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Период посебног искушења за југословенско исељеништво, али и целокупно
становништво у САД, био је период економске депресије 30-их година 20. века,
време када је доведен у питање не само економски и социјални статус исељеништва, већ и његов опстанак у Сједињеним Државама. Исељеници су били
присиљени да траже нове начине преживљавања, а на испиту се нашла виталност
исељеничких организација као и њихова способност да опстану и наставе рад у
условима опште кризе.
Економска депресија, догађај светских размера, у Сједињеним Државама добила је најјачи израз. Изашле из Првог светског рата као војни победник, али и
као водећа економска сила са једнако важним политичким утицајем, САД су двадесетих година 20. века посматране као земља која се убрзано креће ка стварању
високог стандарда, као земља просперитета која је омогућавала брзу и велику зараду и представљала прави магнет за потенцијалне емигранте.
Међутим, нерационални поступци у економском животу Америке убрзо су
увукли земљу у највећу економску кризу са којом су се САД до тада суочиле. Први знаци надолазеће економске депресије постали су уочљиви већ почетком лета
1929, када је приметно опала производња у челичној, аутомобилској и грађевинској индустрији. Дана, који је означио почетаксуноврата америчке привреде, 29.
октобра, дошло је до берзанског краха, када је укупна вредност акција на берзама
пала за 80%. Уследио је низ ланчаних догађаја, пропаст банака, предузећа, почетак аграрне кризе, а све је праћено масовним отпуштањем радника. Индустријска
производња је између 1929. и 1932. опала за 48%, а запосленост у фабрикама за
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38%. Под стечај је пало 4377 банака. Општим сиромаштвом, презасићеношћу тржишта, као и наглим падом цена погођена је и америчка пољопривреда. Цене пољопривредних производа пале су за 63%, док је производња умањена за само 6%.1
Започела су масовна отпуштања, смањивање надница као и броја радних дана.
Многи су се пропашћу банака суочили са губитком животних уштеђевина, док су
процене о броју незапослених у периоду економске депресије варирале између 12
и 16 милиона радника.2
Социјални положај југословенских исељеника као и сам исељенички статус
учинили су да управо они осете сву силовитост и последице економске кризе у
САД. Највећим делом запослени у аутомобилској, шумарској, грађевинској и рударској индустрији, смештени на дну социјално-економске лествице, југословенски исељеници осетиће пуну снагу депресије тридесетих година.
Према подацима њујоршког конзулата, средином 1931. године у САД се налазило око 120.000 југословенских радника од којих је половина била без посла
10 до 18 месеци. Само у Пенсилванији, где је била највећа концентрација југословенских исељеника, од 10.0000 исељеника и 50.000 способних за рад, посао је успело да задржи свега око 15.000 радника.3 Према проценама самих исељеника,
10% југословенских радника у САД је остало без посла, 15% је радило 3 дана, а
20% само 4 дана у недељи. Ако се у обзир узме и тенденција смањивања надница
запосленима, чак 40% радника југословенског порекла није могло обезбедити егзистенцију.4
Исељеници у Луизијани и у Калифорнији суочавали су се са великом кризом у рибарској индустрији. У овом делу Америке југословенски исељеници су
углавном били власници мањих бродова и бавили су се риболовом, док је само
неколицина поседовала фабрике конзерви. Слаба трговина као и нагли пад цена
производа (вредност конзерви која је пре кризе износила 45 центи пала је на 5
центи), утицали су на то да је чак 95% њих изгубило уложени новац.5
Посебно драстично биле су погођене рударске насеобине исељеника. Рударска насеља у Пенсилванији, Индијани и Минесоти, која су имала по више хиљада
становника, у време кризе потпуно су напуштена. И добростојећи исељеници који
су се бавили предузетништвом и трговином (њих око3 %) суочавали су се са пропадањем, а томе је поред кризе доприносила и конкуренција великих корпорација.6
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Х. Б. Паркс, Историја САД, Београд 1981, 627–628.
Исто, 628.
Мира Колар Димитријевић, Деловање велике економске кризе на миграциона кретања југословенских народа, Светска економска криза 1929–1934 и њен одраз у земљама југоисточне
Европе, Београд 1976, 344.
Архив Југославије (даље АЈ), Централни пресбиро (38), ф. 111/250, Реферат г. Ракића, новинара из Лос Анђелеса, 21. јануар 1931.
АЈ, Генерални конзулат у Њујорку (449), ф. 7, Извештај конзулата Исељеничком комесаријату у Загребу, 15. фебруар 1932.
АЈ, Централни пресбиро, ф. 738/917, Кriza in slovenske organizacije u Ameriki, Slovenec,
Ljubljana, 15. septembar 1932. Суморну слику америчке привреде описује и прота Матија
Стијачић истичући да „велика већина индустријских предузећа обуставила је рад и фабрике
су затворене. Исто тако и многобројни рудници, нарочито бакарни... У фабрикама које још
раде, ради се свега дан или два у недељи. Наднице су управо мизерне, 15 цента на сат”. АЈ,
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Статус исељеника додатно је отежавао положај Југословена у Америци. Појачан национализам и јачање отпора према емигрантима који су посматрани као
претња у условима велике незапослености, утицали су на то да „странци” буду
први на удару приликом отпуштања. Председник Хувер је 1930. године представио план којим би се потенцијалним емигрантима, за које се веровало да неће наћи посао у САД, одбило издавање виза и тиме онемогућило повећање броја незапослених.7 Бахмановим законом одлучено је да се депортују сва лица за која би се
посумњало или доказало да су комунисти.8 Неки од предложених закона су имали
за циљ отворено фаворизовање америчких грађана, попут предлога Закона о изградњи путева. Тим законом се тражила забрана запошљавања странаца на овим
пословима, али закон није усвојен.9 Неки облици јавне дискриминације попримали су обрисе расизма. Америчка јавност је све више почињала да у исељеницима
и емигрантима препознаје наводни узрок лошег материјалног стања и
незапослености. У америчкој штампи се о исељеницима из Јужне и Источне Европе говорило да су „ неукротивих крвних особина” због којих су честити и стопроцентни Американци принуђени да издржавају све.10 За исељенике се наводило да
се „множе у страховитом размерју, па су добри и добростојећи грађани присиљени плаћати све веће порезе за школе и друге установе у којима, иначе децентне
заједнице морају да хране и перу и дезинфицирају погани и нездрави подмладак
исељеника”.11
Суочавање са разним облицима дискриминације приликом запошљавања
постало је свакодневица за југословенско исељеништво. Новинар и публициста Ј.
Ф. Лупис Вукић истиче да су амерички послодавци приликом задржавања радника предност давали домаћем раднику, а затим домаћим и страним радницима који
су најдуже били у служби. Уколико би се појавила потреба за новим радницима
предност би добијали отпуштени радници који су раније били запослени код њега.12 Исељеник А. Ј. Цигановић, описујући стање у Вингделу, Њујорк, тврди: „Отпустили су, веле, прошле недеље 620 странаца са радње. Све наших Југословена
највише, јер да је нека наредба да само грађани могу делати. Ове наше сироте беже којекуда, не знајући ништа право зашто их гоне а они покорно раде као робови”.13
У најтежем положају нашли су се исељеници средњих година. Углавном без
стручних квалификација, уз недостатак некадашње физичке снаге, они су
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Централни пресбиро, ф. 738/917, Тешке прилике наших исељеника у Америци, Правда, Београд, 13. новембар 1932.
АЈ, Централни пресбиро, ф. 1323/1553, САД уводе рестрикције незапосленим радницима пре
него исплове, Тhе Nеw Yоrk Herald, 11. септембар 1930.
М. Колар Димитријевић, н.д., 343.
АЈ, Централни пресбиро, ф. 1323/1553, Закон о изградњи путева, Југославија, Чикаго,
6. август 1932.
Л. Адамич, Отворена усељеничка реч у Америци, Нова Европа XXVII, 1934, 325–327.
Исто, 329.
АЈ, Централни пресбиро, ф. 738/917, Питање репатријације наших исељеника, Хрватска, Чикаго, 29. септембар 1932.
Будимо спремни на најгоре, Американски Србобран, 13. септембар 1932.
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посматрани као терет који пада на америчко друштво. Ова категорија југословенских исељеника биће најбројнија међу повратницима.14
Економска криза се негативно одразила и на организоване облике живота
исељеника у САД. Потпорни савези, који су представљали главни ослонац исељеницима, у условима опште депресије и суочавања са хиљадама упропашћених
чланова, нашли су се у ситуацији избора између покушаја опстанка и очувања организације и обавеза према члановима. Основни приходи ових савеза долазили су
од чланарина исељеника, али су незапосленост, смањене наднице и повећано напуштање САД утицали на све учесталију обуставу уплата од стране исељеника.
Због нередовних уплата, савези су искључивали чланове и тиме додатно повећавали неизвесност у којој су се исељеници налазили. Српски народни савез, највећа српска потпорна организација у САД, готово је свакодневно путем свог гласила Американски Србобран објављивао спискове избрисаних чланова. Словеначки
савез СНПЈ забележио је 1932. године упис 1119, а губитак 6333 чланова.15
Исељеничка штампа у Америци, која је директно зависила од економске моћи исељеника, њихове претплате и огласа, такође је осетила негативне утицаје
економске кризе. Због материјалног пропадања исељеника као појединаца, али и
као малих предузетника заинтересованих за оглашавање у овој штампи, губици су
били велики. Са материјалним тешкоћама суочавали су се листови свих националних група у САД. Уредници, који су углавном били и власници листова, налазили су се све чешће у ситуацији да распродају сву имовину да би очували континуитет излажења листа. Божидар Н. Милошевић, уредник листа Нови род и касније Слав, оставши почетком 1934. без средстава, описује своје стање у Њујорку:
„И ево се је управо навршила година и по откад ту, у том великом граду, пребијам
се од немила до недрага, сам не знајући шта носи дан а шта ноћ. Трпња је постала
мој трајни друг, па као да сам мање више привикао том стању неимањства и фактичког убоштва.”16 Уредник Српског дневника, Душан Поповић, ни после кризе
није успео да се опорави редукујући број страна. У сличној ситуацији нашао се
Народни гласник из Лос Анђелеса који је после повратка уредника А. Настовића у
Југославију запао у кризу и нашао се пред продајом.17
Верске институције осетиле су такође сву снагу кризе у САД. Смањен је
број цркава које су биле у функцији, а један број свештеника вратио се у Југославију.
Исељеници су посезали за разним решењима која би им омогућила да преживе
кризни период. Један од начина је био напуштање САД, али је код одређеног броја
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Говорећи о исељеничком животу у Америци, Јосип Борис Михаљевић, вођа излетника у Југославији 1932, истиче да су „овде прилике такове, да за онога који је досегао 40 година нема изгледа за запослење ни тада кад се прилике буду поправиле”. АЈ, Централни пресбиро,
ф. 738/917, Што ће бити са нашим исељеницима који не могу више рачунати на запослење у
Америци, Југословенска пошта, Сплит, 9. август 1932.
АЈ, Централни пресбиро, ф. 738/917, Кriza in slovenske organizacije u Ameriki, Slovenec,
Ljubljana, 15. septembar 1932.
АЈ, Генерални конзулат у Њујорку, ф. 10, Писмо Б. Н. Милошевића конзулу Р. Јанковићу,
март 1935.
АЈ, Генерални конзулат у Њујорку, ф. 9, Писмо конзула Р. Јанковића Тодору Полићу у Лос
Анђелесу о кризи, Народни гласник, 22. мај 1934.
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исељеника преовладало мишљење да је ипак мање зло остати у Америци. Та одлука је често, међутим, доношена из нужде. Осиромашеност исељеника је досезала такве размере да многи нису располагали средствима за повратак. Поред тога,
исељеници су страховали и од оног што их чека по повратку у земљу будући да је
и Југославија осећала штетне последице економске кризе.
Услед немогућности запошљавања у индустрији, излаз се тражио у напуштању градова и одласку на фарме чија је вредност знатно опала. Хрватска братска заједница, користећи нагли пад вредности земље и куповином фарми за своје
незапослене чланове, покушала је да им пружи делимичну заштиту.18 Начин да се
преживе те године видео се и у путовању по целој Америци у потрази за послом.
Југословенски исељеници су се у тој потрази придружили стотинама хиљада бескућника који су се са породицама и животним иметком, који је често успевао да
стане у једна кола, ишли од места до места, од државе до државе, нудећи се да раде најтеже послове.19 Распродаване су породичне драгоцености, образовани су посебни одбори за бригу о најугроженијима, одржаване су приредбе на којима су сакупљани добровољни прилози.
У тренуцима када су потпуно осиромашили, исељеници су се обраћали америчким институцијама за социјалну помоћ, иако нерадо. Југословенски званичници у Америци истицали су да су југословенски исељеници у веома малом броју
тражили помоћ од америчких власти, тумачећи то поносом и издржљивошћу наших исељеника. Тврдило се и да „наш исељеник не воли да проси”.20 Међутим овде треба узети у обзир и реалан страх исељеника од могућих последица обраћања
овим институцијама, будући да су америчке власти већ показивале тенденцију повећаног репатрирања странаца наводећи политичке разлоге (мере против комуниста), али и разлог „пада на терет јавности”.21

Криза као узрок напуштања САД
Економска депресија, немаштина и материјална упропашћеност југословенских исељеника, као и одсуство наде у могућност побољшања положаја, доводили су до повећаног напуштања Сједињених Држава и тражења излаза, пре свега, у
повратку у домовину али и одласку у треће земље. Криза у САД се директно одразила и на број усељеника из Европе, при чему се бележи њихов значајан пад.
Укупан број усељеника из девет европских земаља у периоду од 1. јула 1931. до
28. фебруара 1932. износио је 10.263 лица док је број оних који су у истом периоду напустили Сједињене Државе био двоструко већи, 20.514. Из Југославије се у
истом периоду у САД уселило 376 лица, 10% мање од уобичајеног броја.22
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АЈ, Централни пресбиро, ф. 738/917, Шта ће бити са нашим исељеницима који више не могу
рачунати на запослење у Америци, Југословенска пошта, Сплит, 9. август 1932.
Драгољуб Живојиновић, Документи о америчкој историји (1606–1955), Београд 1981, 276.
АЈ, Централни пресбиро, ф. 111/250, Реферат новинара Ракића из Лос Анђелеса, 21. јануар
1931.
АЈ, Генерални конзулат у Њујорку, ф. 5, Извештај конзулата у Њујорку о депортовању комуниста, 27. јун 1931.
АЈ, Генерални конзулат у Њујорку, ф. 7, Извештај конзулата Исељеничком комесаријату у
Загребу о исељавању из САД, 19. април 1932.

Архив, часопис Архива Србије и Црне Горе, 1–2, 2005.
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Када се говори о броју повратника у Краљевину Југославију у овом периоду,
потребно је узети у обзир да је један број лица сваке године репатриран без обзира на економску кризу. Процес репатрирања одвијао се због различитих прекршаја. Углавном су се као разлог наводили илегално усељавање, криминал и душевне
болести. Из тих разлога са подручја њујоршког конзулата репатрирано је 1930 –
289 лица, а 1931 – 336.23 Ипак, највећи број повратника чинила су економски
угрожена лица. Највећи број повратника забележен је непосредно после избијања
економске кризе. Тако се 1930. вратило у домовину из прекоморских земаља 7607
исељеника, а 1931. чак 8089, да би временом тај број био смањен (1932 – 6031,
1933 –3385, 1934 – 2309).24 Међутим, део исељеника је у тренуцима када је економска криза постала стварност и за европске земље, као и за Југославију, гајио
наду у знатно бржи опоравак САД. Тако Адела Милчиновић, службеница у њујоршком конзулату, истиче: „Људи су се донекле привикли на страдање и гладовање, поготово када чују и читају да је на целом свету једнако.
Сваки се тада теши да ће се у Америци прилике најпре поправити”.25 Међу повратницима, преовладавали су људи средњих година и старији за које су постојале мале или готово никакве могућности да свој материјални губитак надокнаде у
каснијем периоду. Такође, највећи проценат повратника чинили су квалификовани и неквалификовани радници што је било и очекивано будући да су индустријски радници били највише погођени кризом.26 Број повратника у категорији земљорадника био је релативно мали, просечно око 10% од укупног броја повратника. То, међутим, није говорило о бољем положају исељеника у пољопривреди
већ о веома малој заступљености југословенских исељеника међу њима.
Већина повратника била је крајње сиромашна, често и без средстава за паробродску карту. Трећи разред на бродовима је редовно био испуњен овим исељеницима.
Интересантно је да је једна од земаља у којој се видео излаз из безнадежне
ситуације постао Совјетски Савез, који се налазио у процесу испуњавања петогодишњег плана и чинило се да је због специфичног вођења привредног развоја избегао економску кризу. Поред тога, због повећане потребе за стручним кадровима
и квалификованом радном снагом, Совјетски Савез је постао отворен за раднике
из иностранства, па самим тим и из САД. Заинтересованост за исељење у Русију
подстицали су делом и економски стручњаци из Америке, који су у америчкој
штампи хвалили предности тзв. програмиране привреде, стварајући слику позитивног стања привреде у Совјетском Савезу.27 Исељавању у Русију прикључио се
и један број југословенских исељеника у САД. Југословенски конзулат у Њујорку
даје податке да се из Кливленда иселило око 80 Југословена, а отприлике исто
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Исто.
АЈ, Министарство унутрашњих послова (14), ф. 36/112, Статистички подаци о исељавању
1922–1939; М. Колар Димитријевић, н.д., 340–343.
АЈ, Генерални конзулат у Њујорку, ф. 7, Извештај А. Милчиновић Исељеничком комесеријату у Загребу, 15. фебруар 1932.
М. Колар Димитријевић, н.д., 343.
Х. Б. Паркс, н.д., 630.
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толико и из Питсбурга.28 Дозволе за усељење у Русију добијали су само радници
за чијим квалификацијама је постојала потреба. До краја 1931. године, у САД је
око 5.000 углавном европских радника чекало на дозволу за одлазак у Русију.
Процес исељавања је по свему судећи узео веће размере, па су власти у САД убрзо реаговале и крајем 1931. укинуле право радника да из Русије шаљу новац члановима породице већ су и њих морали да поведу приликом напуштања САД.29

Последице економске кризе
Тешко је извести стварну процену последица које је велика економска криза
оставила на југословенске исељенике у САД. Расуте по целој територији Сједињених Држава, свака исељеничка колонија била је изложена различитим облицима
кризе, притисцима, дискриминацији. Заједничка појава је била чињеница да је ова
депресија и у материјалном и у социјалном погледу уназадила југословенског
исељеника. У посматраном периоду, исељеници су морали да се задовоље лошијим и слабије плаћеним пословима, а уштеђевине које су пружале извесну сигурност углавном су потрошене, чиме су они практично враћени на почетак свог
емигрантског живота. У обзир треба узети и психолошке ефекте који је криза
имала, стварајући нова осећања несигурности и страха. Колико је криза погубно
утицала на њихов економски положај показују и процене да су југословенски исељеници пред избијање Другог светског рата стајали материјално много горе него
пре кризе. Истицало се да „због сталне економске кризе која се од берзанског краха 1929. осећа стално у Америци, велики број наших исељеника остао је без посла
а спекулација на берзи многе је тотално упропастила” и као последица тога „велики број наших исељеника се налази на списковима незапослених радника који
примају државну помоћ”.30
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АЈ, Генерални конзулат у Њујорку, ф. 7, Извештај Аделе Милчиновић о исељавању радника
у Русију, 21. децембар 1931.
Исто.
АЈ, Генерални конзулат у Њујорку, ф. 15, пов. бр. 107, Извештај конзулата Министарству
иностраних послова, 12. јун 1939.

