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Življenje piše različne zgodbe in vsaka zase prispeva svoj delček v 

pisan mozaik nekega časa. Z nazivom aleksandrinke označujemo 

dekleta in žene, ki so odhajale na delo v Aleksandrijo in Kairo v času, 

ko so se v Egipt priseljevale bogate evropske družine v drugi polovici 

devetnajstega stoletja, po izgradnji Sueškega prekopa (1869). 

Opravljale so različna dela: guvernant, dojilj, kuharic, sobaric, 

gospodinj, šivilj, spremljevalk (madames de companie) ... . Pojav 

ženskega izseljenstva je zaznamoval pretežno Vipavsko dolino, vendar so bile aleksandrinke 

tudi iz drugih delov Slovenije, o čemer pričajo podatki, ki jih je DRUŠTVO ZA OHRANJANJE KULTURNE 

DEDIŠČINE ALEKSANDRINK pridobilo iz državnega arhiva na Dunaju. 

 

Družine so bile v tistem času številne, zemlja je bila cenjena, saj je dajala kruh in zagotovilo, da 

bo družina in z njo slovenska beseda preživela. Zaradi teh vrednot – družine, otrok, zemlje, hiše, 

so ljudje odhajali od doma za zaslužkom in s prisluženim denarjem pomagali domačim. Še zlasti 

so bile razmere za Primorsko težke po 1. svetovni vojni, ko so se ljudje iz begunstva (Soška 

fronta) vračali na porušene domove in je bilo dodatno hudo preživeti pod  fašističnim režimom. 

V Aleksandriji in Kairu pa je na prišleke čakala slovenska skupnost, multikulturnost tedaj 

svetovljanskega Egipta je zagotavljala svobodo domače govorice, ki so jo primorski Slovenci 

pogrešali.  

 

Odhod iz domačega okolja za večinoma številna preprosta kmečka dekleta ni bil enostaven, 

vendar je delovala medsebojna solidarnost in razvejena mreža tistih žena in deklet, ki so »tam 

čez« že služila. Prav zaradi težkih življenjskih pogojev in po božjih zapovedih vzgojenih deklet, 

ki so vedele, da brez truda, zavzetosti, poštenja, discipline, skromnosti, samodrekanja, 

spoštovanja in zvestobe ni preživetja, so bile iskana in cenjena delovna sila pri bogatih 

delodajalcih strogih nazorov in discipline, ki so uspeli v Egiptu tudi zaradi brezkompromisnosti. 

Najbolje plačane so bile dojilje, ki pa so bile tudi najbolj nadzirane in so pri obedih sedele za isto 

mizo kot gospodarji, guvernante pa so skrbele za vzgojo večjih otrok in na njihovih ramenih je 

slonela celotna organizacija gospodinjstva. Varuške (dade) so skrbele z otroke, bile so jim druge 

mame in nekatere so ostale pri družinah več desetletij in si same niso nikoli ustvarile lastne 

družine.  

 

Ob srečanju z visoko družbo in bogatim okoljem se je zgodila levitev žena in deklet, naglavne 

rute so zamenjale za klobuke, nosile so svilene obleke (večinoma so jih dobile v dar od 

gospodaric), rokavice, torbice in čevlje s peto, tudi same so na nek način postale gospe. Odprl 
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se jim je tudi svet v poznavanju etikete visoke družbe, v jezikovnem babilonu so se naučile več 

jezikov, s svojimi gospodarji so odhajale na potovanja in počitnice po Evropi. 

 

Denar so vestno pošiljale domov, bodisi po znankah, ki so se vračale ali tudi po pošti. Zaradi 

tega so v domačih družinah imele več besede, saj so v izrazito patriarhalnem obdobju bile one 

tiste, ki so skrbele za obstoj družine, zato lahko celo trdimo, da so bili to prvi zametki ženske 

emancipacije.  

 

Aleksandrinke so živele v dveh svetovih, prišle so iz revnih vasi v kozmpolitsko mesto, ki jih je 

privlačilo in strašilo hkrati. Zagotovo je bil odhod od doma najtežji prav za matere, ki so potem 

ljubezen do svojih otrok prenesle na varovance. Njihovo vlogo doma, skrb za rodne otroke so 

prevzemale matere, tašče in druge sorodnice, tudi možje. Domovi brez mater so sestavljali 

drugačne mozaike podob v domačem okolju. Večina aleksandrink se je vračala, mnoge so 

zadnje počivališče našle na latinskem pokopališču v Aleksandriji in Kairu, veliko se jih je tudi po 

revoluciji v Egiptu razselilo po svetu. 

 

Doma so se težko vrnile na svoja izhodišča, saj so njihove oči videle druge širjave, pridobile so 

si vedenja in znanje, ki so ga prenašale pretežno na svoje vnuke. Njihov prispevek v širjenju in 

prenosu slovenske kulture varovancem (jedi, slovenske pesmi in uspavanke....) in vnašanje 

svetovljanstva v domače vasi je poleg tega, da so s svojim zaslužkom obranile domačije, izjemen 

in tudi premalo ovrednoten.  
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