorela pesniška Anne 

Praček Krasna8 in Po poti spominov z Anno Praček Krasno9 , kjer jo uvrša med 

najvidnejše predstavnice najstarejšega slovensko-ameriškega pesniškega rodu. O njeni 

poeziji piše: 

»Najbolj opazna lastnost poezije Anne P. Krasna nasploh je močna priklenjenost k stvarni resničnosti.« 

(Petrič, 1991, str. 964). 

Poezija Anne Praček Krasna je predstavljena tudi v članku Marije Mercina Pentimento a 

Ana Praček Krasna. V njem avtorica prestavi pesniško zbirko Pesmi izseljenke (1986) in 

piše: 

»Svoje pesniško delo je občutila kot dolžnost, le del siceršnjega družbenega delovanja in boja.« (Mercina, 

1987, str. 521). 

                                               
4 Glavan, Mihael: Življenje in delo v dveh domovinah za en svet – predstavitev osebnega arhiva. Ljubljana: 
Slovenska izseljenska matica, 1990. 
5 Glavan, Mihael: Spremna beseda V: Praček Krasna, Ana: Newyorški razglednik. Ljubljana: Prešernova 
družba.  Str.: 231–245.
6 Naši na tujih tleh [ur. Jerneja Petrič]. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982, str. 214–226. 
7 Slovenska izseljenska književnost 2 [ur. Janja Žitnik s sodelovanjem Helge Glušič]. Ljubljana: ZRC SAZU, 
1999, str. 223– 232.
8 Petrič, Jerneja: Dozorela pesniška zbirka Anne Praček Krasne V: Primorska srečanja, Koper: Lipa 1991, 
let. 16, št. 127, str. 964–966.
9 Petrič, Jerneja: Po poti spominov z Anno Praček Krasno. V: Slovenski koledar 1989. Ljubljana: Slovenska 
izseljenska matica. Str.: 137–140. 
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Poezijo in kratko prozo Anne Praček Krasna z zgoščenimi pregledom njenega življenja v

članku Med dvema domovinama ena sama (domovina)10 obravnava Ivana Slamič. V njem 

se dotakne predvsem pesmi in kratke proze, v kateri prevladuje boj za boljše pravice 

delavcev.

Več avtorjev v svojih delih piše o njenem življenju in literarnem ustvarjanju. Tako v članku 

Anna Praček Krasna Helena Uršič11 predstavi njeno življenje in zgodovinske razmere na 

Primorskem. 

O njenem življenju in s kratkim pregledom dela piše tudi Marjetka Žebovec12 v delu 

Slovenski književniki rojeni od 1900 do 1919. 

Skozi življenjsko pot izseljenke je Anna Praček Krasna predstavljena v razpravi Rozine 

Švent Anna Praček Krasna – pogumna Primorka v vrtincu svetovnega dogajanja13, kjer je 

označena za enega najznamenitejših primorskih in slovenskih izseljenskih likov. 

O delovanju med rojaki v Ameriki piše Irena Milanič v razpravi Slovene-american women 

writers and poets in the 1930's: between literature and social engagement14 in izpostavlja 

predvsem obravnavo ženskega vprašanja v časopisih. Članek Mirka Juraka The dichotomy 

of Ana Praček Krasna's ficiton15 predstavlja literarno ustvarjanje in družbeno udejstovanje. 

Posamezni članki ob obletnicah in izidih del so objavljeni tudi v različnih publikacijah 

(npr. Jubilej Anne Praček Krasna16, Ana Praček-Krasna, Moja ameriška leta17, Gospa Ana 

Praček18). 

                                               
10 Slamič, Ivana: Med dvema domovinama ena sama (domovina): zapis o Ani Praček Krasni. V: Primorska 
srečanja: revija za družboslovje in kulturo. Koper: Lipa, 2002. Let. 26, št. 253/54.  Str.: 21–24.
11Uršič, Helena: Anna Praček Krasna. V: Kras: revija za vsak dom. Ljubljana: Mediacarso, 2007.  Št. 85. 
Str.: 16–19. 
12 Žebovec, Marjeta: Slovenski književniki: rojeni od leta 1900 do 1919. Ljubljana: Karantanija, 2006, str. 
22–24.
13 Švent, Rozina:  Anna Praček Krasna–pogumna Primorka v vrtincu svetovnega dogajanja. V: Kalc, Aleksej: 
Poti in usode selitvene izkušnje Slovencev z zahodne meje. Koper–Trst: Zgodovinsko društvo za južno 
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6.1 Življenje 

Ana Praček se je rodila 30. novembra 1900 v vasi Dolga Poljana v Vipavski dolini. Oče 

Jožef Praček, ki je bil po rodu menda češkega porekla, je bil kmet in posestnik na 

precejšnji kmetiji, ki se je po letu 1900 zaradi dolgov zmanjšala. Mati Marija, rojena 

Česen, je bila doma z Gradišča pri Vipavi. V zakonu se jima je rodilo enajst otrok, vendar 

jih je šest umrlo že v otroštvu. Še preden je Ana končala osnovno šolo, je izbruhnila prva 

svetovna vojna, ki je bila zaradi bližine Soške fronte še posebej grozovita, prisotna pa je 

bila tudi nevarnost begunstva. Jeseni leta 1917 ji je umrla mati, kmalu zatem še oče. 

Družina je bila razseljena. Anina starejša brata sta bila v vojski, mlajši, med katerimi je bila 

Ana najstarejša, so se preselili na stričevo kmetijo. Po končani vojni so se vrnili v 

opustošeno vas pod italijansko okupacijo.

Težkim in neurejenim življenjskim razmeram je Ana želela ubežati. Ponudila se ji je 

priložnost za izselitev v Ameriko, kamor je jeseni leta 1920 odpotovala iz Trsta. Njen prvi 

stik z New Yorkom in Ameriko je bil otoček Ellis Island. Ob prihodu v novo domovino je 

svoje ime prilagodila angleškemu jeziku in uporabljala različico Anna. 

V novem okolju rudarskega mesta Parkhill blizu Johnstowna v Pensilvaniji je Anno 

potreba po preživetju takoj prisilila v boj za samostojen kruh. Čeprav ni imela nobene 

poklicne izobrazbe in ni znala jezika, se je zaposlila kot delavka in služkinja. Kmalu si je 

našla službo pri ameriški družini in se vpisala v večerno šolo, kar je bilo precej nenavadno 

za slovenska dekleta. Kmalu po prihodu v Parkhill se je vključila v kulturno, družabno in 

politično življenje. 

Leta 1923 se je Anna poročila z Adolfom Krasno (Krašno), rojakom iz Dolge Poljane, ki je 

skupaj z njo pripotoval v Združene države Amerike. Razmere v Ameriki so se po 

gospodarski krizi, leta 1929, zelo poslabšale. Kriza je najhuje prizadela delavce, med njimi 

najbolj priseljence. Brezposelnost je Anno in njenega moža je leta 1932 prisilila v odhod v 

New York, kjer sta živela do leta 1972, ko sta se vrnila v domovino.

Domovina se ji je skušala za številne zasluge oddolžiti na različne načine. V svoje 

združenje so jo sprejeli slovenski pisatelji, prejela je državno odlikovanje Red zaslug za 

narod s srebrnim vencem in priznanje OF slovenskega naroda za življenjsko kulturno 

delovanje med slovenskimi izsljenci v ZDA. Izbrana je bila za častno članico Slovenske 

izseljenske matice. Nastopala je na mnogih šolah in različnih strokovnih srečanjih,

namenjenih izseljenskim vprašanjem, posebno kulturnim. 

Umrla je 2. marca 1988 v Ljubljani, pokopana je v Ajdovščini. 
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6.2  Delo

Veselje do branja in ljubezen do knjig je Anna Praček Krasna prinesla od doma. Rada je 

brala knjige, v katere  je pisala rime. V Ameriki je začela pisati zaradi domotožja in 

bolečine nad okupirano Primorsko. Hkrati pa jo je pričela zanimati tudi nova domovina. 

Ustvarjati je začela že v Parkhillu. Po selitvi v New Yorku je nadaljevala z izobraževanjem, 

društvenim in družabnim delom ter literarnim in publicističnim pisanjem. Prve pesmi je 

poslala uredniku Prosvete Jožetu Zavertniku, ki jih je izročil Andreju Kobalu, uredniku 

Mladinskega lista. Ta je napisal spodbudno kritiko. Še bolj vztrajno jo je k pisanju 

nagovoril Ivan Molek, ki je po smrti Zavertnika prevzel uredništvo Prosvete.

Prva leta življenja v New Yorku je bila predvsem pesnica in pisateljica, kasneje časnikarka, 

urednica in založnica. Največ pesmi je objavljala v Mladinskem listu in njegovi angleški 

prilogi. Pesmi in črtice so izhajale tudi v Prosveti, Proletarcu, Majskem glasu, Ameriškem 

družinskem koledarju, Enakopravnosti, Novi dobi, Glasu naroda, Cankarjevem glasniku in 

Napredku s prilogo Vrtec. 

Njeno literarno ustvarjanje v ZDA je bilo znano tudi v domovini. Besedila so se pojavljala 

v šolskih berilih in mladinskih glasilih. Njena dela so izhajala v Slovenskem (izseljenskem) 

koledarju, Rodni grudi in Primorskem dnevniku.

Leta 1950 je v samozaložbi izdala pesniško zbirko Za lepše dni, ki predstavlja izbor že 

objavljene slovenske in angleške poezije. 

Annina časnikarska kariera je najtesneje povezana z Glasom naroda. Občasno je vanj

začela pisati leta 1942, trajno se je časopisu pridružila kot sourednica in urednica (1942–

1948).  Pomagala je ustanoviti hrvaški tednik Novi list, kjer je delovala kot urednica in 

upravnica. Sprejela je delo pomožne urednice Prosvete in se skupaj z možem preselila v 

Chicago (1951–1952). Vendar se je kmalu spet vrnila k Glasu naroda v New York, postala

upravnica (1953–1954) in kasneje lastnica in izdajateljica (1954–1963). 

V začetku druge svetovne vojne se je vključila v akcijo za gmotno in politično pomoč 

Jugoslaviji in njenemu narodnoosvobodilnem boju. Bila je tajnica Združenih slovenskih 

društev New Yorka in okolice. Delovala je v Slovenskem ameriškem narodnem svetu in 

Ameriškem slovanskem kongresu.

Od leta 1941 je bila izredno aktivna v ženski organizaciji Women's National Institut, ki je 

zbliževala ženske najrazličnejših narodnosti. Prav položaj žensk, otrok in družine je bil eno 

ključnih vprašanj v ameriški industrijski družbi. Jugoslovanske žene so imele v okviru 

organizacije United Yugoslovan American Women of New York svoj paviljon, v katerem je 
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bila Anna ena ključnih oseb. Od jeseni 1942 do pomladi 1946 je vodila Slovensko šolo v 

New Yorku. Zanjo je pripravila abecednik, ki je edinstven primer te vrste v ZDA.

Med vojno je delala pri Uradu za vojne informacije. Na kratkovalovnem radiu je enkrat 

tedensko pripravljala oddajo za okupirane države, med njimi Jugoslavijo. Poročala je o 

uspehih partizanske vojske in o moralni, politični in gmotni podpori ameriških izseljencev 

domovini. Pri javljanju je uporabljala babičin priimek Žorž. V angleščino in iz nje je 

prevajala članke o narodnoosvobodilni vojni in revoluciji v Jugoslaviji. Zbližala se je z 

Louisom Adamičem, Etbinom Kristanom in mnogimi drugimi slovenskimi in 

jugoslovanskimi Američani. Kmalu je bila med najbolj znanimi in cenjenimi Slovenci v 

ZDA.

Po vrnitvi na Vipavsko je svoja dela objavljala v publikacijah Slovenske izseljenske matice 

(Rodna gruda in Slovenski koledar). Izdala zbirko člankov in črtic z izseljensko tematiko 

Med dvema domovinama (1978), izbor člankov, dokumentarnih zapisov, novel in 

korespondence Moja ameriška leta (1980) in izbor poezije v zbirki Pesmi izseljenke

(1986). Po njeni smrti je izšla zbirka kratkih feljtonov Newyorški razglednik (1991).   
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7     KRATKA PRIPOVEDNA PROZA ANNE PRAČEK KRASNA

Anna Praček Krasna je sočasno s poezijo začela pisati kratke zgodbe, črtice, kasneje tudi 

prozna dela s širšo zasnovo. 

Prozni začetki Anne Praček Krasna segajo v leto 1929, ko se je v literarni javnosti prvič 

predstavila z črtico Miklavž v Mladinskem listu. Največ literarnih del je ustvarjala v letih 

od 1930 do 1932. Tematika pripovednih del sega na števila področja in zajema od šaljivo-

vzgojnih zgodbic za otroke do socialne kritike, ki se prepleta z izseljenstvom.

Črtice in kratke pripovedi so izhajale v različnih slovensko-ameriških časopisih: 

Mladinskem listu, Prosveti, Ameriškem družinskem koledarju in Cankarjevem glasniku. 

Od šestdestih let dalje se je Anna Praček Krasna uveljavila kot publicistka in časnikarka. Iz 

zadnjega obdobja njenega ustavarjanja je manj literaranih del, več pa je člankov in 

dokumentarnih zapisov.

Po vrnitvi na Vipavsko je izdala izbor že objavljenih kratkih pripovedi, črtic in člankov 

Med dvema domovinama (1978). Zbirka je razdeljena v štiri razdelke: Domovina, Med 

hribi, Amerika in New York. V prvem ciklu prevladujejo pripovedi o življenju v stari 

domovini. V ciklih Med hribi in Amerika prevladujejo črtice in novele o slovenskih 

izseljencih v Ameriki. V najobsežnejšem ciklu New York so zbrane črtice in pripoved, 

katerim je glavni skupni okvir dogajanje v New Yorku. Skupno vsem črticam in 

pripovedim je, da so junakinje vedno ženske, zgodbe pa so odkrito ali prikrito 

avtobiografske. 

V delu Moja ameriška leta (1980) je zbranih šest novel in črtic, dva reportažna zapisa in 

enodejanka Prizor iz sanj. Leposlovna dela so zbrana v ciklu Iz težkih dni. Vsem 

omenjenim literarnim besedilom je skupno dogajanje v kriznih časih velike gospodarske 

krize v Ameriki ali v letih pred drugo svetovno vojno. 

Izbor gradiva iz obeh omenjenih del z nekaterimi dodanimi besedili je izšel po avtoričini 

smrti v delu Newyorškem razgledniku (1991), ki ga je uredil Janez Kajzer. Kratki prozi so 

dodane nekatere pripovedi iz zadnjega obdobja ustvarjanja, ki so bile objavljene v številnih 

slovenskih izseljenskih časopisih in revijah. 

Mihael Glavan uvršča njeno literarno ustvarjanje v področje psihološko-socialne literature. 

Kot najpogostejše teme izpostavlja položaj otrok v družinskih in socialnih stiskah, spomine 

na mladost v domovini ter boj za obstanek in napredek slovenskih izseljencev v Združenih 

državah Amerike (Glavan, 1991, str. 238).
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Jerneja Petrič meni, da je celotno literarno delo na začetku usmerjeno v družbenokritično 

smer, svoj izraz pa je kasneje našlo v realistično-naturalistični prozi in poeziji, za kateri je 

značilen nekakšen aprioren humanizen do vseh »ponižanih in razžaljenih« (Petrič, 1999, 

str. 223).  O njeni prozi v delu Slovenska izseljenska književnost 2 piše : 

» ... Krasnina proza pomeni pričevanje o življenjski veličini malega človeka – belega ali črnega, priseljenca 

ali ne – ter njegovega včasih fatalističnega včasih pa bojevitega vztrajanja v svetu, ki se mu še najbolj poda 

oznaka »džungla«. Iz Krasnine pripovedi veje očitna socialna kritika, ki je včasih izpovedana naravnost, 

drugič zgolj nakazana. Značilno zanjo je, da zna upodobiti tipično duhovno-doživljajski in materialni svet 

ljudi, ki jih opisuje – tako Primorcev v starem kraju kot rudarjev v Pennsylvaniji ali ljudi iz topilnega lonca 

narodov v New Yorku. Slog njenih proznih del je razgiban in kaže očitno nagnjenost do reportažne oziroma 

poročevalsko opisne nazornosti.«  (Petrič, 1999, str. 231). 

Marijan Zlobec v razpravi Ana Praček Krasna, Moja ameriška leta o značilnostih kratke 

proze piše: 

»Njene kratke tekste odlikuje preprosta in logična zgradba, zgodba s feminističnimi in revolucionarnimi 

idejami, osebno izpovedna pristnost in neposrednost, doživetost, izostrena socialna tematika, deloma 

motivika iz kulturnega življenja ameriški Slovencev ...« (Zlobec, 1980, str. 336).

Mihael Glavan ugotavlja: 

»Za njena literarna besedila je značilen odprt pristop k motivu, ki je največkrat izražen v obliki 

razpoloženjske slike, na hitro skiciranih razmerij med osebami in nakazanimi rešitvami. Zelo dopadljivo je, 

kako osebo zagrabi v dramatičnem trenutku in s kratkimi besedami razgradi položaj v grobi dnevni svetlobi.« 

(Glavan, 1991, str. 238).

Vrhunec literarnega ustvarjanja je Anna Praček Krasna dosegla v prozi z zgoščenim 

dogajanjem in osredotočenostjo na en sam človeški lik, ki se glede na tematiko najbolj 

približa klasični ameriški kratki zgodbi (Petrič, 1999, str. 232). 

Janez Kajzer meni: 

»V teh kratkih proznih zapisih se pisateljica najuspešneje razživi; z malo besedila zna naslikati razpoloženje, 

nakazati odnose in prepustiti prihodnosti, da z junaki opravi po svoje.« (Kajzer, 1980, str. 9). 

Dogajalni prostor vseh proznih del sta obe domovini. Prikazani sta kot dva pola: stara 
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domovini kot revna dežela z večinoma preprostimi kmečkim prebivalstvom. Na drugi 

strani pa je Amerika upodobljena kot enakopravna dežela, kjer ima vsakdo priložnost za 

boljše življenje. Kljub očitnim razlikam pa ima stara domovina pri vseh literarnih osebah 

večjo vrednost in spoštovanje. 

Čas dogajanja obsega prvo polovico 20. stoletja, večina kratkih pripovedi prikazuje čas 

tridesetih let 20. stoletja, ko je bila v Ameriki gospodarska kriza.
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8     UPODOBITEV ŽENSKOSTI V KRATKI PRIPOVEDNI PROZI ANNE 

PRAČEK KRASNA

Anna Praček Krasna v svojih delih tematizira socialni položaj malega človeka z roba 

družbe in krivičnosti sveta, ki se pogosto križa z izseljensko problematiko. Najbolj so 

doživete tiste, v katerih prikaže mozaik podob, ki so del njenega izkustvenega sveta v 20-ih 

in 30-ih letih v Ameriki. 

Najobsežnejši opus predstavljajo dela, v katerih piše o položaju žensk v družbi. Pisateljica 

tematizira probleme in področja, povezana z ženskami in prikaže podobe materinskosti, 

ženskega trpljenja, njihove bede in željo po izobrazbi. Ženskosti slika z realnimi in 

neolepšanimi podobami. Skozi predstavljanje ženskih usod odkrito ali prikrito izraža 

družbeno kritiko. V delih, kjer problematizira ženskost, se osredinja na en sam literarni lik, 

ostalega dogajanja prikaže le toliko, kolikor se navezuje na usodo literarnega lika. Posveča 

se tudi položaju otrok, ki jih predstavi kot nedolžne žrtve, medtem ko so moški kot glavne 

literarne osebe le redko središče njenega zanimanja. Ti so večinoma, tudi kot stranske 

osebe, upodobljeni kot negativni liki, ki zatirajo ženske. 

Pisateljica je o vprašanju žensk, otrok in družine kot o enem ključnih vprašanj v družbi 

razmišljala celotno obdobje svojega ustvarjanja. Boleče se je zavedala neenakopravnega 

položaja žensk in njihove fizične in psihične podrejenosti v družbi. Z izjemnim občutkom 

do žensk je v središče zanimanja postavila njihovo stisko in nemoč, ki so jo doživljale. 

Podobe žensk ne idealizira, ampak jih prikaže kot izčrpane in izmučene, prevarane za 

življenje. Ženske stremijo k materialnemu bogastvu, vendar so sposobne tudi globljega 

dojemanja sveta. Svoje poglede je javno predstavljala na različnih prireditvah, v 

periodičnem tisku in literarnih delih. Anna Praček Krasna je bila prva Slovenka, ki je 

predavala na delavskih shodih v več ameriških krajih in se zavzemala za žensko 

enakopravnost. V tedenski rubriki Proletarca z naslovom Ženska v preteklosti in sedanjost 

je poudarjala žensko izobrazbo. Bila je izmed najbolj dejavnih članic Ameriške ženske 

organizacije, Women's National Institute, ki je združevala ženske različnih narodnosti in 

prirejala razstave o delu žensk. 

V literarnih delih v vseh ženskih likih tematizira nesvobodo in podrejen položaj v 

vsakdanjem in družbenem življenju. Ženske hrepenijo po drugačnem življenju, ki ga 

praviloma nikoli ne dosežejo. O njih piše z osebno prizadetostjo in se zavzema za njihovo 

svobodo in enakopravnost. Literarne junakinje so preproste, neizobražene ženske, ki se 
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vsakodnevno borijo za svoj obstanek v nenaklonjenih družbenih razmerah. 

Pisateljica je prikazala nasprotovanje tradicionalni vlogi žensk, ki so jo imele v družbeni 

ureditvi. Ženskost upodablja v tradicionalnih vlogah, ki pa jih literarne osebe ne morejo 

uresničevati. Postavi jih v situacije, kjer se morajo soočati s problemi, ki se v tradicionalni 

družbi ne pojavljajo. Do teh vlog jih prisili družba sama, saj jim ne omogoča uresničevanja 

vlog, ki jim jih predpisuje. 

V delih nakaže vlogo, ki naj bi jo imele ženske v družbi, ki zagovarja patriarhalno ureditev. 

Pisateljica izraža ironičen odnos do družbene ureditve. Hkrati pa v svojih likih upodobi 

lastno kritiko proti taki ureditvi. Ženska ima v družbeni ureditvi le stransko vlogo, o 

njenem delovanju pa odloča moški. Prav tako je ženski onemogočena lastna identiteta. 

Takemu položaju žensk Anna Praček Krasna nasprotuje tudi s tem, ko v delih predstavi 

tudi teme, ki ne razkrivajo idealizirane podobe moških. Svojim ženskim literarnim osebah 

da veliko večjo vlogo v življenju. Postavi jih v dogodke, kjer morajo o svojem življenju in 

življenju otrok same odločati. S tem, ko jih odlepi od družine in doma in ji postavi v sfere 

javnega udejstovanja, pa poudari njihovo uresničevanje enakopravnosti. Družbo prikaže 

kot tisto, ki ženskam onemogoča že na začetku uresničevanje lastne identitete: 

Ženskosti upodobi Anna Praček Krasna v številnih družbenih vlogah, zato sem le-to 

razdelila na:

– upodobitev mater,

– upodobitev izseljenk,

– upodobitev delavk,

– upodobitev upornic in

– upodobitev ženske želje po izobrazbi. 
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8.1 Upodobitev mater

V literaturi in tudi tisti, ki so jo pisale ženske, so v vseh obdobjih prevladovala podobe 

materinstva, izoblikovane v zahodnoevropski literaturi predvsem pod vplivom krščanske 

podobe dobre matere. Tudi slovenska književnost v teh pogledih ni bila izjema. Tako 

podobo materinstva srečamo že pri Luizi Pesjak v delu Beatin dnevnik (1887). Prelomno 

točko v podobah materinstva predstavlja Zofka Kveder, ki je v svojih delih predstavila 

izredno raznolike poglede na materinstvo. To se ne giblje le med poloma žrtvujoče in 

samozatajojoče se matere ter hudobne in okrutne matere, ampak pisateljica predstavi tudi 

probleme, s katerimi se srečujejo ženske kot matere (Mihurko Poniž, 2003, str. 84–85). 

Materinstvo Anna Praček Krasna v svojih delih največkrat upodobi v motivih trpečih 

mater, ki svojo skrb in neskončno ljubezen posvečajo svojim otrokom. Prikazana je 

socialna beda nemočnih žensk z obrobja družbe. Proletarske matere v času nenaklonjenih 

razmer v ameriški družbi iščejo rešitev za izhod iz težke situacije. V svojem trpljenju vidijo 

edini cilj, ki naj bi ga dosegle s pomočjo otrok. Hkrati pa hrepenijo po materinski sreči, ki 

so jo že doživele, vendar jim je bila odvzeta. Same so aktivno vključene v boj, saj si želijo 

boljšo prihodnost za otroke. Pisateljica jih prikaže kot vztrajne matere, ki ne podlegajo 

pred preizkušnjami. S tem, ko se aktivno vključijo v družbo in borijo za svoje pravice, 

refleksirajo svoj do tedaj prezrti položaj. Obenem pa s tem pisateljica zavrže tradicionalno 

vlogo ženske v družbi, ko matere osamosvoji od skrbi za dom in otroke. 

V posameznih delih srečamo tudi druge podobe materinstva, v katerih se pisateljica 

posveča materi, ki ima s svojimi otroki razbit odnos, opiše zapuščeno mater in materino 

smrt. 

Čeprav Anna Praček Krasna sama ni imela izkušnje materinstva, so v središču njenega 

zanimanja žrtvujoče matere, ki se borijo za svoje otroke. Z izrednim občutkom opisuje 

predvsem proletarske matere in njihovo ljubečo skrb za otroke.

8.1.1 Upodobitev trpečih mater

V pripovedi Zlata postelja (1937) pisateljica predstavi trpljenje mlade ženske Tince.  

Dogajanje je postavljeno v delavsko naselje v Ameriki. Glavno osebo Tinco rojstvo prvega 

otroka osreči. Otrok ji predstavlja nadaljevanje sreče, ki se je zanjo začela s poroko. 

Tincino zadovoljstvo je toliko večje, ko ob prvorojencu občuti še moževo veselje: 
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»Ko so se oči že zares sprijaznile s pusto okolico kraja, ker je bila šla mimo pomlad, poletje in mirna, skoraj 

prijetna jesen, je ležalo poleg Tince v postelji drobno bitje. Matija je bil vesel in ni vedel, kako bi se mogel 

zahvaliti sladki mladi ženi za mladega fantka – Tinca pa je mislila, kako rada bi mu zaupala, da je našla vso 

iskano srečo, da mu je hvaležna za vse z njim preživete dni.« (Praček Krasna, 1978, str. 48).

Tinci skrb za otroke in gospodinjstvo zapolnjujeta ves čas in ji predstavljata ves svet. 

Tincin mož kot delavec v rudniku zasluži dovolj za preživetje cele družine. Zdi se, da bo 

njuna družinska sreča trajala večno. A kmalu se mož pridruži stavkajočim delavcem. Tinca 

izkusi pomanjkanje in ostane sama z otroki. Kmalu doživlja vse manj osrečujoče 

ljubezenske sreče, njeno hrepenenje po njej pa ostane neizpolnjeno. Tinco skrb za otroke in 

njihovo preživetje  še dodatno obremenjuje. Spozna, da ne bo mogla uresničiti nobene 

druge vloge razen vloge matere in žene. Zakonsko življenje jo razočara, zato se posveča le 

materinstvu, čeprav je ne osrečuje več in ji predstavlja samo obveznost, ki jo je kot mati 

dolžna izpolnjevati: 

»Jasno se je zavedala samo nujnosti, ki jo je tirala, da je pol brezbrižno vlekla težki tovor materinske 

dolžnosti iz dneva v dan, iz strmine v strmino.« (Praček Krasna, 1978, str. 61).

Tinca trpi, ker so njeni otroci vedno lačni in jih ne more nahraniti. Želi jim omogočiti 

boljše pogoje za življenje, a rešitve ne najde. Njeno trpljenje doseže vrhunec ob fizičnem 

moževem nasilju in zmerjanju. Krivi jo za nastalo situacijo:

»Otroci so bili poredni, zmerom sajasti, zmerom lačni, zmerom raztrgani in bosi, a nihče ni vil rok nad njih 

siromaščino, le Matija je včasih zarohnel: »Pol ducata očetov bi morali imeti, paglavci! In ti, babnica, bi 

morala ostati v kraju; samo smolo si mi prinesla.« (Praček Krasna, 1987, str. 59). 

Ko Tinca spozna, da je mož pijanec, in ne zna več odgovorno skrbeti za družino, je 

razočarana. Vendar trpeče prenaša in se ne pritožuje, moževemu nasilju in zmerjanju se ne 

upre. Ravnodušna je do njega. Pasivno pa sprejema tudi vse dogajanje okoli sebe. Vse 

tegobe pokončno prenaša, čeprav ji je velikokrat težko in bi najraje zbežala. Obžaluje, ker 

so jo prevarale obljube, ki so ji obetale mirno in spokojno življenje v delavski naselbini. 

Hrepeni po moževi ljubezni, a je ne doživi. Do moža čuti hladen in odtujen odnos. Njuni 

življenji potekata vse bolj eno mimo drugega. Prav zaradi otrok tudi vztraja v zakonu z 

možem, čeprav med njima ni več ljubezni: 

»Noben grenak izziv ni mogel za pičico zrahljati vezi, ki so ju družile zdaj; otroci so bili edini, ki so bili 
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vredni upoštevanja, zaradi njih sta morala vleči voz dalje, ne oziraje se na strmino klancev. In ta skupna 

dolžnost je vezala in priganjala razdvojeni duši naprej po strmi poti. Drugega izhoda ni bilo, zdaj ne več.« 

(Praček Krasna, 1978, str. 60).

Pisateljica v pripovedi opiše Tincino materinstvo s pomočjo barv. Njena materinska in 

zakonska sreča je upodobljena z zlatorumenimi sončnimi žarki. Med doživljanjem 

temnejše plati materinstva pa lahko opazimo opise, ki vključujejo temnejše barve, 

predvsem sivo in črno:

»In ko ni nehala, ker ni mogla zaustaviti solz, dolgo zadrževanih in dušenih, se je raztogotil in je udaril po 

zlato rumeni postelji, da je odletel kos rumene pozlate in se je pokazala črnina, pusta in mrka kot čas sam.« 

(Praček Krasna, 1987, str. 56). 

Tinca je morala za svojo kratkotrajno materinsko srečo veliko žrtvovati. Življenje jo veliko 

preizkuša. Nenehnemu boju za preživetje otrok se pridruži še moževo nasilje. Čeprav ji je 

velikokrat hudo pri srcu in bi najraje zbežala iz kroga vsakdanjosti in revščine, vztraja le 

zaradi otrok. Moč za vztrajanje ji dajejo otroci, v katerih vidi boljšo prihodnost. 

Podobno usodo kot v Zlati postelji pisateljica tematizira v črtici Tkalci (1931) s 

podnaslovom Zapis z zborovanja premogarjev v Pennsylvaniji. Prvoosebna 

pripovedovalka se z materjo, katere življenje je prežeto z nenehnim bojem za preživetje, 

sreča na zborovanju delavcev v času ameriške gospodarske krize. Med množico delavcev v 

dvorani, ki doživljajo krivico in načrtujejo upor, pripovedovalko nagovori drobna ženska. 

Čeprav je pripovedovalka ne pozna, ji ženska v kratkem pogovoru predstavi svojo stisko: 

»/.../ ženske se premalo brigajo za svoj razred, za delavsko stvar, zato pa imajo bossi bič v rokah in se 

posmehujejo našim zahtevam in protestom. Me, kar nas je zainteresiranih za našo stvar, delamo, kar moremo, 

da bi pritegnile v delovanje še druge. Danes nismo mogle priti vse, sodružice imajo otroke, ne morejo biti 

povsod; tudi jaz jih imam.« »Koliko jih imate?« [otrok]

»Štiri, sodružica, in mož je brez dela, stradamo ... unija skuša malo pomagati, toliko, da se rinemo naprej...«

(Praček Krasna, 1980, str. 27).

Mati, ki v pripovedi ni poimenovana, se bori za boljši vsakdan svojih otrok in moža. Trpi, 

ker so njeni otroci zaznamovani z revščino. Zaradi moževe brezposelnosti nase prevzame 

breme preživetja cele družine. Na delavskem shodu ponuja časopis, namenjen ženskam, da 

bi kaj zaslužila. Ne zanaša se na pomoč drugih, ampak prevzame skrb za družino v svoje 

roke. Ljubezen do otrok je tako močna, da jo žene naprej. Z vnemo in vztrajnostjo se  bori 
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za boljše življenje svojih otok. 

Iz pripovedovalkinega opisa njene zunanjosti lahko razberemo, da se ji na obrazu opazi 

skrb za otroke, za katere se žrtvuje: 

»Tako majhna je videti med moškimi, in vendar sije iz njenih oči nekaj, kar jo povzdiguje nad nje, jo dela 

silno, pogumno ... /.../ Njen obraz bi bil čeden, da ni na njem sledi skrbi – kje vzeti za štiri malčke? In kljub 

vsemu dela z vnemo in s čudovito vztrajnostjo. Za vsakega prišleca posebej se ji zablesti radost v očeh, se ji 

razžari suhi, drobni obraz.« (Praček Krasna, 1980, str. 28). 

Ko na oder stopi govornik, se mati postavi v prvo vrsto in ga vneto posluša. Mati se 

pozneje v pripovedi pomeša med ostale udeležence zborovanja. Potem ni več omenjena, 

zato o njenem nadaljnem boju za pravice svoje družine ne izvemo nič. V kratkem 

pogovoru in opisu njenega delovanja je opisana kot žrtvujoča, vendar pogumna mati, ki se 

požrtvovalno in z veliko ljubezni do svojih otrok bori za njihovo boljšo prihodnost.

Pripovedovalka potem stopi med delavce. Med njimi njeno pozornost pritegne skupina 

žensk in otrok, ki se jim na obrazih najbolj pozna revščina. Govornik s svojimi besedami

delavce spodbuja k uporu za večje pravice. V svojih besedah govornik še posebno poudarja 

poslanstvo mater, ki temelji na ljubezni do otrok, in pravico do človeka vrednega življenja. 

Ženske nagovarja, da se tudi same borijo za svoje pravice v javnosti. Nemočne ženske in 

matere v govorniku vidijo izhod iz težkega položaja. Vliva jim upanje v boljšo prihodnost, 

med materami pa je zaznati strah pred negotovostjo: 

»Žene, matere strme v govornika kot v odrešenika. Otroci se pogosto ozre vanje, kot bi se bali, da bi jih 

zapustile, zbežale. Vse požrtvovalno trpljenje je zapisano v obrazih žena in mater. V očeh je strah pred 

bodočnostjo in z njim se meša up, ki ga vliva v srca govornik, voditelj.« (Praček Krasna, 1980, str. 29).

Matere in žene se pridružijo skupnemu uporu z upanjem na boljše razmere. 

Pripovedovalka nakaže, da je bil njihov boj neuspešen. Še bolj ponižani in pokorni so 

nemočno vdani v boj za lastno preživetje. 

Obenem pa v besedah literarnega lika govornika pisateljica nakaže na prelom v 

razmišljanju družbe. V njegovih besedah je poudarjen boj za drugačno družbo, v katero so 

poleg moških vključene tudi ženske. Vloga žensk in mater je bila v družbi namenjena 

ustvarjanju doma in vzgoji otrok. Govornik nagovarja matere, da se same borijo za boljše 

življenje otrok in družine: 
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»Vaši možje so vam morda včasih rekli, da ne spadate v boj, da je vaše mesto doma pri hišnem delu, otrocih. 

Ali vaše mesto je tudi v naših vrstah, ko se borimo za dostojnejše življenje delovnega človeka. Žalostno je 

gospodinjiti v domu, kjer se je nastanila beda. Ve morate zahtevati pravico, ki vam jo daje narava sama –

pravico prehranjevati in v človeka vrednem domovanju odgajati svoje otroke.« (Praček Krasna, 1980, str. 

30). 

Upodobitev matere, ki se bori za svoje otroke in družino srečamo v podobi Gilde v 

pripovedi Uprla se je ... (1932). Pisateljica jo opiše kot utrujeno in postarano mater, ki med 

gospodarsko krizo v Ameriki več časa neuspešno išče delo v posredovalnici. Upajočega 

pričakovanja, da bo le dobila službo, je z vsakim dnevom manj. 

Gilda je kot osrednja literarna oseba predstavljena kot mati, ki je v materinstvu doživljala 

največjo srečo. Počuti se izigrano in nemočno, ker ji je ta odvzeta. Tretjeosebna 

pripovedovalka prikaže izgubo materinske in družinske sreče s perspektive matere, ki je to 

sama doživela: 

»Pa je že toliko delala, da bi zdaj lahko živela v hišici svojih sanj. S svojim možem in s svojimi otroki. A vse 

so ji vzeli, razgnali. Pravijo, da je tega kriva kriza – ona pa zdaj, ta trenutek ve, da so ji vzeli vse drugi. 

Mladost, moč, družinsko srečo, vse ... zdaj pa godrnjajo nad njo, ker se ji tresejo roke in so olupki predebeli 

... (Praček Krasna, 1987, str. 175). 

Gilda je prikazana kot mati, ki izgubo sprva mirno in ponižno prenaša. Vendar tega dolgo 

ne more držati v sebi. Počuti se prazno in v družbi nerazumljeno. Ne more razumeti usode, 

ki jo je pahnila v brezizhoden položaj. Ravnanja po zahtevah, ki ji predpisuje družba, ima 

dovolj. Gildo krivice, ki so se ji zgodile, močno bolijo. Odločanja drugih o njeni in usodi 

njene družine jo pripeljejo do upora, ker v njem vidi edino možnost, da bo tako lahko našla 

izgubljeno srečo. Pripovedovalka Gildino izgubo materinske sreče še dodatno poudari, s 

tem ko besede obtožbe zaradi izgubljene materinske sreče položi v usta literarne osebe: 

»Proč, proč od mene, lopovi, pohlinjenci, proč, umazan, gnili svet. Jaz sem delala, hišico sva mislila postaviti 

– mož in jaz – pa ste nama vse zaigrali, vzeli, požrli. Hčer ste pahnili v bordel, sina v krušno vrsto, moža v 

reko ... « (Praček Krasna, 1987, str. 175).

V upodobitvi Gildinega upora je pisateljica ubesedila nezadovoljstvo nad družbo, v kateri 

ni mogoče uresničevati materinstva in dostojno preživljati otrok. Za literarno osebo v vlogi 

matere prav otroci pomenijo največjo srečo in izpolnitev življenjskega poslanstva. 

Za svoje otroke se prav tako bori Lojzka, mati šestih otrok, v črtici  Zibka pod streho
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(1936). A njen boj je nekoliko drugačen od Tincinega, Gildinega ali boja matere iz črtice 

Tkalci. Lojzka se namreč sama ne bori zanje z dejanji, ampak svojim odraslim otrokom 

svetuje, kako naj se sami aktivno borijo. Ponosna je na svoje otroke, da so Američani, saj 

je sama kot izseljenka za marsikaj prikrajšana. Želela jim je omogočiti boljše življenje, kot 

ga je živela sama. Sedaj mati nejevoljno ugotavlja, da otroci postopajo okrog brez dela in 

brez življenjske volje. Lojzka trpi zaradi njihove pasivnosti. V njenih besedah zaznamo 

velike načrte, ki jih je imela za svoje otroke. Ker se ne uresničujejo povsem, je Lojzka 

jezna na račun mačehovskega odnosa države:

»Izšolali so se, dorasli so, Amerika pa nima zanje niti tega, kar je rade volje nudila nam: trde prilike za gol 

obstanek.« (Praček Krasna, 1987, str. 71). 

Za svoje otroke si kot vsaka mati tudi Lojzka želi le najboljše, zato jih spodbuja, da si 

uredijo življenje. Ugotavlja, da so premalo aktivni, ker so se vdali v usodo in nemočno 

čakajo na boljše razmere:

»Zdaj pa so večidel postajali okrog brez dela. In nič niso mislili na kake domčke, vrte ali karkoli, kakor 

nekdaj oni. Celo avtomobilska manija je ponehala med njimi – svojčas so hoteli vsak svoj avto, po nekaj letih 

velike gospodarske krize so se zadovoljili z mislijo, da se je nekje v Ameriki nekaj zaobrnilo in bo spet tu 

doba dobrih časov.« (Praček Krasna, 1987, str. 72). 

Lojzko pripovedovalka predstavi kot optimistično mater, polno veselja do življenja, ki ga

prenaša tudi na svoje otroke. Zato jo še toliko bolj boli njihovo podrejanje drugim in 

njihova otopelost. Prepričana je, da bi se morali boriti za svoje pravice, kot so se njihovi 

starši: 

»Mogoče se bo prikazalo kaj boljšega,« je dejala mladi materi, »z vami je bila smola, kakor testo vas gnete 

Amerika, in naj napravi še gršo spako iz vas, ne rečete nič – mi smo znali vsaj stavkati, bili smo napredni in 

nazadnjaški, ali oboje je kazalo voljo do življenja. Zgradili smo naselbine … vi ne gradite nič … človek bi 

rad, da bi vsaj kaj podrli … da, podrli stolpe iluzij, ki smo vam jih celo sami pomagali graditi.« (Praček 

Krasna, 1987, str. 72). 

Črtica se sklene z Lojzkinimi ciničnimi besedami vnuku v zibki, kateremu naroča, naj  se 

vsaj on postavi zase. 

Materinstvo za ženske ni le osrečujoče, ampak jim prinaša tudi veliko trpljenja. Postavljene 

so pred preizkušnjo, ki zahteva veliko odrekanja. Vendar so pripravljene za svoje otroke 
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narediti vse. Boj mater za lastne otroke je opisan kot vztrajen, čeprav so postavljene tudi v 

nemogoče situacije, v katerih skoraj obupajo. 

V delih lahko zaznamo kritiko pisateljice, ki je usmerjena proti nepravični ameriški družbi, 

ki je izrazito nenaklonjena delavskemu razredu in materam onemogoča srečno materinstvo. 

Prav ta bi, kot »najbogatejša dežela na svetu« (Praček Krasna, 1980, str. 35), morala 

omogočiti materam in njihovih otrokom dostojno preživetje. Pisateljica obtožuje družbo, 

da materam ne omogoča srečnega materinstva. Te morajo zaradi otrok veliko trpeti in se 

žrtvovati za preživetje otrok. 

8.1.2 Upodobitev matere, ki v vzgojo svojih otrok ne posega

Poleg ljubečih mater, ki so se pripravljene žrtvovati za svoje otroke, pisateljica predstavi 

mater, ki vzgojo svojih otrok prepušča drugim zaradi boljšega ugleda v družbi. V pripovedi 

Dolarski otroci (1934) pripovedovalka prikaže dogajanje v New Yorku v domu bogate 

družine. Mrs. Rothert vzgojo svojih dveh otrok prepušča varuškam. Več kot materinstvo ji 

pomeni udejstvovanje v družbi. Tega se zaveda njen mož, Mr. Rothert, ki novi varuški 

razloži njeno nezanimanje za lastne otroke: 

»/.../ sem bil tudi jaz drugače vzgojen kot sta moja otroka, ali pri nas vzgajajo otroke služkinje, mati nima 

časa – kartanje, obedi, čajanke, družabne obveznosti, no, boš že videla.« (Praček Krasna, 1987, str. 114).  

Pomanjkanje ljubezni in odsotnost materinskega lika občutita tudi otroka. Varuška jima 

mater nadomešča in v njej vidita zaupnico: 

»Mama izgublja,« je ugibal Daniel in pripovedoval Jennie, kako se mama in oče kregata zaradi kartanja, 

Joyce pa ji je zatrjevala, da ona ne bo nikoli metala kart, ker noče, da bi bila nervozna razvalina kakor njena 

mama.

»O, naša mama je lepa,« je Joyce popravila Jennie, »in lepo bi bilo, če ne bi vedno zahajala v družbo, kjer 

mečejo karte.« (Praček Krasna, 1987, str. 129). 

Vendar Mr. Rothert ni prikazana kot ženska povsem brez čustev do otrok. Ko spozna, da je 

Jennie nadomestila njeno vlogo, to obžaluje. Vendar ni pripravljena narediti nič, da bi spet 

vzpostavila zdrav odnos z otrokoma. 

Pisateljica se v pripovedi izrazito postavi na stran otrok. Vse literarne like prikaže v skrbi 

za otroka, ki jima mati ne posveča dovolj pozornosti. Tako prikaže moža, Mr. Rotherta, ki 
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v varuški Jennie vidi žensko, ki bi mater lahko nadomestila:

»Če imaš smisel za vzgojo otrok, Jennie, ti bom neznansko hvaležen, ako ju trdo primeš v roke in kadar bosta 

od sile poredna in neubogljiva, mi kar povej.« (Praček Krasna, 1978, str. 114). 

Ko Jennie od izčrpanosti in bolezni sporoči odločitev o odhodu, jo Mr. Rothert prosi, naj 

ostane:

»Ostani, Jennie,« je rekel mr. Rothert, »plačo ti povišamo in na deželo pojdeš z nami, pa pozimi z ženo in 

otrokoma na Florido ali pa v Kalifornijo.« (Praček Krasna, 1987, str. 131). 

Kot stransko literarno osebo pisateljica prikaže babico otrok, ki pa v vzgojo svojih vnukov 

ne posega. V delu je omenjena le enkrat, ko pripovedovalka piše o telefonskem pogovoru, 

v katerem je okregala svojo hčer in zeta zaradi slabe vzgoje otrok. 

8.1.3 Upodobitev zapuščene in umirajoče matere

Materinstvo pisateljica predstavlja  tudi v drugih delih. Tako se srečamo z likoma 

zapuščene matere v pripovedi V tujino (1931) in umirajoče matere v delu Daleč je vse to

(1936). V obeh je dogajanje postavljeno v Slovenijo. Upodobljena je stiska tipičnih vaških 

mater, katerih življenje je zaznamovano z revščino in delom od zore do mraka. 

V pripovedi V tujino (1931) se Jeričina mati sooča z bolečino ob slovesu hčerke, ki odhaja 

v tujino. Ob slovesu najmlajše hčerke se počuti osamljeno in zapuščeno. Vajena je 

poslavljanja, a ob slovesu od Jerice čuti še posebno hudo bolečino:

»Štiri tedne je gledala mati, ko se je odpravljala Jerica v tujino in je molčala, kot je molčala, ko so se 

odpravljali drugi pred njo. V srcu jo je grizla bolečina, hujša kot kdaj prej. Jerica je bila najmlajša, zato je 

bilo to odpravljanje v tujino poslednje, ki ga je gledala.« (Praček Krasna, 1987, str. 35). 

Ob Jeričinem odhodu privrejo materi na dan zatajena čustva. Spet občuti isto bolečino kot 

že tolikokrat prej. Mati svojih otrok ne priklenja nase in jim omogoča svobodno odločitev. 

Čeprav ima svoje otroke neizmerno rada in bi želela, da vsaj eden ostane, jim odhoda ne 

preprečuje. Ob poslavljanju jim bolečine ne kaže, ampak jo zatre globoko v sebi. Noče je 

deliti z njimi, ker se boji, da jim bo še dodatno otežila slovo. Tudi ob Jeričinem slovesu 
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ostane pokončna in se od nje poslavlja z nasmehom na obrazu. Svoja čustva izlije šele, ko 

so otroci že daleč in ve, da jih njena žalost ne more raniti. Neprestano živi v skrbeh in 

negotovosti za otroke, s katerimi nima več stikov: 

»Zdelo se ji je, da jim ni težko iti niti od nje; z vedrim obrazom so odšli in so kmalu pozabili nanjo. Tudi je ni 

nobeden vprašal, če ji je prav, da odhaja. Kot na povelje so odšli drug za drugim, polagoma, kakor so 

odraščali.« (Praček Krasna, 1987, str. 35).

V delu Daleč je vse to (1936) je upodobljen lik umirajoče matere. V Slovenski izseljenski

književnosti 2 opredeli Jerneja Petrič pripoved kot umetniško najmočnejšo, ki nosi močan 

avtobiografski pečat. V njej pisateljica podoživlja lastno usodo ob tihem in vdanem 

čakanju na materino smrt (Petrič, 1999, str. 229). 

V tretjeosebni pripovedi je mati postavljena na smrtno posteljo in trpi zaradi negotove

prihodnost svojih otrok. Največjo skrb namenja sinovoma, ki sta na fronti. Mati se zaveda, 

da povsem enaka usoda kot otroke dveh mater iz iste vasi, ki sta zaradi bolezni umrli, čaka 

tudi njene otroke: 

»Tako bo tudi pri nas – pusto, prazno, neznosno ...« (Praček Krasna, 1987, str. 12).

Vse tri družine močno zaznamuje revščina in obup. Mati ob čakanju na lastno smrt 

namenja materinsko skrb otrokom obeh družin, ki so pravkar ostali brez mater. Najstarejši 

hčerki Malki naroča, naj poskrbi zanje. Zaveda se, da bodo tudi njeni otroci kmalu brez 

matere. Obenem pa čuti, da jih ne bo nikoli več videla in se za vselej odpoveduje vlogi 

matere. Močna bolečina ob skrbi za otroke ostane neizrečena. Mati se ne želi poslavljati od 

svojih otrok, kot da odhaja le za kratek čas. V Malki in ostalih otrocih še tli upanje, da se 

bo materi izboljšalo stanje. Ob prihodu sosed spoznajo, da ne bo ozdravela. Od dolge 

bolezni je mati povsem izmučena. Njena smrt je opisana kot tiha in odrešujoča: 

»V presledkih je zdaj pa zdaj govorila, kakor da je ta njen poslednji dan vsakdanjost. /.../ Potem se je počutila 

utrujeno in je želela naspati – ženske so se spogledale in so zapustile sobo.« (Praček Krasna, 1987, str. 16).

V obeh pripovedih pisateljica izpostavi hčerki. V ostalih njenih delih otroci namreč niso 

poimenovani. Prikaže pa tudi odnos med materjo in hčerjo. V obeh se z enako 

naklonjenostjo posveča tako materini kot hčerini bolečini ob slovesu. Kot boleča izkušnja 

materinstva je za obe materi slovo od lastnih otrok, še posebno hčerk. Obe svojih občutij 
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pred hčerkama nočeta pokazati. 

Na drugi strani pa sta Jerica in Malka upodobljeni kot hčerki, ki imata izreden občutek za 

bolečino svojih mater. Jerica kot edini otrok obljubi, da bo odnos z materjo ohranil vez 

med njima. Ponavljajoči se vzorec materinih dejanj se prenese na Malko, ki svoja občutja 

žalosti ob izgubi matere drži globoko v sebi. Njene misli so osredotočene na vsakodnevne 

opravke in dela doma. Kot mlada ženska prevzame Malka nase materinsko vlogo in 

nadaljuje tradicionalno vlogo matere, ki je bila razpeta med dom in otroke. 

8.2 Upodobitev izseljenk

V slovenski književnosti, ki so jo pisale ženske, najdemo prikazovanje izseljenk večinoma 

le v delih avtoric, ki so tudi same doživljale izkušnjo izseljenstva. 

Problem izseljevanja v Ameriko tematizira Zofka Kveder v noveli Tinka (1912), kjer se 

mlada sirota Tinca poroči z revnim Tonetom, ki v hrepenenju po bogastvu ženo zapusti in 

gre v Ameriko. Kasneje se Tinca tudi sama odpravi za možem, vendar se njeno potovanje 

konča še pred vkrcanjem na ladjo (Mihurko Poniž, 2003, str. 50). 

Anna Praček Krasna, ki je tudi sama izkusila izseljenstvo, čutno predstavi stiske žensk ob 

odhodu in doživljanju nove domovine. V delih lahko razberemo številne avtobiografske 

prvine. V razpravi Rozine Švent Anna Praček Krasna – pogumna Primorka v vrtincu 

svetovnega dogajanja je predstavljena njena odločitev za odhod:

»Nekam se morala za kruhom, zakaj ne v Ameriko, če je taka prilika? /.../ Življenjske razmere so bile takrat 

težke in neurejene. /…/ Tako sem jeseni leta 1920 odšla v Ameriko ...« (Švent, 2002, str. 115). 

V istem delu lahko beremo tudi o odnosu staroselcev do priseljencev, ki ga upodobi v 

številnih svojih literarnih delih:

»/.../ so gledali na nove priseljence z viška, večkrat s prikritim in tudi odprtim prezirom. Ker so kot »prvi« 

imeli več prilik do višje izobrazbe, so bili tudi oni »prvi« na boljših položajih povsod; tudi med delavci je 

bilo tako. (Švent, 2002, str. 116). 

V mnogih novelah in črticah prikaže Anna Pračke Krasna izseljenstvo, kot ga doživljajo 

preprosta kmečka in neizobražena dekleta in ženske. Upodobljene so kot ženske, ki 

uresničijo svoje hrepenenje po boljšem življenju. Vse pričakujejo, da bodo v deželi 
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bogastva našle srečo in boljši ekonomski položaj. Pisateljica tematizira izseljenstvo v 

svojih delih skozi različne vidike.  

Ženske v vlogi izseljenk upodobi v literarnih osebah, ki o izseljenstvu razmišljajo v stari 

domovini in se od doma poslavljajo. To so mlade pogumne ženske in dekleta, ki v svoji 

domovini vidijo svoje življenje v revščini. V tujini pa iščejo predvsem boljšo prihodnost. V 

ženskah, ki o izseljenstvu razmišljajo v novi domovini srečamo občutke nesprejetosti in 

tujosti, ki se jih ne morejo znebiti. Obžalujejo, da so se odločile za tujino in jo obtožujejo, 

ker jim ni nudila pričakovane sreče. V mislih se vračajo v staro domovino, ki je zanje še 

vedno dežela sreče. Izseljenstvo predstavi tudi v literarnih osebah, ki svoj status izseljenke 

reflektirajo. Te so večinoma starejše ženske, ki svojo izkušnjo podajajo skozi spomine. Pri 

vseh srečamo poudarjanje narodnosti in ohranjanja identitete. 

8.2.1 Ženske, ki o izseljenstvu razmišljajo v stari domovini

Pisateljica predstavi mladi dekleti, ki sta svojo odločitev o odhodu že sprejeli, sedaj pa jo 

udejanita. Na pot odhajata v prepričanju, da ju čaka boljša prihodnost. Njun odhod je 

zaznamovan z močnimi čustvi, vendar jima predstavlja edini možni izhod iz revnega in 

trpkega življenja. 

O odhodu mladega dekleta, ki se je pridružilo toku izseljevanja iz svoje vasi, lahko 

zasledimo v črtici V tujino (1931). V pripovedi tretjeosebna pripovedovalka predstavi 

mlado kmečko dekle Jerico, ki kot zadnji otrok slovenske družine odhaja v tujino. Jerneja 

Petrič v delu Slovenska izseljenska književnost 2 opiše Jeričino slovo kot polno zatajevanih 

čustev, ki razkriva vso tragiko prenekatere primorske družine tistega časa (Petrič, 1999, str. 

229). Dogajanje je postavljeno v slovensko kmečko okolje, kjer v majhni koči živita Jerica 

in njena mati. Njuno življenje močno zaznamuje revščina: 

»Jerica je sedla k nizki rdeči mizi in molče pila belo kavo ter prigrizovala maslen kruh, ki ga je mati navzlic 

revščini in pomanjkanju spekla zanjo. Nihče ne ve, kako je spravila skupaj toliko denarjem, še kovček ji je 

kupila in nekaj belih robčkov za spomin.« (Praček Krasna, 1987, str. 36).

Iz Jeričinih besed zaznamo, da se zaveda revščine, na katero je doma za vedno priklenjena. 

Obenem se ji dozdeva, da ji tudi v tujini ne bo vedno lahko, saj jo tam čaka trdo delo in 

težko življenje. Svojo odločitev za odhod pojasnjuje materi z besedami: 

»Ali mati, kaj hočete, ko pa je domovina tako bedna, da nas ne more živeti – saj moramo stran, čeprav nas 
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morda čaka tudi v tujini le trdo delo in revno življenje. Saj niste hudi, mati, ker odhajam. Pisala vam bom in 

denarja vam bom poslala, ko zaslužim.« (Praček Krasna, 1978, str. 36). 

Mati želi Jerici olajšati slovo in jo opozarja na življenje v tujini: 

»Ti le glej, da boš pametna in da boš pošteno živela. Ako boš mogla kaj prihraniti, obdrži zase, ker tujina je 

hladna in brezobzirna, ne bo te hotela poznati v bolezni in nesreči. Tujina hoče samo zdravje in mladost, za 

bolne in nedolžne nima prostora in ne mnogo usmiljenja pa četudi so ji dali svojo mladost in zdravje.« 

(Praček Krasna, 1987, str. 36).

Jerica ne čuti močne navezanosti na domači kraj, saj meni, da se mora človek povsod 

udomačiti. Le za mater, od katere se poslavlja, ji je težko pri srcu. V odnosu med materjo 

in hčerjo lahko opazimo razlike v razmišljanju. Mati je tesno navezana na dom in čuti 

pripadnost svoji domovini:

»Veš, četudi je vse majhno in revno v domovini, je življenje tukaj včasih prijetno in lepo – vzlic vsej revščini 

...« (Praček Krasna, 1987, str. 38).

Medtem ko Jerica tega ne občuti in hrepeni bo boljši prihodnosti. V trenutkih poslavljanja 

Jerica in njena mati svoje bolečine ne kažeta druga drugi. Mati kaže vesel in nasmejan 

obraz:

»Brez solz, s smehljajem na velem obrazu, je gledala mati za Jerico, ko je stopala proti vlaku, in potem je 

iskala z očmi proti vagonskih okencih, kot je iskala vsakikrat, ko je spremila do postaje sina ali hčer.« 

(Praček Krasna, 1978, str. 38).

Od svoje družine se poslavlja tudi Dorothy v črtici Na svidenje (1937), ki odhaja zaradi 

boljšega kruha. V besedilu sledimo dogajanju v domu literarne osebe v trenutku, ko odhaja 

v drugo mesto zaradi boljše prihodnosti. Skozi pripoved tretjeosebne pripovedovalke 

spoznamo, da Dorothy kot prvorojenka nadaljuje usodo svoje družine, ki je močno 

povezana z izseljevanjem. Zdi se, kot da se krog življenja ponavlja, ko sedaj tudi sama 

odhaja kot nekoč njena starša: 

»Mati, ki je hodila ob njeni strani, je nekoč kdove kdaj je bilo tisto, stopila na krušno pot. Ne, iti za kruhom 

ni bilo nič posebnega. Oče je sam tako dejal.« (Praček Krasna, 1987, str. 76). 

Dorothy nikoli ni mogla razumeti matere, ki ji je govorila o lepoti rodne domovine: 
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»Mati je rekla včasih, da je v hribih pusto, da so zime dolge, hribi divje poraščeni, steze in poti grapave, 

neurejene ... da ni tod lepote kakor v njeni rodni domovini.« (Praček Krasna, 1987, str. 77). 

Šele ko se Dorothy sama poslavlja od doma, na katerega je močno navezana, razume 

materino hrepenenje po domovini. V trenutku odhoda si zaželi, da ji ne bi bilo treba od 

doma, da bi vse ostalo, kot je. A izbire nima, mora na krušno pot izseljenke. Spomine na 

dom si želi ohraniti za vedno: 

»Pustila je za seboj mladost, v katero se je hotela vračati, kakor se je vračala materina in očetova misel tja 

daleč čez morje, v njen neznani kraj njune mladosti.« (Praček Krasna, 1987, str. 77).

8.2.2 Izseljenke, ki o svojem statusu razmišljajo v novi domovini

Literarne osebe, ki o izseljenstvu veliko razmišljajo, pisateljica predstavi v delih, kjer 

dogajanje postavi v novo domovino. Te ženske prikaže kot polne hrepenenja in upanja v 

boljše življenje, ki ga doma niso imele možnosti uresničiti. Prikazane so v množici 

sorojakov, 

ki od izseljenk pričakujejo izpolnitev želja, ki jih sami niso mogli uresničiti. Vendar se 

hrepenenja in pričakovanja ne uresničijo. Izseljenke čutijo do nove domovine mačehovski 

odnos, saj jim ne ponuja pravega občutka sprejetosti in domačnosti. Pri njih pisateljica 

vzbudi tudi občutke obžalovanja, da so zapustile domovino. 

Polna upanja v boljše življenje je predstavljena izseljenka Tinca iz novele Zlata postelja 

(1937). Tinca začenja povsem novo življenje, saj poleg nove domovine začenja tudi 

zakonsko življenje z možem Matijo. Dogajanje je postavljeno v delavsko naselje v čas 

največje ameriške gospodarske krize. Skozi perspektivo tretjeosebne pripovedovalke se za 

glavno osebo, priseljenko Tinco, ob poroki z Matijo začne srečnejše življenje. Tinca je 

prikazana kot mlada nevesta, polna upanja in vere v boljše življenje. Trenutke svoje sreče 

želi deliti z materjo, zato ji piše pismo: 

»Radostno, svatbeno pismo. Nobene besede o puščobi kraja, o lesenih kolibah, ki so jim pravili hišice, o 

življenju, ki je z nerazumljivo negotovostjo nihalo med dvema svetovoma. /.../ Vse misli so se spojile v 

gladko, ravno in z jagnedi obsenčeno cesto bodočnosti, zakaj v vsa okna je sijalo sonce. Tinca je s pismom v 

roki še enkrat ugotovila, da ni pretiravala, da je vse to zares njeno, se postelja sveti kakor iz zlata, da so 

zavese kakor stkane iz belih meglic, da kuha na svetlem štedilniku – same dobre stvari.« (Praček Krasna, 

1987, str. 47–48). 
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Njena sreča se še poveča, ko postane mati. Z možem se veselita sreče, ki je ne zagrenijo 

niti novice o vojni v domovini:

»Naj se zgodi v Evropi karkoli, naj zmaga ta ali ona armada, vse je bilo komaj površno pomembno in na 

tihem se je Tinca veselila z Matijo vred, da je ostala domovina daleč za morjem. Vojna ni grenila njune sreče, 

ni vzela belega kruha z  njune mize, ni ogrožala njunega doma.« (Praček Krasna, 1987, str. 49). 

Kmalu se začnejo od sonca njene sreče odlamljati prvi žarki. Ko njena družina, zaradi 

stavke delavcev, občuti revščino in pomanjkanje, se v njej še izraziteje prebudijo občutki 

osamljenosti in domotožja. Nikogar nima, s katerim bi se lahko pogovorila in mu zaupala 

svoje občutke. Hrepeni po svojih najbližjih, ki so daleč stran, v stari domovini. Ob sebi si 

želi mater, sestro ali prijateljico. Tinca se počuti povsem sama v novi domovini. 

Ravnodušna je, ko se zaradi dolgov preselijo v drugo delavsko naselje. Ob težkih 

življenjskih preizkušnjah, ki jih doživlja, se njeno mnenje o Ameriki povsem spremeni. 

Tinca od občutkov nepopisne sreče in življenja, prikazanega v zlatu, sedaj občuti le 

bolečino in razočaranje:

»Nič več ni zaupala Ameriki, ki jo je tako grdo prevarala, ociganila za življenje. Za kratko dobo navidezne 

sreče je položila na žrtvenik vse svoje življenje. Mislila je, da je žrtev vredna svetlega blagoslova, ki je sijal v 

zlatih žarkih ... pa je bilo vse le prevlečeno z varljivo zlato skorjo.« (Praček Krasna, 1987, str. 57). 

Ko Tinca izkusi težke trenutke, so tudi pisma materi vse redkejša. Svojo nesrečo trpeče 

prenaša, saj je vzgojena tako, da se ne sme pritoževati. Meni, da mora materi prihraniti 

novice o svojem težkem življenje. Svoje življenje v pismih opisuje kot srečno in uspešno. 

Vendar materi ne more dolgo prikrivati resnice, zato so njena pisma vse redkejša, dokler ji 

ne pošilja samo pozdravov. Stik z materjo in domovino ohranja tudi v najtežjih trenutkih. 

Stika ne prekine, čeprav težko zbere denar za stroške pošte. Pisma za Tinco predstavljajo 

edino svetlo točko ob težkih preizkušnjah, ki jih doživlja: 

»In kadar je zdelala klanec, ki se je zdel morda neprehoden, je segla po svetlem žarku preteklosti in ga 

poslala materi – z od ust pritrganim dolarjem in pozdravi iz dežele zlata in sonca, ki je ni v resnici nikoli 

dosegla.« (Praček Krasna, 1987, str. 61). 

Ob prvem stiku z novo domovino je nad njo razočarana tudi glavna oseba Lenka v 

pripovedi Amerika (1932). Dogajanje je postavljeno v delavsko naselbino, kjer večinoma 

živijo priseljenci. Med njimi tudi družina Lenkinega brata, ki jo je povabil k sebi. Skozi 
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pripovedovanje tretjeosebne pripovedovalke spoznamo Lenkina čustva ob prihodu na 

železniško postajo. Ob prvem pogledu na njeno novo domovino doživi neizmerno 

razočaranje. Predstave o Ameriki se v trenutku, ko zagleda visoke dimnike in s prahom in 

dimom nasičeno ozračje, povsem razblinijo:

»Lezla sta v grlo, sedala na obraz, in kadar je potegnil veter, silila v oči in tam rezala, da so tekle solze po 

licih. Lenka je stiskala ustnice, ker se je bala, da nenadno krikne od britkega presenečenja.« (Praček Krasna, 

1987, str. 81). 

Pred bratom, ki jo pričaka na železniški postaji, prikriva razočaranje in smeje. Vendar je 

njen smeh le navidezen, saj globoko v sebi čuti gnus pred novim življenjem. Še preden 

prispe do bratovega doma, se v Lenki pojavi želja po pobegu, vendar se zaveda, da nima 

kam pobegniti. Vztrajno sledi bratu, ki začuti njeno razočaranje in jo skuša pomiriti: 

»Čudno se ti zdi, kajne? Še nisi videla črnih »majn«. No, Amerika je dežela sreče, pravijo, a če jo hočeš ujeti, 

moraš včasih pod zemljo za njo. Ni prijetno loviti sreče s krampom ali lopato, nekateri pa so si tudi že 

pomagali na ta način« (Praček Krasna, 1987, str. 82).  

Bratove besede Lenke ne pomirijo. Skupaj hodita proti delavskim hišam na hribu in ona 

mu odgovarja na vprašanja o potovanju, domovini in vojni. Lenkina občutenja ob stiku z 

ljudmi in okoljem so polna grenkobe in bolečine:

»Hkrati je poskušala zakriti grenkobo, ki je silila na dan v besedah in pogledih. Ali čim bolj je odvračala 

misli od trpke resnice, ki jo je gledala, tem bolj so se pol začudeno, pol strahoma srečevale njene oči z očmi 

ob nji stopajočih črnih postav. Nekaj bolestnega se je prelivalo v teh nemirnih srečanjih pogledov in Lenka je 

čutila, kakor da jo vse tesneje ovija leden obroč okrog srca.« (Praček Krasna, 1987, str. 84). 

Lenka se stežka prilagodi težkim razmeram v delavskih naselbinah. Trudi se, da bi se 

vživela v nov način življenja. Na zunaj prikazuje, da je s svojim življenjem zadovoljna, 

vendar čuti notranje nezadovoljstvo. Zdi se ji, da živi pusto in enolično življenje, kjer edini

svet predstavljajo vsakdanji dogodki v naselbini. Čeprav živi med rojaki, se Lenka počuti 

osamljena in sama pri sebi sklene, da ne bo nikomur zaupala svojega obžalovanja, ker je 

zapustila staro domovino. Ob trenutkih, ko čuti najhujše domotožje in obžalovanje, svoja 

občutja le zaupa svoji svakinji, ki jo edina razume. Svakinja je tudi sama ob prihodu enako 

doživljala, zato razume njeno stisko in ji želi pomagati in jo pomiriti: 
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»Saj tudi ni res tako hudo, kot se zdi novodošlemu. In toliko ti tudi povem, da bi povsod ne imela take 

sreče.« (Praček Krasna, 1987, str. 87). 

Lenka je pomirjena, ko spozna, da vsaj nekdo čuti isto kot sama. Hkrati pa v sebi išče 

vzroke za nezadovoljstvo. 

Čeprav Lenka v Ameriki preživlja težke trenutke, v pismu domačim prikazuje življenje v 

povsem drugačni luči. Ameriko prikazuje kot lepo in deželo kot enakopravno, kjer ima 

vsak priložnost za boljše življenje: 

»Ni tako kot doma, kjer mislite, da navadni ljudje morajo zmerom taki ostati. V Ameriki ima vsak človek, 

domačin ali tujec, enake prilike, da si ustvari boljše življenje.« (Praček Krasna, 1987, str. 89). 

Ob zadnjih besedah, ki jih napiše v pismu, si predstavlja, da bdi nekdo nad njo in jih 

narekuje, kaj naj napiše. Globoko v sebi obžaluje, da v pismu domačim piše o zlaganem 

življenju. Tolaži se z dejstvom, da vsi pišejo o drugačni podobi življenja v Ameriki. 

Pisateljica v Lenki ne vzbuja občutkov krivde, ker laže svojim domačim, ampak jo 

poistoveti z ostalimi izseljenci, kjer je Lenka le ena izmed mnogih, ki to počnejo. Tako 

Tinca kot Lenka v novem svetu doživljata občutke nesprejetosti in se nikoli ne počutita 

zares doma. 

Pisateljica velikokrat uporabi podobo pisma, ki literarnima osebama predstavlja edini stik z 

domačimi in kratkotrajno trenutne stiske, v kateri sta se znašli. V njih ne poruši podobe 

Amerike v očeh Slovencev kot dežele, kjer se cedita mleko in med. 

8.2.3 Upodobitev izseljenstva pri ženskah, ki svoj status reflektirajo po daljšem bivanju v 

drugi domovini

O ženskah, ki o svojem statusu izseljenke še vedno veliko razmišljajo, čeprav v novi 

domovini živijo že precej časa, pisateljica piše v več svojih delih. Izseljenke Anne Praček 

Krasna svoj status reflektirajo skozi izkušnje in spomine življenja v tujini. V njihovih 

opisih srečamo različne preizkušnje, v katerih so se znašle kot izseljenke. Predvsem je 

negativna podoba priseljenk izpostavljena v primerjavi s predhodniki. Kot starejše ženske, 

ki gledajo na svoje življenje v tujini skozi retrospektivo, razmišljajo o odnosu do nove 

domovine povsem drugače kot nekoč. Vendar je v njih tudi po mnogih letih življenja v 
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tujini še vedno prisoten občutek drugačnosti in tujosti. Čeprav so se morale prilagajati in 

sprejeti povsem nov način življenja in razmišljanja, starega niso povsem pozabile. Vse 

poudarjajo svojo identiteto skozi ohranjanje slovenskega jezika in neizmerne ljubezni do 

stare domovine. V njihovih občutjih je stara domovina še vedno kraj sreče, kjer se počutijo 

doma. Amerike niso nikoli sprejele kot del sebe, čeprav jim je nudila boljše možnosti za 

življenje. 

V avtobiografski črtici Stric Nande (1932) pisateljica s pomočjo spominov opiše svojo 

izkušnjo izseljenke. Svoj prvi stik z izseljenstvom predstavi ob dogodku, ko se je kot otrok 

v domači vasi srečala z izseljensko družino iz Amerike. Obleke, ki jih je Nandetova 

družina nosila, so se ji zdele načičkane in smešne. Sama sklene, da ne bo nikoli nosila 

takih oblek kot Nandetovi. Vendar so se v nekaj letih razmere zaradi vojne povsem 

spremenile. Kot mlado dekle začne iskati boljše pogoje za življenje in se preseli v 

Ameriko. Ob prihodu med slovenske rojake je prisiljena prekiniti z vsem, kar je 

spominjalo na staro domovino. Občuti, kot da bi morala svoje dosedanje življenje pozabiti 

in začeti povsem na novo. Zamenjati je morala tudi vso obleko: 

»Ko sem prišla v Ameriko, so rojaki rekli, zdaj boš tisto starokranjsko vse proč vrgla: dobila boš vse novo, 

ameriško. In res so me povedli v mesto in obleko mi je izbrala ženska, ki je bila že desetletje v novem svetu. 

Mojih želja ni upoštevala rekoč, da kar jaz hočem, ni praktično, ker bom verjetno živela v naselbini in ne v 

mestu. Nisem ugovarjala, a raje bi se zjokala nad tisto ameriško obleko in zimsko suknjo, saj se mi je zdelo, 

da mi vse skupaj pristaja prav toliko, ko je ameriška obleka pristajala Nandetovi ženi, ki sem jo imela v 

spominu iz otroških let.« (Praček Krasna, 1987, str. 31).  

Za novo obleko se mora zadolžiti, saj ni imela toliko denarja, da bi jo takoj plačala. Ves čas 

jo skrbi, kako bo dolg odplačala. 

Pripovedovalka opiše svojo težko izkušnjo prilaganja novem okolju, ki je prežeto z 

zbadanjem na račun drugačnosti: 

»Kot vsak naseljenec, posebno v tistih časih, sem tudi jaz doživela svojo mero posmeha, preziranja in 

zahrbtnih šal na račun moje »zelenosti« – toda »greenhorni«, kakor so nas nazivali prednamski stari 

naseljenci in stari Amerikanci, smo morali imeti trdo kožo, ker za občutljivost se nihče zmenil ni.« (Praček 

Krasna, 1987, str. 34).

V črtici so opisane pomembne razlike v razmišljanju med slovenskimi izseljenci različnih 

generacij. Prvi naseljenci so ohranjali stare življenjske navade. Mlajša generacija, ki je 

obiskovala ameriške šole, je vnašala prvine ameriškega načina življenja. Priseljenci po prvi 
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svetovni vojni so bili zaznamovani s trpko izkušnjo vojne in so imeli povsem drugačne 

poglede na življenje in svet. Pripovedovalka ugotavlja, da se je kot priseljenka znašla na 

prelomu obeh generacij: 

»Takrat je bilo življenje naseljencev na nekakšni preokretnici – še so se držali starih navad, ki so se razvile 

med prvimi našimi priseljenci iz potrebe zaradi okoliščin in razmer, v katerih so živeli. Zdaj so pa nekaterim 

že odrašali otroci, ki so pohajali ameriške šole in pričeli prinašati domov vzdušje »ameriškega načina 

življenja««. (Praček Krasna, 1987, str. 32). 

Razlike med slovenskim in ameriškim načinom razmišljanja in življenja so prikazane tudi 

v črtici Zibka pod streho (1936). Glavna oseba Lojzka se z bogato izkušnjo življenja v 

izseljenstvu spominja: 

»V srcu so ji zaživeli spomini življenja, ki je bilo tako polno zanosov in ciljev, zdaj pa je nenadno postalo 

tiho in umirjeno, kakor človek, ki sede v samoten kot v razmišljanju. Ozrla se je skozi okno na hišice in vrte 

po nizkih pobočjih hribov. Sklenila je roke v naročju in dejala z nasmehom: »Kakor romarji k svojemu cilju 

smo prihajali, drug za drugim, in smo gradili naselbino: hišice, vrtove, poti, dom … nov košček sveta.«« 

(Praček Krasna, 1987, str. 70). 

Dogajanje črtice je postavljeno v ameriško naselbino v čas po ameriški gospodarski krizi, 

ko ljudje še vedno občutijo njene posledice. Lojzka je v črtici tretjeosebne pripovedovalke 

predstavljena ob tem, ko pripravlja zibko za svojega pravnuka. Ob novem življenju 

ugotavlja, kako minljivo je vse. Spominja se veselih trenutkov in ohranjanja slovenstva 

med slovenskimi izseljenci v novi domovini: 

»Melodično so zvenele lopate, da se je zdelo kakor odmev z domačih njiv tam preko. Takrat smo bili veseli. 

Med vse trpljenje in trdost življenja je bila vpletena pesem, harmonika in trdost življenja, vriski, otroški 

smeh, pomladi na zvrhanih gredah. In otroci so bili takrat naši. Naš jezik so govorili, z nami so peli.« (Praček 

Krasna, 1987, str. 70–71).

Lojzka z grenkobo pove, kako je med njihovimi otroci slovenska beseda začela počasi  

izginjati. Vse bolj so v njihov način življenja prihajali ameriški ideali. Otroci so ob 

odraščanju v ameriški družbi začeli pozabljati slovensko besedo: 

»Kakor so polzela leta, tako so se polagoma odmikali od nas, ki smo bili krepkovoljni, delavni in skrbni. 

Mlajši so bili oddaljeni že pri prvi besedi, ki so jo spregovorili – materin jezik jim je zvenel tuje – raje so 
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kramljali z bratci in sestricami, ki so drobili v velikem jeziku velike dežele ...« (Praček Krasna, 1987, str. 71). 

Ob teh besedah lahko zaznamo v Lojzki občutke žalosti, ker njihovi otroci pozabljajo na 

svoje korenine in prednike. 

O hrepenenju po domovini in predstavah o Ameriki lahko beremo v avtobiografski črtici 

Ameriški balončki (1956). Po mnogih letih življenja v tujini pripovedovalka prvič obišče 

rodno vas. S seboj iz Amerike prinese balončke, svinčnike in radirke in jih deli vaškim 

otrokom. »Teta iz Amerike«, kot je označena v črtici, vnese med vaške otroke veliko 

veselja. Med otroci so najbolj priljubljeni napihljivi balončki. Pripovedovalka naredi z 

balončki, ki jih prvič vidijo, otrokom neizmerne občutke sreče in zadovoljstva, ki kar sijeta 

iz otroških oči. V črtici sledimo dogajanju v čas po drugi svetovni vojni, ko je Jugoslavija 

uveljavlja politiko petletnega plana in balončkov ni bilo mogoče kupiti. Ob otroški 

domišljiji in vprašanjih o življenju v daljni deželi se pripovedovalka spominja svojih 

občutkov, ko je odšla v tujino in domotožja po domovini:

»Tudi mene je vedno pritegnila daljina, ko sem bila v njenih letih ... ko pa so sanje otroških fantazij postale 

resnica, se mi je tožilo po domu, tako zelo, da sem prišla ta dom pogledat po 29 letih odsotnosti. Povedala 

sem ji to in so me gledali pol zavzeti, pol razočarani. Kaj je vendar lepšega za otroško domišljijo kot daljni, 

daljni svet? Pesem, pesem je lepša, ki poje o domači zemlji.« (Praček Krasna, 1987, str. 41).

Pripovedovalka otrokom govori o lepotah krajev v domovini. Iz njenih besed sije močna 

ljubezen do domovine, ki jo skuša prenesti na otroke. Ti jo občudujejo in zavzeto 

poslušajo: 

»Prikimavali so mi in vrteli v rokah napihnjene balončke. Nekako so pozabili na daljne dežele in se pričeli 

pogovarjati o tem, da pojdejo tudi oni na izlete v lepe kraje svoje domovine. Dekletca so me občudovala, ker 

sem komaj prišla od nekod daleč, pa sem videla že toliko zanimivosti v njih lastni domovini.« (Praček 

Krasna, 1987, str. 42). 

Iz besed pripovedovalke otrokom lahko razberemo njeno močno navezanost na staro 

domovino. Tudi po mnogih letih življenja v tujini je zanjo domača vas še vedno zapisana v 

njenem srcu kot poseben kraj. Čeprav prizna, da v Ameriki živi dobro, se tam ne počuti 

doma. V njenem razmišljanju zaznamo, da se zares doma počuti samo v rojstnem kraju in 

med domačimi ljudmi. 
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8.3 Upodobitev delavk

Anna Praček Krasna v svojih delih piše o položaju delavk v Ameriki. V pripovedih in 

črticah je prisotna prikrita ali odkrita avtobiografskost. Njena osebna izkušnja zatiranja 

delavske sile in politika privatnega podjetništva sta bili tako močni, da sta za vselej 

zaznamovali njeno osebno doživljanje sveta, ki se kaže v  literarnem ustvarjanju. 

V vseh delih zaznamo izrazito zagovarjanje pravic delavk, s tem ko se pisateljica odkrito 

postavi na njihovo stran. Delavke so večinoma izseljenke, vendar njihovo narodnost 

opredeli le v redkih primerih. Literarne osebe doživljajo nemoč nad fizično podrejenostjo

delodajalcev. Hkrati pa pisateljica pokaže odklonilen odnos do doseganja dobička na 

podlagi izkoriščanja delavk. O delavkah piše z osebno prizadetostjo in iskrenim občutkom 

do njih. V delih tematizira tudi željo proletarskih žensk po boljši izobrazbi in vključenosti 

v področja javnega življenja. V upodobitvah delavk pisateljica podre patriarhalno ureditev 

družbe, v kateri naj bi bila ženska doma in skrbela za dom in otroke. Postavi jih v del 

javnega življenja, obenem pa poudari njihovo razklanost med službo in domom ter 

doživljanje neenakopravnosti. 

O ženskah v položaju delavk v prozi Anne Praček Krasna piše Mihael Glavan:

» /.../ s posebno prizadetostjo pa se posveča delavskih dekletom in ženam, ki ji trdo življenje sproti razbija 

iluzija in sanje, a praviloma ne podlegajo, temveč vztrajno iščejo pravico, svetlobo in lepoto. (Glavan, 1991, 

str. 238). 

Kot lahko beremo v njeni biografiji, je Anna Praček Krasna stiske delavskega razreda, ki 

jih v delih predstavlja, spoznavala ob vsakodnevnem stiku z delavci, njena močna 

zavzetost za njih pa jo je oblikovala v aktivno borko za delavske pravice. (Glavan, 1991, 

str. 233–235). 

Na enem izmed delavskih shodov je imela predavanje z naslovom Za izobrazbo delavske 

žene – izseljenke (1932), v kateri poudari vlogo delavk v družbi: 

»Od vsega začetka boja delavstva za lasten podvig in za pravo, resnično osvoboditev proletariata iz spon 

izkoriščevalstva je sodelovala direktno in indirektno tudi delavska žena. To je nekaj povsem naravnega, kot je 

naravno, da se ženska sožrtvuje za ohranitev svoje družine. Delavstvo je družina, družba, ki potrebuje za svoj 

obstoj in napredek življenjsko silo in energično sodelovanje proletarskih mož, žensk in mladine. Tri sile torej, 

ki pa so v resnici v posredni in neposredni povezavi z vplivom ženske na dom in družbo. Vsi smo prepričani, 

da je odrešujoča sila v družbi mož. /.../ V našem vsakdanjem življenju prav tako še zmerom prevladuje to 

prastaro pravilo. Vendar se dobro zavedamo, da dobiva ženska čedalje večjo in vplivnejšo moč in besedo v 
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družbi kot celoti, medtem ko je njen vpliv v najmanjši celici te družbe, v družini, ostal skoraj nespremenjen.« 

(Kajzer, 1991, str. 45).

V pripovedi Dolarski otroci (1934) je v središču pozornosti pisateljice mlado dekle Jennie, 

ki sprejme službo varuške pri bogati newyorški družini, kjer mora skrbeti za dva otroka. 

Kot neizkušena Jennie sama meni, da je našla imenitno službo, saj je bila na otroke 

navajena že od doma, ko je v delavskem naselju pomagala materi skrbeti za brate in sestre. 

Vendar kmalu spozna, da sta Joyce in Daniela, za katera skrbi, povsem drugačna od 

delavskih otrok. Jennie se srečuje z njunimi izpadi neubogljivosti in trme. 

V pripovedi pisateljica v liku Jennie na eni in otrok, za katera skrbi, na drugi strani pokaže 

razlike v dojemanju sveta med otroci različnih slojev prebivalstva. S pomočjo prikazovanja 

razlik med delavskimi in otroci bogatih staršev tako predstavi dva svetova ameriške 

družbe. Na eni strani so delavski otroci, ki že na zunaj po skromnem načinu oblačenja 

kažejo svojo revščino. Le-ti za igro niso potrebovali igrač in so si veselje pripravili v 

naravi. Otrokom bogatih staršev, ki so v pripovedi označeni z »dolarski otroci«, kljub 

materialnem bogastvu primanjkuje ljubezni in pristnega človeškega stika. Iz pogovora med 

Jennie in otrokoma lahko opazimo izrazito pripovedovalkino naklonjenost delavskemu 

razredu: 

»Pravi, da bi bilo treba vzeti takim presitim otrokom, kot sta vidva z Joyce, vse lepe prijetnosti in igrače ter 

dobrote pa jih dati revnim otrokom na vzhodni strani, ki bi take stvari bolj cenili.«

»Ti lažeš.« 

»Nič ne lažem, mar misliš, da tale mož ne ve, kako se dolarski otroci norčujete iz najboljšega mesa in sadja, 

in kako vas moramo siliti, da pijete sladko mleko, ki ga premnogi otroci niti poznajo ne.«

»Zakaj pa jim ga ne kupijo?«

»Ker nimajo denarja, zato.«

»Zakaj pa nimajo denarja?«

»Zato, ker ga ima tvoj oče preveč.« /.../

»Morda boš res [ko boš velik, bogat], če ne bodo tisti z vzhodne strani prej podrli igralnice, kjer dela tvoj oče 

in drugi taki denar na račun slabo plačanih in lačnih delavcev.« (Praček Krasna, 1978, str. 125)

V opisovanju obeh polov pisateljica izraža kritiko nad ameriško družbo. V liku Jennie 

spoznamo avtoričino željo po spremembi v družbi. Literarno junakinjo prikaže v 

prizadevanju, da bi bogata otroka spremenila in jima privzgojila drugačne vrednote. Vendar 

je proti sistemu povsem nemočna. Zaradi nezmožnosti spremembe v Jennie opiše občutke 

jeze in nemoči, ki imajo za posledico njeno bolezen: 
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»Poginita!«, je rekla jezno Jennie, »jaz ne bom več vzdržala tega, še sama zbolim. In se je odpravila iz sobe, 

kakor da gre pripravljat svoj kovček. Tako si je pridobila vsaj nekaj počitka.« (Praček Krasna, 1978, str. 129).

Usoda delavk je močno zaznamovana s sistemom, ki so mu podrejene. Tako je upodobljena 

glavna junakinja Julija iz črtice Številka 225 (1941) in v času gospodarske krize le najde 

delo v trgovini. Kot otrok je sanjala o svojem poklicu, ki bi ga z veseljem opravljala, 

vendar zaradi vojne tega ni mogla uresničiti. Zaradi neuresničenih želja po izobrazbi je 

ravnodušna do vsakega dela, ki ga dobi. Ve, da ji ne bo prinašalo zadovoljstva kot nobeno 

prej. Slabo plačano delo preddelavke dobi Julija v Woolworthovi desetcentni verižnici, 

ameriški prehranjevalni verigi. V njej je vse podrejeno mehaničnemu sistemu, vse delavke 

so označene s številkami, Juliji je dodeljena številka 225:

»225, se je nasmehnila Julija sama pri sebi ... imenitno, med številke sem zašla. Vse dni bom številčila in 

buljila v številke. Za spremembo bom nadevala sendviče, točila kavo, pritiskala na kljuke in mešala pijačo ter 

segala z zajemalkami po te in one vrste sladoleda. A najprej se bo treba vsemu temu priučiti, komplicirano se 

mi zdi tole moderno prigrizkarstvo. No, in potem bo treba hiteti ... hiteti ... hiteti.« (Praček Krasna, 1978, str. 

146). 

Delavke morajo delo opravljati hitro in natančno. Julijo je monotonost utrujala. Da je njeno 

trpljenje še huje, je deležna še zaničevanja in stalnega priganjanja na delo s strani 

nadrejene miss Chase, ki je predstavljena kot ukazovalna ženska, ki svojo položaj v službi 

uveljavlja z verbalnim nasiljem nad drugimi: 

»Mala miss Chase je bila kot hudournik, kot petelin, ki bije z bičem po upognjenem hrbtu. Njene oči so 

gorele kot zublji sikajočega, uhajajočega podzemskega ognja. Njen jezik je izlival lavo superiorno-

zaničevalnih besed. Št. 225 je stala kot zakovana na svojem mestu s pladnjem sendivčem v rokah in se je 

čudila, da more človek tako besneti za Woolwortha in za svojo službico, ki končno ni kaj posebnega niti 

stalnega.« (Praček Krasna, 1978, str. 155).

Med kratkim časom, ki jim je med celodnevnim delom dodeljen za skromno malico, se 

delavke učijo kvačkati. Julija pa razmišlja o položaju žensk, ki so razpete med družino in 

službo: 

»Tako, ženske smo v dobi najmučnejšega evolucijskega stanja: z eno nogo stojimo v dobi domačega 

ognjišča, z drugo (visoko peto) pa mukoma sledimo strojni dobi, ki je brezobzirna z nami.« (Praček Krasna, 

1978, str. 152). 
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Pisateljica v črtici s sarkazmom opiše odnos do napornega dela žensk v družbi, ki izkorišča 

ženske in se do njih vede, kot da so stroji: 

»Ljudje, človek ... krona stvarstva ... podoba božja ... bunk! En sam pogled na to dolgo vrsto menjcajočih ust 

vseh oblik zadostuje, da pameten človek izgubi spoštovanje do vsake navlake, s katero se je okinčalo to 

sračje človeštvo. Koliko jih je med temi obrazi, ki sploh eksistirajo za kaj drugega kot za priskutno mencanje 

z usti? In zaradi tega mencanja morajo te uboge številke noreti kot živi stroji.« (Praček Krasna, 1978, str. 

149). 

Podobno usodo žensk pisateljica predstavi tudi v črtici Umetnici (1932), kjer so delavke v 

čajarni prav tako podrejene sistemu. Lastnica čajarne miss Betz svojo premoč nad 

strežnicami uveljavlja tudi s tem, ko jim nadene imena žlahtnih kamnov glede na barvo 

njihovih las:

»Lastnica je dala vsaki strežnici posebno ime. Ko sta prišli v službo, je nazvala zlatolasko Pearl, temnolasko 

pa Ruby ... vsa njena dekleta so namreč nosila imena žlahtnih kamnov. Njih lastna imena so bila zabeležene 

zgolj v knjigi v uradu, v čajarni jih ni nihče uporabljal.« (Praček Krasna, 1978, str. 137). 

Miss Betz zahteva, da je vse v njeni čajarni prvovrstno. Od strežnic zahteva, da so urejene 

in oblečene v predpasnike s pentljo in povsem upoštevajo njena pravila: 

»Pri vsaki tedenski lekciji je poudarjala dejstvo, da naj dekleta pozabijo lastne osebnosti, kadar so v njeni 

službi; govore in delajo naj kot stroj v gladko tekoči harmoniji njene čajarne, ki jim s svojim lepim uspehom 

daje čeden dobiček.« (Praček Krasna, 1978, str. 136–137). 

Strežnice so pripravljene ustreči vsem željam strank v čajarni, da imajo le dovolj za 

preživetje. Ob težkem delu in izkoriščevalskem odnosu miss Betz se počutijo oropane 

poštenega odnosa in se primerjajo s  sužnjami:

»Streči ljudem in njih kapricam, to se mi je vedno upiralo. Zdelo se mi je suženjsko. Ne vem iz kakšnega 

rodu prihajaš ti, Pearl, jaz izhajam iz takega, ki ni nikdar tlačanil. In verjemi mi, da so se mi odprli široki 

svetovi, ki jih prej nisem poznala, ko sem se znašla med sužnji, ki strežejo, se klanjajo, krtačijo prah z 

gosposke suknje ...« (Praček Krasna, 1978, str. 138–139).

V tej črtici Anna Praček Krasna satirično pokaže, kako malo je v družbi cenjen položaj 

umetnice. Ruby, ena izmed strežnic, je slikarka, vendar je za svoje preživetje prisiljena 

delati v čajarni. V pogovoru sodelavki Pearl razloži svoj položaj: 
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»To ni pomembno. So ljudje, ki pravijo, da sem, in so ljudje, ki pravijo, da nisem. Sama ne ugotavljam nič. 

Ko čutim nagib do izraza, se izrazim, drugače skrbim za svoj kruh, zakaj jaz ne živim od svoje modrosti in 

svojih načel, temveč od svojih rok. Moja druga osebnost je zrasla z menoj kakor dvojčica, ki je bila že ob 

rojstvu samem nekoliko zanemarjena in ni imela prilike, da bi se razvila.« (Praček Krasna, 1978, str. 141). 

Ruby prizna, da je zaradi svoje drugačnosti velikokrat v družbi nerazumljena in nesprejeta. 

Zaradi svojega daru trpi, saj vidi nepravilnosti v družbi, ki jih drugi ne: 

»Če bi bila umetnica, bi ne bila tu. Jaz sem menda zgolj revolucionarka, ker odklanjam staro, zavračam 

popularno, kritiziram lažnivo-moderno in razkrinkavam, kar mi kažejo kot brezmadežno in novo. Res, gorje 

nam, ki v nas nekaj v notranjosti žene, da vidimo, kar drugi z mirnim srcem spregledajo ali sploh ne vidijo.« 

(Praček Krasna, 1978, str. 140).

Ponižujoč in ignorantski odnos do žensk srečamo v črtici Pozabljene kruhoborke (1934), 

kjer  si ženske denar za svoje preživetje služijo z opravljanjem gospodinjskih del v 

domovih bogatih Američanov. Črtico Jerneja Petrič v delu Slovenska knjiženost 2 označi za 

reportažno-fiktivno prozo v času velike gospodarske krize (Petrič, 1999, str. 232).

Tretjeosebna pripovedovalka z dogajanjem na trgu Šeste avenije v New Yorku predstavi 

njihovo usodo. Pripovedovalka usodo žensk primerja z usodo živine. V agenciji za 

služinčad potrpežljivo čakajo priseljenke iz različnih držav in različnih ras, da jih katera 

izmed bogatih Američank najame za delo:

» /.../ v teh, beznicah podobnih agencijam Šeste avenije, kupujejo ženska telesa ženske. Višja plast žensk 

kupuje nižjo. Da bo dolarska gospoda uživala svoje udobje.« (Praček Krasna, 1980, str. 19).

Bogate Američanke zanima opravljeno delo za čim manjše plačilo, ostalo je nepomembno. 

Služkinje se počutijo povsem razčlovečene. Prisiljene so opravljati umazana in naporna 

dela tudi po dvanajst ali več ur, da lahko preživijo. 

Usodo kruhobork ponazarja vreme. Med čakanjem dežuje, ko se jim morebitna delodajalka 

približa, se med oblaki pokaže svetlo sonce.

»Zdaj prihaja zopet ena. Mlada, lepa, nališpana in vesela. Za hip se je zazdelo, kakor da je zunaj prenehalo 

deževati, kakor da je v temačni prostor posvetilo sonce.« (Praček Krasna, 1980, str. 20 –21). 

V črtici je prikazano razločevanje dveh družbenih plasti žensk že po zunanjosti. Bogate 

ženske so opisane kot mlade, lepe, naličene in vesele, služkinje pa njihovo pravo nasprotje, 
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izčrpane in ostarele. Prav leta so tista, ki vplivajo na zaslužek. Bogatašinje najemajo le 

mlade ženske, starejše samo za priložnostna dela. Da bi služkinje le dobile delo, svojo 

pravo starost prikrivajo z ličili. Predstavljene so kot zgarane in izčrpane ženske, prevarane 

za življenje in daleč od lepotnega ideala ženske. 

Med starejšimi služkinjami je petdesetletna Rose. Zaradi težkega dela je izčrpana in 

prezgodaj ostarela. Užaljena je in ne more se sprijazniti z zavrnitvijo zaradi starosti. Od 

razburjenosti sprva ne more govoriti, kasneje svojo jezo le glasno izrazi:

»Petdeset let je rekla? Kako so ljudje zlobni, če le morejo človeka ranijo. Hm, nevoščljiva mi je najbrž bila, 

ker vkljub garanju izgledam mlajša od nje.« (Praček Krasna, 1980, str. 21). 

Sodelavke je ne podprejo in bodrijo, poglobljene so vsaka v svoje misli. Vsem je skupen 

enako težak boj za preživetje. 

Pravo nasprotje Rose je Nellie. Otopela je nad svojo usodo. Mirno sedi ob oknu in bere 

izrezke iz časopisov. Dvema mlajšima sodelavkama izroči nekaj izrezkov, naj bereta. A 

jima ni do branja. Utrujeni sta in naveličani dela hišne pomočnice. Nellie v pogovoru z eno 

izmed njih izpostavi položaj služkinj, za katere se nihče ne zmeni in jih le izkoriščajo: 

»In med temi pozabljenimi kruhoborci smo tudi me, ki so nam dali vzdevek »domestic« ali hišne pomočnice. 

Nekaj milijonov nas je in premnoge prav v tej veliki krizi brezobzirno izkoriščajo, ker je delovne sile na 

pretek.« (Praček Krasna, 1980, str. 23). 

Sodelavka meni, da bi se morale ženske bolje organizirati kot se drugi delavci in opozoriti 

na svoj socialni položaj. Njun pogovor prekine agentka, ki jo pripovedovalka sicer ne 

vključi v dogajanje. Pisateljico zanima le položaj in usoda žensk, vse ostalo je v 

podrejenem položaju. Ob prikazovanju njihove usode vključi svoja razmišljanja in 

zavzemanja za svobodo žensk: 

»Pogodba pomeni denar. Od dveh do dvajsetih dolarjev od sužnje. Od dveh do pet dolarjev plača sužnja 

sama, ostalo plača gospa kupovalka. Ironično! Pravi sužnji takih obveznosti niso poznali. Mi pa smo 

svobodni državljani. Je torej vse to res. Državljan ali državljanka se ne sme prodati, če ravno tako hoče – smo 

svobodni. Svoje telesno delovno silo lahko svobodno nosimo na trg ter jo prodajamo tistemu, ki ponudi več 

...« (Praček Krasna, 1980, str. 20). 

Ob koncu besedila rešitev za kruhoborke ni nakazana. Duševno in telesno povsem 

izčrpanim služkinjam ne preostane drugega kot tiho čakanje. 
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Delavke so prikazane tudi v pripovedi Jerbasi19 (1937), kjer je predstavljena usoda 

primorskih deklet in žensk. 

8.4 Upodobitev upornic

Anna Praček Krasna se je zavedala ženske nesvobode in neenakopravnosti v ameriški 

družbi. O teh vprašanjih je razmišljala tudi v svojih člankih. V seriji člankov z naslovom 

Ženska v preteklosti in sedanjosti (1932) je zapisala: 

»Žena bo imela bodočnost in enakopravnost, kakršno si bo sama ustvarila. /.../ Danes, ko se na splošno misli, 

da ima ženstvo vso invididualnost in svodobo ter enakopravost (v Ameriki), se zdi skoro nepotrebno 

razpravljati ali pisati o ženskem vprašanju. Saj si mnogi moški celo domišljajo, da je skrajni čas potisniti 

žensko nazaj v njih »ženske sfere«, ker po njih napredek le zadržujejo in ovirajo njihov razmah.« (Kajzer, 

1991, str. 46–47).

V opisih njenih ženskih literarnih likov srečamo upor zoper družbene vzorce, ki ne 

dopuščajo razvijanja lastne osebnosti. Družba od njih zahteva podrejenost. Ženske morajo 

biti podrejene možu in družbi, ki v njih ubija individualnost. Pisateljica predstavi literarne 

osebe kot lastne in samozavestne osebnosti, ki so vkleščene v vzorce družbe. Upornice 

imajo jasno lastno vizijo, vendar v družbi doživljajo neenakopraven položaj in podrejenost. 

Z ambicioznimi dejanji so pripravljene spremeniti vrednote družbe, po katerih hrepenijo. 

Pisateljica prikaže njihov upor zoper družbo, ki jih je prikrajšala za človeka dostojno 

življenje in jim onemogoča lastno uresničevanje. S tem ruši tradicionalno podobo ženske, 

ki mora biti pokorna družbi in se obnašati po načelih, ki jih ta predpisuje. Družba ženskam 

onemogoča življenje po lastnih željah in odločitvah, zato edino rešitev vidijo v uporu. 

Zavedajo se posledic, ki jih lahko prinese, vendar so jih pripravljene sprejeti. V uporu 

vidijo svojo svobodo in udejanjanje želja.

Dogajanje v delih, kjer upodobi take vrste upora, je postavljeno med slovenske izseljence v 

ameriški delavski naselbini, kamor prideta glavni literarni osebi z drugačnimi pogledi in 

razmišljanji, kot jih imajo ostali. Lenkino usodo v pripovedi Amerika (1932) prikazuje 

tretjeosebna pripovedovalka, medtem ko s pomočjo prikaza usode mladega dekleta v črtici 

Stric Nande (1932) prikaže pisateljičino osebno izkušnjo. 

                                               
19 Motivno sega pripoved v stari kraj. V njej je prikazan boj za preživetje žensk in deklet, ki nosijo prodajat 
češnje v Idrijo. 
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Od Lenke iz pripovedi Amerika sorojaki in bratova družina pričakujejo, da bo sledila 

njihovim zahtevam. Najprej naj bi se poročila in si ustvarila družino v naselbini. Lenka 

spozna njihov način razmišljanja in življenja v ozkem svetu delavske naselbine, ki jo duši 

in jo oddaljuje od želja: 

»Glas resnice, da so zapisani počasnemu umiranju v tujini, prezirani, izkoriščani, nestalni v svojih mislih, da 

upajo vedno na boljšo bodočnost in so obenem trdno prepričani, da bodo ostali delovni trpni do konca svojih 

dni.« (Praček Krasna, 1987, str. 85). 

Zaveda se, da v tem svetu ni prostora zanjo in jo bo tak življenjski slog le ubil. V njej se 

pojavi upor zoper pričakovane vzorce, ki jih goji družba. Lenka se najprej posvetuje s 

svakinjo, v kateri ima edino zaupnico. Ta ji odhoda ne preprečuje. Zaupa ji svojo izkušnjo 

upora proti tradicionalnim vrednotam, ki je bil neuspešen: 

»Ti mi svetuješ, naj grem proč, v svet, se rešim te neznatnosti, te ozkosti?« Svakinja se ji zasmejala na glas. 

»Kako se ti mudi? Mar smo ti tako neljubi s to našo revščino? No, če hočeš, pojdi, ne bomo ti branili. Jaz ti 

ne zamerim. Šla sem tudi sama in se spet vrnila ter se prilagodila vsemu, kar sem ob prvem doživljanju 

zamrznila.« (Praček Krasna, 1978, str. 87).

Lenka ob besedah svakinje čuti trdno prepričanje, da se mora upreti. Njene misli ob 

razdvojenih nadzorih družbe pripovedovalka ubesedi: 

»Vse, kar so ji skušali dopovedati, da bi jo poučili, ji je mrgolelo v mislih in prvič v življenju je jasno čutila, 

da se je v njej vse uprlo. Mrzila je vse nazore, o katerih so ji govorili, in najraje bi jim bila povedala, da se ji 

zde otročji tisti, ki ji pravijo, da mora hoditi v cerkev, kot tisti, ki ji modro tolmačijo, da se ne sme smešiti s 

pobožnostjo, ker novi svet ima svobodo vere in duha.« (Praček Krasna, 1978, str. 88).

Lenka je kmalu po odhodu spoznala, da ji upor ni prinesel pričakovanih sprememb. 

Doživlja le težke izkušnje, preziranja in ponižanja.

V delu lahko opazimo jasno pisateljičino stališče ohranjanja tradicionalnih vrednot družbe. 

V pripovedi upodobi upor, vendar ga prikaže kot neuspešnega. Lenki ob obiskih v 

naselbini rojaki ne odpustijo, da jih je zapustila in se uprla njihovemu načinu življenja. 

Posmehujejo se iz nje in je ne sprejmejo več medse. Očitajo ji, da se je izneverila tradiciji 

in vrednotam, ki so jih gojili. Doživljajo jo kot tujko, ki je pozabila svoje korenine, zato je 

deležna zbadanj tudi na račun znanja angleškega jezika: 
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»Včasih pa so ji govorili resnih obrazov: »Glej no, kmalu boš cela Amerikanka, kako ti že gre angleščina.« 

(Praček Krasna, 1978, str. 90). 

V nadaljevanju pripovedi pisateljica prikaže vrnitev literarne junakinje v kraj in vrednote, 

katerim se je uprla, in s tem še enkrat potrdi svojo naklonjenost tradicijam: 

»In potem ni bilo dolgo, ko se je zgodilo, kar so ji bili prerokovali: vrnila se je med nje. Vrtinec je zamenjal 

krog in Lenka je pristala na obrežju, s katerega je pred nekaj leti zbežala.« (Praček Krasna, 1978, str. 91–92). 

Upor zoper nadaljevanja pričakovanih vzorcev v slovenski izseljenski skupnosti je

upodobljen tudi v črtici Stric Nande (1932). Od mlade ženske, ki se naseli v skupnost, 

rojaki pričakujejo, da se bo najprej poročila. Njeno nadaljnje življenje naj bi potekalo po 

natančno določeni poti, kjer bi bila povsem odvisna od moškega. Tega se literarna oseba 

tudi sama zaveda, zato išče rešitve, kjer bi imela večjo svobodo odločanja. Najprej hoče 

odplačati dolg, ki je nastal z nakupom nove obleke ob preselitvi, čeprav ji rojaki to 

odsvetujejo:

»Vedela sem, da imajo v mislih možitev, kakor je bila še takrat navada za dekleta, ki so prišla iz domačega 

kraja. Meni to ni godilo – hotela sem se čimprej znebiti obleke, ki me je spominjala na Nadetovo – še bolj pa 

me je mikalo iti med ameriški svet, da se naučim jezika in navad nove dežele.« (Praček Krasna, 1978, str. 

32).

Literarna oseba se upre poti, ki jo imajo zanjo začrtano rojaki. Svojo prihodnost vidi v 

delu, ki jo bo osvobodilo od odvisnosti od skupnosti. Obenem se zaveda, da bo lahko 

uspela le, če se bo vključila v ameriško družbo in se naučila angleškega jezika. Pri uporu ji 

pomaga rojakinja, ki ji najde službo pri bogati ameriški družini:

»Zaposlila sem se in trdo garala ter z veliko skrbnostjo hranila in nosila v banko tiste maloštevilne dolarje, ki 

sem jih prejela vsako soboto. Od teh mojih prvih žuljev v Ameriki sem najprej nekaj poslala domov bratom 

in sestrici, ki je še šolo pohajala. Potem sem odplačala dolg, ki me je tako grizel, ker sem dolžna nisem hotela 

biti nikomur ...« (Praček Krasna, 1978, str. 33). 

Pisateljica predstavi tudi upornice, ki se v času ameriške gospodarske krize zavedajo svojih 

pravic. Ženske so postavljene v podrejen položaj in želijo pokazati na svoje pravice v 

družbi, ki jim ne omogoča dostojnega preživetja in aktivnega delovanja v javnosti. 

V črtici Uprla se je (1932) je prikazan upor ženske zoper krivičen odnos do malega 
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človeka.  Zahteve, ki jih v družbi ne zmore več uresničevati, literarno osebo pripeljejo do 

upora. Starejša ženska Gilda v New Yorku v času krize že deset mesecev neuspešno išče 

delo. Vsak dan hodi v posredovalnico, kjer sedi na klopi in potrpežljivo čaka. Vse življenje 

je delala za druge, sedaj je izžeta in postarana. Prej je imela moč, mladost in družinsko 

srečo, zdaj pa ji ne preostane drugega kot ponižno čakanje. Sprva je njen upor miren in 

dostojanstven, globoko v sebi drži svoja čustva. Posluša šepetajoči pogovor med Klaro in 

drugo sodelavko, s katerima deli povsem enako usodo: 

»Tako, dekličice, spoštuje svet ženske. Klanja se nam, ko nas zvablja v mlakužo, a ko smo v njej, pluje na 

nas. Če nas s silo potisne v blato, prav tako pljuva za nas do studa. Ako se hočemo izvleči iz blata, zahteva, 

da smo neomadeževane, moralne ali pa ni službe, ni dela. Končno smo primorane poginiti v mlaki. Fuj, tak

svet!« (Praček Krasna, 1978, str. 172 –173). 

Gildo besede sodelavke Klare izmučijo. Klara nadaljuje pogovor, v katerem ironično 

govori o častnem življenju beračice. Svojo ogorčenje nad življenjsko situacijo prikaže z 

besedami: 

»Stekla bi na ulico in vpila na vse. Pljuvala bi vanje, na tiste, ki sem jim garala in vse druge – vsemu svetu bi 

pljunila v obraz …« (Praček Krasna, 1978, str. 173). 

Njene besede prekine stara uradnica in Klara je prisiljena obmolkniti. Gilda se po teh 

besedah počuti vse slabše. Počasi vstane in se opoteče na ulico. Na mizi v dobrodelni 

ustanovi jo, kot vsak dan zadnjih deset mesecev, čaka krompir. Začne ga lupiti, da bi dobila 

vsaj malo večerje. Naenkrat se ji zazdi, da ji krompirjevi olupki lezejo v grlo in dušijo. Kot 

da bi ji nož, s katerim lupi krompir, začel rezati njeno notranjost. Tresejo se ji roke in v 

glavi jih nabija bolečina. Dodatno jo prizadenejo še besede ljudi, ki jo ozmerjajo z lenobo, 

zato začne kričati: 

»Sama od sebe zažene pipec po tleh. Usta plunejo za njim. »Fuj, lopovska dobrodelnost … delo mi dajte, 

hišico, ki sem jo zaslužila!« (Praček Krasna, 1978, str. 175). 

Gilda je naveličana preziranja in življenja ob socialni pomoči. Svoje jeze in krivic, ki se ji 

dogajajo, ne more več nositi v sebi, zato začne kričati, pljuvati in biti s pestmi. Predstojnik 

jo ukaže zavezati, vendar se mu upira in mu pljune v obraz. Gildi očita, da je nehvaležna za 

vso pomoč, ki ji jo je nudil. Še enkrat mu pljune v obraz. Predstojnik pokliče policijo. 
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Gilda se ne pusti zvezati in z dvignjeno glavo sedi za mizo. Tudi policistom, ki jo hočejo 

odpeljati, se upira. Svojo odločitev za upor pojasni z besedami: 

»Gospa tudi nisem – beračica sem. Pa jaz nočem biti beračica. Dela mi dajte in nič ne zavijajte s svojimi 

volčjimi očmi. Sita sem vse te gnile dobrodelnosti. Sita ponižanja, preziranja, godrnjanja, opresnih juh in 

posedanja po posvetovalnicah, vsega imam dovolj« (Praček Krasna, 1978, str. 176). 

Pisateljica v glavni junakinji Gildi upodobi upor zoper krivice, ki se dogajajo ženskam v 

družbi. Stranske osebe, Klara in ostale ženske iz posredovalnice, so v pripovedi le v 

funkciji spodbujanja k spremembam v družbi. Ob Gildinem uporu je pisateljica nakazala, 

da je za njeno rešitev že prepozno, vendar je njeno dejanje pogumno.

Upor zoper družbene neenakosti in izkoriščevalski odnos kapitalistov je prikazan v 

pripovedi Bilo je tam, med hribi Pennsylvanije (1937). 

O delu piše Ivana Slamič v razpravi Med dvema domovinama ena sama (domovina), kjer 

meni, da so v njem najmočneje izražene politične in socialne ideje pisateljice in 

prepričanje, da samo pokončnost in vztrajanje pri svojih mislih človeku daje človeško 

vrednost in dimenzijo (Slamič, 2002, str. 23).

V pripovedi je dogajanje postavljeno v čas gospodarske krize, ko se delavci vse bolj 

zavedajo svojih pravic. Pisateljica postavi Annnie, preprosto proletarsko žensko, ob bok 

bogatemu bankirju in industrialcu gospodu Dreuxu. Annie in gospod Dreux se srečata v 

mestu. Ta ji pove, da bi se rad z njo pogovoril in ji ponudi prevoz do doma. Annie že takoj 

zasluti skrite namene gospoda Dreuxa, saj ga pozna že veliko časa, ko je kot mlada 

priseljenka služila v njegovi družini. Sedaj je Annie žena stavkajočega delavca in politično 

angažirana v socialistični stranki, na katere listi sama kandidira. Gospod Dreux je vpliven 

človek, ki jo želi pridobiti v svojo stranko. Pri tem pa ne izbira sredstev, saj jo želi pridobiti 

v svoj krog tudi zaradi njene narodnost: 

»Tebe bi hotel spraviti v širši politični krog. Kažeš lepe sposobnosti in ženska si, naturalizirana državljanka 

slovanske narodnosti, kar je tudi politično dober adut, saj je tod okrog veliko Poljakov, Slovakov, Slovencev, 

Hrvatov in drugih Slovanov. Dobro bi delovala med njimi za našo stranko in za našo stvar.« (Praček Krasna, 

1980, str. 40–41). 

Annie trdno stoji na svojih stališčih in se mu upre: 

»Prazno upanje, gospod Dreux,« je odvrnila odločno. »Jaz sem politično že opredeljena. Če ste se trudili z 
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menoj zaradi tega, tedaj je bilo vašega časa zares škoda – jaz ne mešetarim z načeli.« (Praček Krasna, 1980, 

str. 41).

Annie trdno zagovarja pravice malega človeka in se upre uničevalnemu odnosu celotne 

družbe. Gospodu Dreuxu očita bogatenje ob gradnji novih naselij na račun delavcev:

»Mi pa do tega sadu nimamo pravice. A imeti bi jo morali, gospod Dreux! Mi, ki delamo, gradimo in 

prispevamo k bogastvu dežele, bi morali imeti pravico do poštenega deleža.« (Praček Krasna, 1980, str. 41). 

Bogati bankir jo prepričuje, da ravna napačno, vendar je Annie trdo prepričana v svoj prav. 

Skuša jo prepričati, da je zagovarjanje pravic malega človeka le nesmiselno dejanje, vendar 

Annie ostane pokončna in trdno vztraja pri svojih načelih, kar mu tudi jasno pove:

»Nič ne mislim,« je dejala Annie, »toda v teh trenutkih sem mislila na vas, na vaše ozadje, vaše prednike in 

prednosti, ki ste jih bili deležni v življenju. Saj ni čudno, če gledate na svet, kakor da se mora zaradi vas in

vaših nazorov ustaviti tok evolucije – ekonomske evolucije, če hočete. Mi iz delavskih vrst vas sicer ne 

nameravamo spreobrniti, temveč vas hočemo delovnemu ljudstvu prikazati kot izkoriščevalce, ki si kopičijo 

bogastvo na račun delovnih množic.« (Praček Krasna, 1980, str. 43). 

Dodatno Annie motivira tudi pomilovanje gospoda Dreuxa pred slovesom, ko ji poda roko 

in se ji prikloni. Nenadoma jo prešine, da ji prej, ko je bila služkinja pri njegovi družini, ni 

nikoli poljubil roke. Šele odkar je napredovala in se povzpela po družbeni lestvici, jo 

spoštuje. Še bolj je prepričana, da je njena življenjska pot pravilna in bo na njej trdno 

vztrajala. 

V pripovedi lahko spoznamo, da pisateljica svet ameriških industrialcev prikaže kot 

nenehno hlepenje po materialnem bogastvu, ki predstavlja edino stvar, h kateri stremijo. 

Na drugi strani pa je za delavski razred edino bogastvo svoboda in ohranjanje lastnega 

prepričanja. 

V upodobitvi upornih žensk srečamo tudi omenjanje krščanskega vidika ponižnosti. 

Obenem pa se pojavi tudi primerjanje Kristusovega trpljenja ob križanju z njihovim. V 

Gildinem uporu je njeno pluvanje na najvišji točki upora primerjano s pljunki, ki jih je 

prejemal Kristus ob križanju: 

»Zavežite jo, nič zato, če vas malo opljuje, saj so pljuvali tudi Kristusa,« veleva hinavsko pobožen glas 

predstojnikov glas.« (Praček Krasna, 1978, str. 175). 
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Vendar v pripovedi pljunki niso sprejeti molče in odpuščajoče, kot jih je sprejemal Kristus, 

ampak so povod za maščevanje. 

V Anninem primeru pa jo gospod Dreux opozarja na trpljenje množice, njo pa primerja z 

odrešenico, ki jih bo rešila: 

»Postala si prava mesijanka. Veš, taki ljudje od Kristusa najprej odklanjajo pomilovanje in pravijo: »Zase 

točite solze!« Kljub temu pa sami trpijo na svojih Golgotah in Kalvarijah; medtem ko nam poteka življenje v 

bogastvu.« (Praček Krasna, 1980, str. 46). 

Annie se ob teh besedah razburi in mu očita, da je njegova edina vera, vera v materialno 

bogastvo, vse drugo pa je nepomembno.

8.5 Upodobitev ženske želje po izobrazbi 

V slovenski javnosti je na problem ženskega izobraževanja med prvimi opozarjala Zofka 

Kveder, ki je v svojih člankih v začetku 20. stoletja opozarjala na žensko neenakopravnost 

pri izobraževanju v primerjavi z moškimi. Tudi v literarnih delih je pisala o ženski želji po 

izobrazbi in težave, s katerimi se soočajo žensko, ki želijo študirati (Mihurko Poniž, 2003, 

str. 141–142). 

V literarnih in publicističnih delih Anne Praček Krasna se kaže zanimanje za žensko 

izobrazbo. V vseh delih upodobi žensko željo po izobrazbi skozi perspektivo delavk. Prav 

v izobrazbi vidi pisateljica možnost za svobodnejšo vlogo žensk in odmik od družbenih 

vzorcev. To je poudarjala tudi v sklopu svojih predavanj in člankov.  V članku Delavska 

žena in delavska izobrazba, ki je bil objavljen v Proletarcu (1931), piše: 

»Resnično enakopravnost si bo morala žena priboriti sama, s pomočjo delavske izobrazbe. Dal ji je ne bo 

nihče, niti napredni delavski element ne; more ji le pripomoči k spoznavanju potrebe po znanju, ki bo ženstvo 

delovnih slojev oprostilo vezi prastarih tradicij in nizkotnega izkoriščanja od strani vladajoče družbe.« 

(Kajzer, 1991, str. 46). 

Med literarnimi osebami se pojavljajo proletarske ženske, ki se poleg dela izobražujejo. Pri 

uresničevanju svojih želja pa se literarne junakinje soočajo z mnogimi težavami, ki so 

predvsem posledica družbe, ki še vedno ni naklonjena izobraževanju žensk. Vendar 

literarne osebe pisateljica prikaže kot pogumne in samostojne ženske, ki se neutrudno
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borijo za boljšo prihodnost. Pisateljičin vzor je ženska, ki se sama bori za svojo boljšo 

izobrazbo. Pri tem pa ostane še delavka, zvesta zakonska žena in skrbna gospodinja. Prav 

izobražena ženska je tista, ki iz kroga revščine lahko izpelje moža in sebe, vendar družba 

tega ne sprejema. 

Tak motiv učeče se ženske pisateljica predstavi v črtici Potoki dežja (1935). Mlada ženska 

Angela ob naporni službi obiskuje še večerno šolo. V velemestu živi skupaj z brezposelnim 

možem Martinom. Angeli se pozna utrujenost od nenehnega hitenja, a premore dovolj 

energije, da izpolnjuje svojo otroško željo po izobrazbi. Trudi se, da bi te sanje čimprej 

uresničila: 

»Nestrpna, saj res, vedno sem nestrpna, vedno se počutim, kakor da moram izpolniti zanemarjeno vrzel moje 

mladosti ... dohiteti smoter, ki je bil morda začrtan kdaj v otroških smelih sanjah. O, rodila sem se svojeglava

in taka bom ostala – nič si ne delaj skrbi zaradi mene.« (Praček Krasna, 1978, str. 167). 

Angela je predstavljena kot vztrajna ženska pri uresničevanju svojega hrepenenja po 

izobrazbi. Čeprav čuti v sebi breme skrbi za preživetje moža in sebe z delavsko plačo, se 

ne zadovolji z družbenimi normami. Kot pripadnici kmečkega sloja prebivalstva ji družba 

odreka uresničitev intelektualnih želja. Vendar dokaže, da lahko tudi preprosta ženska z 

obrobja družbe uresniči svojo željo po  izobrazbi in se upre ujetosti žensk v tradicionalne 

družbene vzorce: 

»Po mnenju profesorja Engelna bi morala biti danes nekakšen kompleks manjvrednosti. Ne počutim se tako, 

zato najbrž tratim čas ob poslušanju dognanj in nazorov moderne psihologije. Tile potoki dežja so mojim 

mislim silnejši vir samoniklih in natančno opredeljenih sklepov o relativnosti posameznika na družbo in 

obratno, o vplivu luknjastega čevlja na lastnika (in obratno) in o vplivu obojega skupaj na družbo, če je 

lastnik iztkan iz trpežnega in elastičnega vlakna, namesto spackan iz božje ilovice, v katero je nekdo vdahnil 

dušo ... (Praček Krasna, 1978, str. 170). 

Angela izpolnitev svojega življenjskega poslanstva vidi v boljši izobrazbi in trdnem 

prepričanju, da se ji bo uspelo prebiti v boljšo prihodnost: 

»Kot nadležno muho je odgnala skrbi s sarkazmom. Hitela je v razred vedrega obraza, izročila nalogo 

profesorju in se poglobila v učenje.« (Praček Krasna, 1978, str. 166). 

Tudi v delu Moderna žena (1934) je tematizirana želja literarne junakinje po izobrazbi in 

znanju. V tretjeosebni pripovedi Audrey po bolezni najprej neuspešno išče delo. Ob 
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socialni stiski vidi edino rešitev za oba z možem v njenem odhodu v drugo mesto, kjer 

poleg dela izpolni še željo po izobrazbi: 

»Z enako natančnostjo kakor milijonarke, morda še bolj, skrbi za svojo zunanjost, skrbi poleg tega še zanj in 

si vrh vsega po prilikah nabira znanja in izobrazbe, ki naj jo še bolj usposobi za dolžnosti moderne žene, 

kakor sama pravi.« (Praček Krasna, 1978, str. 101). 

Audrey je ob svojem odhodu in ločitvi od moža prikazan kot ženska, ki doživlja občutke 

neizmerne svobode. Zaveda se položaja žensk v ameriški družbi, ki je bistveno drugačen 

kot v preteklosti. 

Pisateljica v delu tematizira sarkastičen odnos do ameriške družbe, ki ženskam predpisuje 

pokončnost in preprečuje čustvenost. Hkrati pa jim onemogoča dostojno preživetje in 

boljšo izobrazbo: 

»Well, Amerika, nestalnost, moderno življenje, ekonomska depresija – živimo, kakor nam vse to pošasti 

narekujejo, in jokati ni vredno. Nikakor ne, ali jaz bom kmalu v solzah, če ne neham s tem. Do solz pa 

seveda ne sme priti; stvar ni v modi. Me moderne ženske moramo biti kakor grški stoiki in kakor cirkuški 

klovni: komu je mar naše zakulisje, igra življenja se mora nadaljevati.« (Praček Krasna, 1978, str. 97). 

Literarni junakinji, Angela in Audrey, sta v pripovedi večkrat poimenovani kot moderni 

ženski. Dodani so tudi številni pridevniki, s katerimi pisateljica še dodatno poudari njun 

položaj. Tako v obeh delih srečamo oznake diplomatična, strategična, neodvisna, pogumna, 

samostojna in druge. 

Ob prikazovanju ženske želje po izobrazbi je Anna Praček Krasna prikazala ambivalenten 

odnos v družbi. Angelinega in Audreyinega moža sprva prikaže kot razumevajoča 

partnerja, ki ženi podpirata v njunih odločitvah. Vendar kasneje v pripovedih ne sprejemata 

podrejenega položaja, v katerem je ženska tista, ki ju reši iz stiske. O spremembah v 

družbi, kjer se vloga spolov spreminja, lahko beremo v besedah pripovedovalke, s katerimi 

ubesedi razmišljanje Audreyinega moža Herberta: 

»Da, v starih časih, ko so veljali moški za hranitelje in poglavarje družin. Zdaj pa se je vse na svetu pričelo 

čudno spreminjati, da se nobena stvar, nobena novost ljudem ne zdi več presenetljiva. Vse sprejmejo kakor 

nekaj neizogibnega in samoosebi razumljivega.« (Praček Krasna, 1978, str. 101). 

Moža ne razumeta pristnega hrepenenja svojih žena po izobrazbi. Ob Angelinem strmenju 

se mož počuti zapostavljenega in odrinjenega:
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»In bi šla, a ne prej, dokler ne bi gotova, da mu njena pomoč ni več potrebna. Taka je bila njena zavest 

dolžnosti. Včasih je mukoma skušal prodreti v to skrivno lastnost njene narave. Bilo mu je bolestno ob misli, 

da je morda večja in globje vkoreninjena njena zavest dolžnost do njega nego ljubezni.« (Praček Krasna, 

1978, str. 168).

Prav tako se počuti tudi Andreyin mož Herbert, ki ženi predlaga celo ločitev, ker meni, da 

ji zakon omejuje svobodo. Vendar pisateljica žensk, ki se posvetijo izobrazbi, ne postavi v 

položaj nedojemljivosti za iskreno ljubezen in čustva. Audrey svojemu možu jasno pove:

»/../ in si izbij iz glave tisto bedasto ločitev. Saj me poznaš in veš, da nisem tako nespametna, da bi nesla tisti 

prihranjen stotak odvetniku, ko pa vem, da ga midva potrebujeva zase.« Praček Krasna, 1978, str. 103). 

Anna Praček Krasna ob upodobitvi usode žensk, ki so hotele uresničiti svojo željo po 

izobrazbi, razmišlja tudi o ženski seksualnosti. V razmišljanju Angelinega moža išče 

odgovor, ali ženska res zatre svojo seksualnost, ko uresniči svojo željo po izobrazbi: 

»Ženska z duhovnimi stremljenji se navadno zgodaj otrese erotike, in ko se potem ozre nazaj na 

sentimentalna pota mladosti, ji je žal dragocenih dni, preživetih v vzvišenosti ljubezni in samopožrtvoavanja, 

položenega na oltar doma, ki ji je bil končno kakor kletka ljubljenemu, a vzlic temu ujetemu pevčku.« 

(Praček Krasna, 1978, str. 168). 

Trditev avtorica kasneje zavrže, s tem ko opiše Angelino iskreno ljubezen do moža. Prav 

tako prikaže tudi Audrey in njenega moža, ki ponovno najdeta svojo zakonsko srečo.
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9     SKLEP 

Slovenci so vedno iskali možnosti za boljše življenje, v 20. stoletju se je zaradi slabih 

gospodarskih razmer in vojne število izseljencev v Ameriko kot obljubljeno deželo 

povečalo. V novi domovini so v slovenskih skupnostih nastajala podporna društva, ki so 

ljudi povezovala. Obenem pa so se prek društev vključevali v kulturno življenje, kjer so 

poudarjali ohranjanje slovenskih tradicij. 

Med izjemnimi borkami za ohranjanje slovenske kulture in tradicije je bila Marie Prisland, 

ki je leta 1926 v Chicagu ustanovila prvo slovensko neodvisno žensko organizacijo 

Slovenska ženska zveza v Ameriki, Slovenian Women's Union of America. Med 

organizacijami, namenjenimi ženskam, je pomembna tudi vloga Progresivne Slovenke 

Amerike, Progressive Slovene Women of America, ki je poudarjala izobraževanje med 

ženskami. Pomemben prispevek k izpostavljanju ženskih vprašanj v javnosti so pomenile 

tudi rubrike, ki so jih  pisale v različne slovensko-ameriške časopise. Mary Jugg Molek je 

v rubriki Samo za ženske, 

For Women Only, izpostavljala občutek manjverdnosti, ki jo doživljajo ženske. Tudi v 

rubriki Ženska okrogla miza, Round Table, ki jo je pripravljala kasneje, se posveča le 

ženskim vprašanjem. 

Ženske so položaj žensk v ameriški družbi  izpostavile tudi v kratki pripovedni prozi. 

Marie Prisland opiše v delu From Slovenia to America, Iz Slovenije v Ameriko svojo 

izkušnjo ob prvem stiku z Ameriko, kjer ima ženska pomembnejšo vlogo  kot v Evropi. 

Med ženskami, ki so delovale na številnih področjih, je pomembna vloga Anne Praček 

Krasna. Kot pesnica, pisateljica, publicistka, urednica in lastnica časopisa je veliko 

pripomogla k ohranjanju slovenske besede. Pomembna pa je tudi njena vloga pri pomoči 

Jugoslaviji. 

V diplomskem delu sem predstavila eno področje njenega delovanja. Analizirala sem 

kratko pripovedno prozo in upodobitev ženskosti v njej. Najpogosteje pisateljica piše o 

težkem položaju žensk v družbi in njihovem boju proti neenakosti. Ob upoštevanju

vsebinske tematizacije sem upodobitev ženskosti razvrstila na upodobitev mater, izseljenk, 

delavk, upornic in ženske želje po izobrazbi. 

V delih pisateljica idealizira trpečo mater, ki svojo skrb namenja otrokom. Hkrati iz del 

zaznamo kritiko družbe. Take matere so predstavljene v delih Zlata postelja, Tkalci, Uprla 

se je in Zibka pod streho. Materinstvo zanje ni osrečujoče, ampak jim prinaša težave, s 
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katerimi se morajo soočati. Postavljene so v položaj, ko so se same prisiljene aktivno 

vključiti v boj za golo preživetje otrok. Med njimi je kot pasivna akterka opisana Lojzka iz 

črtice Zibka pod streho, ki izraža svoje nesprejemanje pasivnega čakanja svojih odraslih 

otrok. Trpečim materam Anna Praček Krasna predstavlja materinstvo največjo srečo. Kot 

nasprotje ljubečim materam postavi pisateljica v delu Dolarski otroci mater, ki vzgojo 

svojih otrok prepušča drugim. Ta je bogata ženska, ki čas namenja kartanju in družabnim 

prireditvam. V pripovedi je izraženo nasprotje med revnimi proletarskimi materami in 

bogato žensko. Vendar pa bogato mater ne opiše kot žensko popolnoma brez čustev, ampak 

jo pripelje do spoznanja, da je njeno vlogo nadomestila najeta varuška. V avtobiografskih 

čriticah V tujino in Daleč je vse to sta prikazani zapuščena in umirajoča mati. Obe sta 

opisani v realni podobi slovenske kmečke ženske, katere življenje je bilo zaznamovano s 

težkim delom.

V vseh tematizacijah izseljenk srečamo opise občutkov tujosti in nesprejetosti. V delih, 

kjer prikaže slovo od doma, te občutke presega hrepenenje po boljši prihodnosti. Stara 

domovina, ki so jo zapustile, je v očeh teh žensk dežela sreče. Medtem ko je Amerika tista, 

ki jim sicer omogočila boljše življenje, vendar so se morale zaradi tega odreči domači 

zemlji in ljudem. Le redkokdaj je v delih Anne Praček Krasna življenje v tujini srečno. Na 

nekaterih mestih srečo in zadovoljstvo srečamo v literarnih osebah, vendar je ta le 

kratkotrajna. 

V prikazovanju delavk je najizraziteje podana kritika družbe, ki ženske podreja sistemu in 

nad njimi izvaja psihično nasilje. Večina besedil prikazuje delo v času največje ameriške 

gospodarske krize. Izkoriščevalski odnos do žensk najdemo v delih Številka 225, Umetnici

in Pozabljene kruhoborke. S tem, ko delavke postavi v položaj, ko si same služijo za 

preživetje, poruši dotedanjo ureditev, v kateri je bil moški tisti, ki je delal. V upodobitvah 

delavk je največkrat izražen ignorantski odnos družbe do malega človeka z obrobja. 

Upor proti družbi in njeni ureditvi je predstavljen v poglavju Upodobitev upornic. 

Literarne osebe trpijo zaradi drugačnosti. Pripravljene so spremeniti družbene vzorce, v 

katere so vpete. Ženske naj bi po družbenih načelih trpljenje ponižno prenašale. Anna 

Praček Krasna svoje junakinje postavi v upor proti temu. Pogumne in močne ženske se 

uspejo družbi postaviti po robu, vendar so le redkokdaj uspešne. Kot neuspešen je 

upodobljen upor Lenke iz črtice Amerika in Gilde iz črtice Uprla se je. Annie iz pripovedi 

Bilo je tam, med hribi Pennsylvanije v uporu bogatemu moškemu uspe. 

V delih, kjer je tematizirana ženske želja po izobrazbi, je ideal pisateljice ženska, ki poleg 

službe uresniči svoje hrepenjenje po izobrazbi. Ženske Anne Praček Krasna, ki to 
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hrepenenje izpolnjujejo, so preproste ženske, ki obiskujejo večerne šole. 

Anna Praček Krasna v svojih delih upodablja tematike, ki v slovenski književnosti niso 

bile pogoste. Tako piše o izseljenkah, ki so jih pred njo večinoma prikazovale le pisateljice 

z osebno izkušnjo izseljenstva. Predstavi tudi delavke, ki jih v delih slovenskih pistateljic 

skoraj ne srečamo. Slovenska ženska namreč ni bila tako vključena v delavstvo kot 

ameriška. 

V vseh literarnih delih Anne Praček Krasna srečamo ženske, ki jim je skupno vztrajanje in 

pokončnost, kar daje človeku vrednost. Prav zvestobo samemu sebi je najbolj poudarjala v 

svojih delih. 

Življensko prepričanje Anne Praček Krasna, ki se kaže tudi v literarnih delih, najbolj 

opisujejo besede Ivane Slamič: 

» /.../ vedno pokončna, predana skrbi in boju za pravičnost in pravilno socialno urejenost sveta, v katerem bi 

vsak narod in vsak človek imel pravico živeti dostojno in dostojanstveno, ponosno.«  (Slamič, 2002, str. 23).



77

10   LITERATURA 

Borovnik, S. (2007). Uporništvo ženskih likov v prozi Zofke Kveder. Jezik in slovstvo. 

Let. 52, št. 5, str.: 53–62. 

Drnovšek, M. (2003) Emigration of Slovene Women: A Short Historical View. Dve 

domovini. Št. 17, let. 2003, str.: 29–46. 

Drnovšek, M. (1988). Nekatere evidence o izseljevanju v Ameriko pred prvo svetovno

vojno. Kronika časopis za slovensko krajevno zgodovino. Let. 36, str. 205–217. 

Drnovšek, M. (1991). Pot slovenskih izseljencev na tuje. Od Ljubljane o Ellis Islanda –

Otoka solza v New Yorku (1800–1924). Ljubljana: Mladika. 

Drnovšek, M. in Bajt, D. (ur.). (1996) Slovenska kronika XX. stoletja 1941–1995.

Ljubljana: Nova revija. 

Drnovšek, M. (1998) Usodna privlačnost Amerike. Ljubljana: Nova revija. 

Glavan, M. (1991). Spremna beseda. Praček Krasna, Ana: Newyorški razglednik.

Ljubljana: Prešernova družba, str.: 231–245.

Gobec, E. (ur.). (1977). Anthology of Slovenian American literature: with sixty 

reproductions of Slovenian ethnic art. Willoughby Hills, Ohio : Slovenski ameriški inštitut. 

Hacin Lukšič, M. (1995). Ko tujina postane dom. Ljubljana: Znanstveno in publicistično 

središče.

Janezic, J. (1989). Pepca's struggle. New York: Vantage Press.

Kajzer, J. (ur.). (1991). Newyorški razglednik. Ljubljana: Prešernova družba. 

Kalc, A. (1992). Prekooceansko izseljevanje skozi Trst 1903–1914. Zgodovinski časopis. 



78

Let. 46, št. 1 (1992), str. 479–496. Ljubljana: Zveza zgodovinski društev Slovenije.

Kalc, A. (2002). Poti in usode. Selitvene izkušnje Slovencev z zahodne meje. Koper–Trst: 

Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Znanstveno raziskovalno središče Republike 

Slovenije, Narodna in študijska knjižnica. 

Klemenčič, M. (1995). Slovenes of Cleveland : the creation of a new nation and a new 

world community. Novo mesto: Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba, Ljubljana: 

Scientific Institute of the Faculty of Arts.

Mihurko Poniž, K. (2003). Drzno drugačna: Zofka Kveder in podobe ženskosti. 

Ljubljana: Delta.  

Milanič, I. (1999). Mary Jugg Molek–An American Writer and Poet With Slovene Roots.

Dve domovini. Št. 10, str.: 79–114.

Milanič I. (2003). Slovene-American women writers and poets in the 1930s: between 

literature and social engagement. Dve domovini. Št. 17, str. 61–65.

Milharčič Hladnik, M. (2003). From Slovenia to America – The Footsteps Through Time 

in Slovenian Women's Auto/Biographical Books. Dve domovini. Št. 17, str.: 113–121. 

Milharčič Hladnik, M. (2007a). Historical and Narrative Perspective of Slovenian 

Women Migrants' Experiences: Social Networking, Gender Priorities, And Questions of 

Identity. Historical and Cultural Perspectives on Slovenian Migration. (ur. Marjan 

Drnovšek), str. 113–136. Ljubljana: ZRC SAZU. 

Milharčič Hladnik, M. (2007b). Marie Prisland–Her Role in Perserving Slovenian 

Culture and Traditional Among Slovenian Migrants in the United States. Dve domovini. Št. 

25, str. 229–247. 

Milharčič Hladnik, M. in Mlekuž, J. (ur.). (2009). Krila migracij. Po meri življenjskih 

zgodb. Ljubljana: Inštitut za slovensko izseljenstvo. 



79

Peternel, M. (2003). Zunanje migracije Slovenije in Slovenci v izseljenstvu. Magistrsko 

delo. [online]. [citirano 15. december 2010]. Dostopno na spletnem naslovu: 

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/peternel174.pdf. 

Petrič, J. (ur.). (1982) Naši na tujih tleh. Ljubljana: Cankarjeva založba, Slovenska 

izseljenska matica. 

Planinsek Odorizzi M. I. (1978). Footsteps through time. Washington: Washington 

Landmark Tours.

Praček Krasna, A. (1978). Med dvema domovinama. Koper: Lipa. 

Praček Krasna, A. (1980). Moja ameriška leta. Koper: Lipa. 

Prisland, M. (1978). From Slovenia–to America. Chicago: The Slovenian Women's Union 

of America. 

Slamič, I. (2002). Med dvema domovinama ena sama (domovina): zapis o Ani Praček 

Krasni. Primorska srečanja: revija za družboslovje in kulturo.  Let. 26, št. 253/54., str.: 21–

24.

Švent, R. (2002).  Anna Praček Krasna – pogumna Primorka v vrtincu svetovnega 

dogajanja. Poti in usode. Selitvene izkušnje Slovencev z zahodne meje. Koper–Trst: 

Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Znanstveno raziskovalno središče Republike 

Slovenije, Narodna in študijska knjižnica, str. 111–118. 

Valenčič, V. (1990). Izseljevanje Slovencev v tujino do druge svetovne vojne. Dve 

domovini. Št. 1, str.: 43–82. 

Vodopivec, P. (2006). Od Pohlinove slovnice do samostojne države: slovenska zgodovina 

od konca 18. do konca 20. stoletja. Ljubljana: Modrijan. 

Zlobec, M. (1981). Ana Praček-Krasna, Moja ameriška leta. V Sodobnost. Let. 29, št. 3, 

str.: 336–337.



80

Žitnik, J. (2000). Književno delo slovenskih izseljencev. Slavistična revija. Let. 48, št. 2, 

str. 159– 176. 

Žitnik Serafin, Janja (ur.). (1999). Slovenska izseljenska književnost. Ljubljana: ZRC, 

Rokus.



81

11   PRILOGA 

BIBLIOGRAFIJA20 LITERARNIH DEL ANNE PRAČEK KRASNA 

Poezija 

 Praček Krasna, A.  (1950) Za lepše dni. New York, samozaložba.

 Praček Krasna, A. (1986) Pesmi izseljenke. Ljubljana: Slovenska izseljenska matica 

ob sodelovanju avtorice. 

1929 

Gaj v jeseni. Mladinski list 8/1929, št. 11, str. 321. – Prosveta 64/1973, št. 222, str. 2. 

Na trati. Mladinski list 8/1929, št. 8, str. 242. 

Piši. Mladinski list 8/1929, št. 5, str. 164. – Ameriški družinski koledar 16/1930, str. 148. 

Ptica-selivka. Mladinski list 8/1929, št. 11, str. 331. 

Sapice. Mladinski list 8/1929, št. 8, str. 227. 

Slavčka  spev. Mladinski list 8/1929, št. 8, str. 227. – Ameriški družinski koledar 16/1930, 

str. 139. – Slovenski izseljenski koledar 1960, str. 186.

Škrjanček. Mladinski list 8/1929, št. 6, str. 164. 

Zor. Mladinski list 8/1929, št. 12, str. 335. 

1930

Čemu? Mladinski list 15/1936, št. 1, str. 9. 

Detetu. Mladinski list 9/1930, št. 9, str. 258. 

Dragica in mucka. Mladinski list 9/1930, št. 1, str. 1. 

Mali proletarci. Mladinski list 9/1930, št. 1, str. 3. 

Mamica je žalostna. Mladinski list 10/1931, št. 1, str. 354. 

Mamica kje je pomlad? Mladinski list 10/1931, št. 5, str. 129. 

Mati. Mladinski list 9/1930, št. 7, str. 202.

Megleno jutro. Mladinski list 9/1930, št. 8, str. 225. 

Naša babica. Mladinski list 9/1930, št. 1, str. 9. – Naša žena 1952, št. 4, str. 1. – Rodna 

gruda 5/1958, št. 6, str. 139. 

Otroški sen. Mladinski list 9/1930, št. 9, str. 257. 

                                               
20 Bibliografijo je objavil Jože Bajec v Slovenskem koledarju 1975, str. 270–277.



82

Pomlad. Mladinski list 9/1930, št. 3, str. 68. 

Prevarjen. Mladinski list 9/1930, št. 3, str. 68. 

Proletarskemu otroku. Mladinski list 9/1930, št. 5, str. 131. 

Prvemu majniku. Proletarec 25/1930, št. 1181, str. 2. 

Rajajoči deci. Mladinski list 9/1930, št. 6, str. 161. 

Rdeča zarja. Mladinski list 9/1930, št. 9, str. 263. 

Sirota. Mladinski list 9/1930, št. 7, str. 196.

Slutnje. Mladinski list 9/1930, št. 9, str. 263. 

Šola. Mladinski list 9/1930, št. 5, str. 131. 

Tovarišica. (Sličica iz parka). Mladinski list 9/1930, št. 2, str. 52. 

Ura bije … Mladinski list 9/1930, št. 9, str. 258. 

Uspavanka. Mladinski list 9/1930, št. 12, str. 354. 

V spomini Miki Vidrich Društvo »Friendly City« svoji preminuli soustanoviteljici. 

Prosveta 23/1930, št. 66, str. 4. 

Večer. Mladinski list 9/1930, št. 7, str. 193. 

Veselje. Mladinski list 9/1930, št. 4, str. 97. 

Vi mali … Mladinski list 9/1930, št. 10, str. 289. 

Vrtnice. Mladinski list 9/1930, št. 9, str 258. 

Zakaj ne poješ več, mamica. Mladinski list 9/1930, št. 11, str. 321. 

Zvezde. Mladinski list 9/1930, št. 2 str. 48 (podpis A. P. K.). 

1931

Bele sanje. Mladinski list 10/1931, št. 6, str. 163.

Kdaj? Ameriški družinski koledar 17/1931, str. 103. 

Little Hearts. Mladinski list 10/1931, št. 3, str. 82 (v angleščini). 

Mala poje. Mladinski list 10/1931, št. 5, str. 129. – Naša žena 1952, št. 4, str. 101. –

Slovensko berilo I/1952, str. 181. – Slovenski izseljenski koledar 1985, str. 97. 

Malčki se igrajo. Mladinski list 10/1931, št. 7, str. 198. 

Mati uči. Mladinski list 10/1931, št. 8, str. 229. 

Misli. Mladinski list 10/1931, št. 11, str. 335. 

Pesem. Ameriški družinski koledar 17/1931, str. 115. 

Pisemce. Mladinski list 10/1931, št. 7, str. 193. – Naša žena 10/1951, št. 10, str. 326.

Pogovor. Mladinski list 10/1931, št. 8, str. 226. – Slovensko berilo II/1952, str. 227. –

Slovenske rudarske pesmi, 1983, str. 191.



83

Proletarci. (Posvečeno delu.) Proletarec 26/1931, št. 1233, II. del, str. 13. 

Pusti me, mamica. Mladinski list 10/1931, št. 10, str. 289. 

Rad bi voščil … Mladinski list 10/1931, št. 1, str. 1. 

Sončni žarek. Mladinski list 10/1931, št. 9, str. 260. 

Spev mladih borcev. Mladinski list 10/1931, št. 7, str. 196. 

Šolarčki. Mladinski list 10/1931, št. 3, str. 69. 

Trpljenje. Proletarec 26/1931, št. 1225, str. 5. 

Ura učenja. Mladinski list 10/1931, št. 8, str. 236. 

Zimski vtisi. Mladinski list 10/1931, št. 2 str. 34. 

Zvončki. Mladinski list 10/1931, št. 8, str. 229. – Napredek 26/1931, št. 89, Vrtec, str. 1. 

Žena. Proletarec 26/1931, št. 1233, II. del, str. 9. 

1932

Boš videla mamica. Mladinski list 11/1932, št. 3, str. 73. 

Do you remember? Mladinski list 11/1932, št. 9, str. 247 (Besedilo v angleščini). 

Jožica-gospodinja. Mladinski list 11/1932, št. 2, str. 42. 

Kakor njih očetje. Mladinski list 11/1932, št. 6, str. 167. – Slovenske rudarske pesmi, 1983, 

str. 192.

Ko mali mislijo. Mladinski list 15/1932, št. 1, str. 4.

Kresnice. Mladinski list 11/1932, št. 6, str. 176. – Naša žena 1952, št. 4, str. 101. (podpis A. 

P. K.) 

Maj v črni globeli. Proletarec 27/1932, št. 1285, str. 2.– Slovenske rudarske pesmi, 1983, 

str. 74. 

Mala je bolna. Mladinski list 11/1932, št. 6, str. 163. 

Mati krpa. Mladinski list 11/1932, št. 9, str. 259. 

Mornarček. Mladinski list 11/1932, št. 3, str. 66. 

Nočni pomenki. Mladinski list 11/1932, št. 7, str. 193. – Naša žena 1952, št. 11, str. 305. 

Novoletni pogovor. Mladinski list 11/1932, št. 1, str. 10. 

Ob šestih. Mladinski list 11/1932, št. 5, str. 130. – 14/1935, št. 2, str. 37. 

Očetov korak. Mladinski list 11/1932, št. 6, str. 169. 

Oj ta mladost! Mladinski list 11/1932, št. 7, str. 200. 

Pozdravčki. Mladinski list 11/1932, št. 6, str. 175 (podpis A. P. K.). 

Prepozno … Ameriški družinski koledar 18/1932, str. 222. 

Radost. Mladinski list 11/1932, št. 5, str. 130. 



84

September 1932. Mladinski list 11/1932, št. 9, str. 266. – Naši na tujih tleh, 1982, str.: 215–

216. 

Skrb. Mladinski list 11/1932, št. 3, str. 66. 

Sneži. Mladinski list 11/1932, št. 11, str. 323. 

Solza. Ameriški družinski koledar 18/1932, str. 75. 

Srečni ptički. Mladinski list 11/1932 št. 10, str. 300. 

Svoje sreče kovač. Mladinski list 11/1932, št. 8, str. 228. 

Tolažba. Mladinski list 11/1932, št. 2, str. 34. 

Usoda. Ameriški družinski koledar 18/1932, str. 32. 

Vezi. Ameriški družinski koledar 18/1932, str. 147. 

Vlak. Mladinski list 11/1932, št. 9, str. 266.

Zakaj se je muca smejala. Mladinski list 11/1932, št. 5, str. 140. 

1933

Dve leti nazaj. Mladinski list 12/1933, št. 2, str. 33.

Košček neba. Mladinski list 12/1933, št. 10, str. 290. – Antologija slovenskih pesnic 1, 

2004, str. 125.

Kras.(Srečku Kosovelu v spomin). Majski glas 13/1933, str. 27. 

Little Chatterer. Mladinski list 15/1933, št. 5, str. 82 (v angleščini). 

Mati sedem žalosti. Ameriški družinski koledar 19/1933, str. 28. 

Množice. Majski glas 13/1933, str. 13. 

Naš domek. Mladinski list 12/1933, št. 1, str. 4. 

Novica. Mladinski list 12/1933, št. 4, str. 98. 

Odlomki raztrganih misli. Ameriški družinski koledar 19/1933, str. 135. 

Pesem naših dni. Majski glas 13/1933, str. 11. 

Prescription. Mladinski list 12/1933, št. 10, str. 305 (v angleščini). 

Prave vijolice. Mladinski list 12/1933, št. 3, str. 66. 

Soba v proletarski ulici. Mladinski list 12/1933, št. 11, str. 322. 

Spet bo pomlad. Mladinski list 12/1933, št. 3, str. 65. 

Ten Strides Ahead. Mladinski list 12/1933, št. 5, str. 146 (v angleščini). 

Tu doli. Mladinski list 12/1933, št. 12, str. 354. 

V tihih urah. Mladinski list 12/1933, št. 4, str. 98. 

Vrnitev. Mladinski list 12/1933, št. 4, str. 98. 

Vsak večer. Mladinski list 12/1933, št. 12, str. 355. Rodna gruda 5/1988, str. 27.



85

1934 

After Are Gone. Mladinski list, 16/1937, št. 1, str. 17 (v angleščini). 

Ali bdiš. Mladinski list, 13/1934, št. 2, str. 49. 

Autobiography.  Mladinski list, 13/1934, št. 1, str. 18 (v angleščini). 

Black Villages. Mladinski list, 13/1934, št. 3, str. 82 (v angleščini). 

Courage, Mother … (A Red Vienna Child to His Mother) Mladinski list 13/1934, št, 5, str. 

145 (v angleščini).

Domišljija. Mladinski list 13/ 1934, št. 1, str. 2. 

En hip. Ameriški družinski koledar 20/1934, str. 109. 

Iz vseh teh dni. Ameriški družinski koledar 20/1934, str. 169. 

Letošnji maj. Mladinski list 13/1934, št. 5, str. 129. 

Mraz. Mladinski list 13/1934, št. 12, str. 362. 

Oče stavka. Mladinski list 13/1934, št. 2, str. 35. – Slovensko berilo III/1952, str. 181. 

Oproščenje (Delavski materi našega časa.) Mladinski list 1371934, št. 4, str. 98.

Prvi maj. Prosveta 27/1934, št. 85, str. 1. 

Ptiček poje. Mladinski list 13/1934, št. 4, str. 112. 

Riches. Mladinski list 13/1934, št. 5, str. 146 (v angleščini). 

Souvenirs. Mladinski list 13/1934, št. 4, str. 114 (v angleščini). 

Umetnik svira. Ameriški družinski koledar 20/1934, str. 97. 

V mrzli noči. Mladinski list 13/1934, št. 12, str. 9. 

Včasih. Mladinski list 13/1934, št. 5, str. 129. 

Velike misli. Mladinski list 13/1934, št. 3, str. 66. 

1935

Britkost. Mladinski list 14/1935, št. 6, str. 164. 

Comrades. Mladinski list 14/1935, št. 9, str. 237 (v angleščini).

Čakanje. Mladinski list 14/1935, št. 1, str. 1. 

Da ne pozabiš … Mladinski list 14/1935, št. 6, str. 161. – Antologija slovenskih pesnic 1, 

2004, str. 126.

Dež. Mladinski list 14/1935, št. 2, str. 40 (podpis A. P. K.). 

Falling Leaves. Mladinski list 14/1935, št. 9, str. 247 (v angleščini). 

Materin dnevnik. Mladinski list 14/1935, št. 7, str. 202. 

Mati bere pismo. Mladinski list 14/1935, št. 9, str. 257. 

Misel na črne vasi. Mladinski list 14/1935, št. 6, str. 161. – Slovenske rudarske pesmi,



86

1983, str. 73. 

Okna. Mladinski list 14/1935, št. 9, str. 258. 

Ponudba. Mladinski list 14/1935, št. 2, str. 34. 

Rdeči listi. Mladinski list 14/1935, št. 10, str. 289. 

Strta perut. Mladinski list 14/1935, št. 4, str. 97.– Naši na tujih tleh, 1982, str. 214. –

Antologija slovenskih pesnic 1, 2004, str. 123.

Volnate glavice. Mladinski list 14/1935, št. 6, str. 197. 

1936

Če moreš. Mladinski list 15/1936, št. 8, str. 236. – Med dvema svetovoma, 1979, str. 510.

Če se vrne. Mladinski list 15/1936, št. 7, str. 201.

Čez osem četrti (iz zbirke Babilonski stihi). Mladinski list 16/1937, št. 2, str. 44. 

Drug za drugim. Mladinski list, 15/1936, št. 10, str. 289. – The voice of Youth 31/1952, št. 

7, str. 62.

Flute from the Street. Mladinski list 15/1936, št. 11, str. 337 (v angleščini).

Ko bomo mi kedaj odrasli. Mladinski list 15/1936, št. 1, str. 1. 

Kolesa. Mladinski list 15/1936, št. 6, str. 161.

Listje v grmovju. Mladinski list 15/1936, št. 12, str. 362. 

Matere čakajo. Mladinski list 15/1936, št. 12, str. 353. 

Med hribi dežuje. Mladinski list 15/1936, št. 10, str. 289-

Mimogrede. Mladinski list 15/1936, št. 2, str. 38. 

Mir. Ameriški družinski koledar 22/1936, str. 21. 

Mother's Song. Mladinski list 15/1936, št. 7, str. 209 (v angleščini). 

Mož z bananami (iz zbirke Babilonski stihi). Mladinski list 15/1936, št. 8, str. 236. 

Očeta ni več. Mladinski list 15/1936, št. 7, str. 199. – Naša žena 1952, št. 12, str. 355. 

Slovenske rudarske pesmi, 1983, str. 73.

Our Daddy. Mladinski list 15/1936, št. 7, str. 209 (v angleščini).

Po zračnih valovih. Mladinski list 15/1936, št. 11, str. 330. 

Podoknice. Mladinski list 15/1936, št. 6, str. 162. 

Pomlad v naši ulici . Mladinski list 13/1934, št. 4, str. 107. 

Rdeči otroci govore. Ameriški družinski koledar 22/1936, str. 63. 

Rad bi rožo. (Iz zbirke Babilonski stihi.) Mladinski list 15/1936, št. 7, str. 193.

Starke na Bowery. Mladinski list 15/1936, št. 12, str 359. – Rodna gruda 5/1988, str. 27. 



87

Naši na tujih tleh, 1982, str. 2145. Antologija slovenskih pesnic 1, 2004, str. 124.

Tenements Sleep. (From Sighs of Bafylon). Mladinski list 15/1936, št. 11, str. 337 (v 

angleščini). 

Teta piše. Mladinski list 15/1936, št. 9, str. 257. – Naši na tujih tleh, 1982, str. 214. 

Tri matere. Mladinski list 15/1936, št. 2, str. 34.

Umetnik. Mladinski list 15/1936, št. 6, str. 173. 

Vabilo. (Iz zbirke Babilonski stihi). Mladinski list 13/1936, št. 8, str. 225 

1937

Accordion. Mladinski list, 16/1937, št. 1, str. 17 (v angleščini).

Companera. Mladinski list 16/1937, št. 1, str. 13. – Vzajemna Svoboda 1/1937, št. 1, str. 16 

(v slovenščini) 

Črna četrt podnevi (iz zbirke Babilonski stihi). Mladinski list 16/1937, št. 2, str. 44.

Dečki mečejo karte. Mladinski list 16/1937, št. 8, str. 228. 

Dete joka. Mladinski list 16/1937, št. 8, str. 225.

Drobna misel. Mladinski list 16/1937, št. 10, str. 289.

Godba igra. Mladinski list 16/1937, št. 6, str. 172. 

Kompozicija o ulici. Mladinski list 16/1937, št. 3, str. 66. 

Mala Italija (iz zbirke Babilonski stihi). Mladinski list 16/1937, št. 5, str. 138. – Med 

dvema svetovoma, 1979, str. 510.

Mati pa rože sadi. Mladinski list 16/1937, št. 2, str. 44. 

Negotovost. (iz zbirke Babilonski stihi). Mladinski list 16/1937, št. 3, str. 74. 

Oče sedi. Mladinski list 16/1937, št. 6, str. 168. 

Očetova plača. Mladinski list 16/1937, št. 6, str. 161. 

Razstava. Mladinski list 16/1937, št. 11, str. 327. 

Slika. Mladinski list 16/1937, št. 2, str. 48. – Primorski dnevnik 6/1951, št. 35, str. 3 

(objavljeno pod naslovom: Dve pesmi Ane Pračkove Krašne). 

Slumski dom. Mladinski list 16/1937, št. 4, str. 100.

Soseda. Mladinski list 16/1937, št. 4, str. 97.

Šolarje bude. Mladinski list 16/1937, št. 4, str. 97. 

Velika napoved. Mladinski list 16/1937, št. 2, str. 33. – Slovenski izseljenski koledar

17/1970, str. 66. 

Vtisi. Prosveta 30/1937, št. 113, str. 2. 

Za tvojo bodočnost. Mladinski list 16/1937, št. 10, str. 290. 
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Zaključki. Mladinski list 16/1937, št. 8, str. 225. 

1938

Ob razhodu. (Iz zbirke Babilonski stihi). Napredek 3/1938, št. 94, Vrtec, str. 4. 

Otrok je zabeležil. Napredek 3/1938, št. 89, Vrtec, str. 1. 

Slovenski otroci. (Vtisi.) Napredek 3/1938, št. 85, Vrtec str. 1. Rodna gruda  5/1988, str. 

38–39. 

1942

Pismo od doma. Cankarjev glasnik 6/1942–43, št. 1, str. 3. 

1951

Bela pisma. Primorski dnevnik, 6/1951, št. 35, str. 3 (Objavljeno pod naslovom: Dve pesmi 

Ane Pračkove Krašne).

1956

Rože za sina. Rodna gruda 3/1956, št. 5, str. 115. 

1971

Čakam. Slovenski koledar 18/1971, str. 205. 

Rojstna vas. Slovenski koledar 18/1971, str. 205. 

1976

Kdaj bilo je? Slovenski koledar 23/1976, str. 225. 

Plot. Slovenski koledar 23/1976, str. 225. 

1977

Domovina je tu in domovina je tam. Slovenski koledar 24/1977, str. 229. 

Jesenske misli. Slovenski koledar 24/1977, str. 228. Fontana 5/1990, št. 16, str. 77.

Misli v mesečini. Slovenski koledar 24/1977, str. 228. Antologija slovenskih pesnic 2, 

2005, str. 84. 

Ponoči ko vse spi. Slovenski koledar 24/1977, str. 228. 
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1978

Kdaj bilo je? Slovenski koledar 25/1978, str. 329. 

Tujina. Slovenski koledar 25/1987, str. 329. 

Proza 

 Praček Krasna, A. (1978) Med dvema domovinama. Koper: Lipa.

 Praček Krasna, A. (1980) Moja ameriška leta. Koper: Lipa

 Praček Krasna, A. (1991) Newyorški razglednik, Ljubljana: Prešernova družba.

1929

Miklavž. Mladinski list 8/1929, št. 12 str. 356–357. 

Tigrica. Mladinski list 8/1929, št. 11, str. 327. 

1930

Božična pesem. Mladinski list 9/1930, št. 12, str. 357–358.

Franckov ideal. Mladinski list 9/1930 št. 9, str. 266–267 in št. 10, str. 298–299. 

Ko je bil naš maj. Prosveta 23/1930, št. 102, str. 4. 

Milka. Mladinski list 9/1930, št. 2, str. 39–40. 

Pogled. Mladinski list 9/1930, št. 11, str. 331–332. 

Roller Skates. Mladinski list 9/1930, št. 7, str. 220 (v angleščini). 

Sestrica. Mladinski list 9/1930, št. 8, str. 227. 

Trmica. Mladinski list 9/1930, št. 6, str. 167–168. 

1931

Begunček Mirko. Povest iz vojnih dni. Prosveta 24/1931, št. 1–4 in 6–9.

Courage. Mladinski list 10/1931, št. 10, str. 313–314 (v angleščini). 

Hčere revolucije. Prosveta 24/1931, št. 155, str. 4. 

Junaka. Mladinski list 10/1931, št. 8, str. 233–234.

Mutec Andrej. Ameriški družinski koledar 17/1931, str. 70–73.

Party. Mladinski list 10/1931, št. 7, str. 219–220 (v angleščini). 

Pod oleandri. Prosveta 24/1931, št. 7, str. 4. 

Punčka. Mladinski list 10/1931, št. 11, str. 325–326. 

Tonček. Mladinski list 19/1931, št. 9, str. 267–268 in št. 10, str. 299–300.
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Tkalci. Prosveta 24/1931, št. 182, str. 4 in št. 183, str. 4. 

V maju. Mladinski list 10/1931, št. 5, str. 135–136. – Dolenjski list. 31/1980, št. 50, str. 30. 

V tujino. Mladinski list 10/1931, št. 6, str. 167–168. – Dolenjski list. 29/1978,  št. 28, str. 

11.

1932

An Adventure. Mladinski list 11/1932, št. 5, str. 151–152, št. 6, str. 183–186 (v angleščini). 

Amerika. Ameriški družinski koledar 18/1932, str. 110–112 in 114–121.

Malkine sanje. Mladinski list 11/1932, št. 9, str. 260.

Niklji. Mladinski list 11/1932, št. 12, str. 357–358 in št. 78, str. 3 (podpis A. P. K.). 

Obleka. Mladinski list 11/1932, št. 11, str. 329–330. – Glas naroda 51/1943. str 7.

Our Palm Beach. Mladinski list 11/1932, št. 8, str. 245–246 (v angleščini). 

Pismo prijateljčkom. Mladinski list 11/1932, št. 1, str. 16. 

Po rusko. Mladinski list 11/1932, št. 7, str. 201–202. 

Potepinček. Mladinski list 11/1932, št. 4, str. 105–107.

Stric Nande. Mladinski list 11/1932, št. 5, str. 137–138. 

Uboge žabe. Mladinski list 11/1932, št. 10, str. 295–296.

Uprla se je … Proletarec 27/1932, št. 1285, str. 11. – Ameriški družinski koledar 36/1950, 

str. 73–75. 

Umetnici. Mladinski list 11/1932, št. 6, str. 222–224. 

Vlačuga. (Odlomek iz povojnih zapiskov.) Prosveta 25/1932, št. 153, str. 3. 

Za par čevljev. Mladinski list 11/1932, št. 6, str. 168. – Glas naroda 51/1943, št. 205, str. 3. 

Zapisala bi. Mladinski list 11/1932, št. 8, str. 233–234. 

Zibka pod streho. Mladinski list 15/1936, št. 9, str. 259–260. 

Zlata mladost. Mladinski list 11/1932, št. 2, str. 38–39. 

1933

Bazenček. Mladinski list 12/1933, št. 1, str. 5–6 (podpis A. P. K.). 

Bazenček in njegov voziček. Mladinski list 12/1933, št. 5, str. 131–133. 

Zibel. Majski glas 13/1933, str. 30–31. 

1934

Deklamacije. Mladinski list 13/1934, št. 7, str. 196–197. 

Dolarska deca. Mladinski list 13/1934, št. 4, str. 105–107; št. 5, str. 134–137; št. 6 str. 163 
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in 165–168. 

Grkanje. Mladinski list 13/1934, št. 7, str. 203–204. – Naši na tujih tleh, 1982, str. 216–

219.

Janko naj bo. (Iz zbirke Med hribi). Mladinski list 13/1394, št. 12, str. 354–355. 

Moderna žena. Prosveta 27/1934, št. 23, str. 4 in št. 24. str. 4. 

Molitev. Mladinski list 13/1934, št. 3, str. 68. 

Pet let. Mladinski list 10/1931, št. 1, str. 4–6 in 8–9.

Peter Komunist. Mladinski list 13/1934, št. 2, str. 37–38. 

Snapshots from Home. Mladinski list 13/1934, št. 6, str. 180–182 in št. 7, str. 215–217 (v 

angleščini). 

1935

Going to Town. Mladinski list 14/1935, št. 10, str. 289 (podpis A. P. K.) – Glas naroda

51/1943, št. 210, str. 3 (v slovenščini). 

Juhuhu! (Iz zbirke Med hribi). Mladinski list 14/1935, št. 1, str. 9–10. – Glas naroda

51/1943, št. 131, str. 3. 

K svobodi. Mladinski list 14/1935, št. 9, str. 159–260. – Glas naroda 51/1943, št. 131, str. 

3. 

Slovenski koledar 31/1984, str. 222–223.

Potoki dežja. Prosveta 28/1935, št. 48, str. 4 (podpis Pelina). 

Skozi nebotičnik. Mladinski list 14/1935, št. 10, str. 291–292. 

Umetnik iz naše ulice. Mladinski list 14/1935, št. 3, str. 67–68. 

Zdrava! Mladinski list 14/1935, št. 5, str. 131.

1936

Astra. Mladinski list 15/1936, št. 10, str. 289 in 300 (podpis A. P. K.).

Cene v barvah. (Iz zbirke Med hribi). Mladinski list 15/1936, št. 5, str. 133–134. 

Daleč je zdaj vse to … (Povesti iz Mi smo zrasli v vojno.) Mladinski list 15/1936 št. 12 str. 

355; 16/1937 št. 1, str. 7–8, 10–11 in št. 3 str. 70–72. 

Krstija. (Iz zbirke Med hribi). Mladinski list 15/1936, št. 2, str. 39–40.

Na hrib. (Iz zbirke Med hribi). Mladinski list 15/1936, št. 6, str. 165–166.

Petiton. Mladinski list 15/1936, št. 1, str. 19–21 (v angleščini). 

Shine! Mladinski list 15/1936, št. 11, str. 344–345 (v angleščini).

Zibelka pod streho. Mladinski list 15/1936, št. 9, str. 259–260.
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1937 

Adeu! (From: Nightingale Sang). Mladinski list 16/1937, št. 5, str. 146–148 (v angleščini). 

Cultivation. Mladinski list 10/1931, št. 10, str. 306–307 (v angleščini). 

Bilo je tam, med hribi Pennsylvanije. Prosveta 30/1937, št. 113, str. 3–8. – Slovenski 

koledar 26/1979, str. 306–310. 

Jerbasi. Mladinski list 16/1937, št. 4, str. 102–105. – Glas naroda 51/1943 št. 207, str. 3. –

Naši na tujih tleh, 1982, str. 219–225.

Na streho sije solnce. Mladinski list 16/1937, št. 9, str. 259–261.

Na svidenje! Mladinski list 16/1937, št. 6, str. 167. 

Povest o izgubljenem zadovoljstvu. Mladinski list 16/1937, št. 10, str. 294–196. – Glas 

naroda 51/1943, št. 206, str. 3. 

Vlak je ubil mater. Mladinski list 16/1937, št. 2, str. 38–39. 

Wings in the Cloude (From: Nightingale Sang). Mladinski list 16/1937, št. 9, str. 274. –

Antology of Slovenian American literature: with sixty reproductions of Slovenian ethnic 

art, 1977, str. 179–181 – Slovenski koledar 34/1987, str. 229. (v angleščini)

Zlata postelja. Cankarjev glasnik 1/1937–38, št. 1, str. 19–25. 

Žulj. Mladinski list 18/1937, št. 1, str. 3–4. 

1941

Čudežno mesto. Cankarjev glasnik 5/1941–42, št. 11 str. 265–269. 

Številka 225. Cankarjev glasnik 5/1941–42, št. 9, str. 212–216. 

1956

Ameriški balončki. Rodna gruda 3/1956, št. 5, str. 116–118.

1978

Rumena krizantema. Slovenski koledar 25/1978, str. 330–331. 


