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ПРЕКОМОРСКЕ МИГРАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА 
СРЕДАЧКЕ ЖУПЕ 

Предмет рада су печалбарске прекоморске миграције Сретчана у Сједињене Америчке 
Државе. Те миграције почињу крајем прошлог века када је Средачка жупа, до ослобођења 
1912.  године,  припадала  држави Турској.  Те миграције  се  настављају  до  почетка Другог 
светског рата, а појединци су одлазили вишекратно на рад и по правилу враћали се у зави 
чај. Из тих миграција настала је временом невелика скупина Сретчана исељеника настање 
них претежно у Чикагу и Индијанополису. Разматрања се  заснивају на аутентичној грађи 
објављеној у књигама завичајних писаца, као и на грађи аутора са теренских истраживања 
1989  1994. године. 
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1 

Приликом  теренских  етнолошких  истраживања  у  селима  Средачке  жупе  (1991– 
1993) сачинила сам неколико записа предања о печалбарима који су „још у турско до 
ба“ одлазили на рад у Америку, неки вишекратно, други пак остајали по неколико го 
дина  заредом,  али  су  се  по  правилу  враћали  у  свој  завичај. Моји  записи  о  некада 
шњим средачким печалбарима,  као и  о нашим радницима у страним земљама у са 
времено доба, настали су у склопу мојих истраживања села као социјалне заједнице у 
прошлости и данас. 1 

Међутим, феномен печалбарства у далекој Америци, посебно становништва шар 
планинских жупа Средачке  и  Сиринићке,  изазовна  је  и  посебно  значајна,  притом и 
сасвим  занемарена  тема  у  нашој  науци,  иако  о  њој  има  наговештаја  у  радовима  Ј. 
Цвијића и А. Урошевића. У овој прилици позабавићу се том темом на примеру ста 
новништва Средачке жупе, с обзиром на то да у овом моменту располажем егзактном 
грађом која обухвата период крајем XIX и прву половину XX века. 

1 М.  Радовановић, Из проучавања друштвеног живота у Шарпланинским жупама, Гласник Етно 
графског института САНУ XLI, Београд 1992, 147  155.  У истраживачком тиму на мултидисциплинарном 
пројекту Гора, Опоље, Средска, економске миграције становништва Средачке жупе, као и тзв. стару печалбу 
обрадила је Светлана Радовановић. В. монографију Шарпланинске жупе ГОС  антропогеографскоетно 
лошке,  демографске,  социолошке  и  културолошке  карактеристике,  Географски  институт  "Јован Цвијић" 
САНУ, Посебна издања 40/II, Београд 1995, 300  304.
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Врло су инструктивни иако уопштени подаци Миливоја Савића о печалби Сретча 
на до 1914. године. Савић тврди да из приближно 890 кућа, колико их укупно има у 
Средачкој жупи, из сваке куће иде један до три мушкарца у печалбу... те да их све ви 
ше одлази и у Северну Америку. У Америци раде на железници, у фабрикама и кла 
ницама, а у градовима Индијанополису, Чикагу, Портланду и др. 2  Још један податак 
из литературе потврђује да се у првој деценији нашега века из призренског краја уве 
лико  одлазило  на  рад  у  прекоморске  земље.  Наиме,  године  1910.  отпочело  је  рад 
„Српско призренско земљорадничко друштво“ које су основали „Срби из Призрена и 
околних села који су се налазили на раду у Америци, у Портланду“. 3  То је било кре 
дитно акционарско друштво, чији  је циљ био да сељаке заштити од зеленаша јефти 
ним  кредитима.  Међутим,  за  документовано  разматрање  прекоморских  миграција 
Сретчана најзначајнија  је крајње савесно изложена изворна грађа у завичајним књи 
гама Тодора С. Чукаловића и Војислава Танасковића. 

Т. Чукаловић, правник по образовању, систематским истраживањима методом „од 
куће  до  куће“  (користећи и  архивску грађу) написао  је Сретечки родослов  4 . Књига 
садржи податке о сваком члану породице свих родова („фамилија“) у седам заселака 
Средске, средишног, врло старог, насеља Средачке жупе. Осим чињенице да је у Ро 
дослову поименично назначен сваки члан породице, односно рода, по правилу и годи 
на његовог рођења (као и смрти за старије генерације), треба поменути и нека посеб 
на  обележја  наведена  о  бројним  појединцима,  у  која  се  убрајају  и  подаци  о  раду  у 
Америци, затим о учешћу у добровољачким ратним формацијама у Првом светском 
рату, такође и о несрећним судбинама печалбара умрлих у туђини, као и ретких, поје 
диначних отуђивања од породице и прекида веза са завичајем. Посебно помињем екс 
клузивни податак о двојици Сретчана који су нашли смрт у Атлантику, потопљени са 
бродом Титаник, у пролеће 1912. године. 

Још  једна књига Т. Чукаловића под насловом Живот  је сећање  казивања ста 
рих  људи  из  Средачке жупе  и  Призрена  5 ,  својим  мемоарским  садржајем,  односно 
животним причама радника, некадашњих печалбара у Америци, представља веродо 
стојни извор грађе о прекоморским миграцијама, о самоорганизовању и начину путо 
вања, међусобној помоћи, како у одласку тако и у току рада и живота у туђини. 

Монографија Средачка жупа  чији  је аутор дугогодишњи учитељ Војислав Тана 
сковић 6 , садржи грађу о свим насељима Жупе која су највећим делом мешовита, му 
слиманско    српска,  неколико их  је муслиманских,  а  само два  су српска  (Средска и 
Живињане). У овој монографији садржани су врло карактеристични подаци о мусли 
манским  печалбарима  у  Америци,  такође  наведеним  поименично.  Из  података  код 
Танасковића, али и код Чукаловића, видимо да су Срби и муслимани из Средачке жу 

2 Миливоје  М.  Савић, Наша индустрија, занати и трговина  њине основице, стање, односи, ва 
жност, путеви, прошлост и будућност, VI део, Изд. Министарство трговине и индустрије, Сарајево 1925, 
227. 

3  Ђорђе  Микић,  Друштвене  и  економске  прилике  косовских Срба  у  XIX и почетком XX века   Од 
чифчијства до банкарства, САНУ, Посебна издања DLXXXVIII, Београд 1988, 330. 

4 Т .  С .  Чукаловић, Сретечки родослов  Родослови фамилија села Средске код Призрена, XIX и XX 
век, Ниш 1989. 

5 Т .  С .  Чукаловић, Живот је сећање  Казивања старих људи из Средачке жупе и Призрена, Сред 
ска, Призрен, Ниш 1991. 

6 В.  Т анасковић, Средачка жупа, Приштина 1992.
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пе бивали заједно на својим далеким путовањима, испомажући се међусобно, о чему 
има и записа из наших теренских истраживања 7 . Посебну документацију у Танаскови 
ћевој књизи представљају и снимци Сретчана у Америци у њиховим друштвенокул 
турним организацијама, као и фотографије појединих добровољаца, истакнутих бора 
ца са признањима стеченим у Првом светском рату. Најзад, Танасковић доноси попис 
свих добровољаца из Средачке жупе, уз напомене о њиховом рањавању или погиби 
ји. 8 

2 

Из изложеног следи да је завичајна литература Сретчана пружила могућност да се 
сачини један основни корпус грађе о прекоморским миграцијама средачких печалба 
ра, при чему су забележена многа обележја тих миграција крајем XIX и у првим деце 
нијама XX века. Радови о српском исељеништву у Америци од средине XIX века па 
надаље чини  се  да  уопште немају података  о исељеништву  са  тла  данашње Србије, 
поготову из оних њених крајева који су, као што је случај са Средачком и Сиринић 
ком жупом, до 1912. припадали Турској. Према америчким ауторима, како то истиче 
Мирјана Павловић у уводним поглављима књиге Срби у Чикагу 9 , период од 1880. до 
1914. године, тј. до Првог светског рата означен је као други талас српског исељени 
штва, а међуратни период (1918  1941) као трећи талас. У такву периодизацију пот 
пуно се уклапају и миграције средачких печалбара. 

У  науци  је  познато  да  су  у  много  случајева  миграције  такозване  привремене,  у 
смислу привременог боравка на раду у страној земљи, битан предуслов за настајање 
исељеништва. У овом прилогу реч је о миграцијама посматраним из матичне земље, 
односно из типично печалбарског матичног краја, миграната, које су такође, у многим 
случајевима резултирале исељавањем. Са гледишта антропогеографије, такав крајњи 
исход се убраја у проблематику последица миграција. Разумљиво је да последице ми 
грација  у  савремено доба захтевају да се њима бави све шири круг наука. Осим ан 
тропогеографије, која подразумева и проблеме етничких и етнокултурних процеса, о 
чему је Цвијић писао пре скоро сто година, ту се убраја и етногеографија, етнологија 
и етничка историја, а у последњим деценијама разматрају се општи проблеми етници 
тета, односно етничности са социолошког, антрополошког и културолошког станови 
шта. 10 

7  Z.   D ivac, Mount Šara Migrant Workeræs Life Stories About Interethnic Cooperation, Гласник Етнограф 
ског института САНУ XLII, Београд 1993, 103107. 

8 В.  Т анасковић, исто, 91, 123, 137, 156, 172, 173, 332333. Из поименичног списка добровољаца Со 
лунаца наводим њихов број по насељима: Горње Село 9 добровољаца, Драјчићи 3, Живињане 2, Локвица 3, 
Мушниково 14, Плањане 8, Средска 17. Од укупно 56 добровољаца три су погинула а пет је рањених. На за 
падном фронту било је 11 Сретчана добровољаца, од којих је један погинуо а један умро по доласку кући од 
последица рањавања. 

9 М.  Павловић, Срби у Чикагу  Проблеми етничког идентитета, Посебна издања ЕИ САНУ 32, Бе 
оград 1990, 14. 

10 Исто; М.  ЛукићКрстановић, Новија проучавања етничког идентитета  америчке и канадске 
теоријске оријентације, ГЕИ САНУ  XXXV, Београд 1986, 6172; Исти, Срби у Канади живот и симболи 
идентитета, Посебна издања ЕИ САНУ 36, Београд 1992.
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3 

Вратимо се сад најкраћем приказу конкретних података о прекоморским миграци 
јама Сретчана на основу грађе из побројаних извора, укључујући и моје теренске за 
писе.  Иза  свих  бројки  миграната  које  ћу  навести  стоје људи  забележени  именом  и 
презименом. Родослов пружа могућност да се установе и њихове сродничке везе, па 
су по правилу то рођена браћа, или браћа од стричева, или стричеви и синовци, одно 
сно  отац  и  синови.  У  време  тадашњих  великих  породичних  заједница  одлазило  је 
истовремено више њихових чланова у печалбу. Били су то, при првом одласку, често 
младићи, неожењени (неки су тамо „узели“, тј. оженили се Словакињом, Пољкињом  
девојкама из словенског света, али и по којом „Американком“, те због тога тамо зау 
век  остајали). Какве  су  све  сродничке  везе међу мигрантима биле, показује следећи 
забележени пример: два рођена брата,  један њихов брат од стрица, као и један отац 
односно стриц  сва четворица на раду у Америци, пријавили су се заједно за добро 
вољце: тројица браће за Солунски фронт, један од њих за Западни фронт. 

У Америку се по правилу путовало у овећим групама, а о организацији групе ста 
рао се добростојећи, искусан и предузимљив човек, јер се успут могло наићи на пре 
преке при преласку бројних граница. У једној таквој групи, описаној у животној при 
чи Јована ПоповићаКалинчића Дечак иде у Америку  11 , било их је тридесет и двоји 
ца, међу њима и дечак Јован из Средске, чији је отац тада, 1911, већ увелико радио у 
Америци. Проблем  је  настао при  куповини карте за брод  јер  је дечак имао непуних 
шеснаест година. Тада је Угрин, старији путник и искусан печалбар, прихватио да ће, 
улазећи на  тле САД изјавити да  Јована,  свога  сина,  води  са собом с намером да га 
школује. Уз помоћ шефа Агенције из Београда, Јовану је испослован документ са но 
вим презименом. А дечак Јован је за све време путовања преко океана био у потпалу 
бљу са двојицом својих другара из Плањана, младићима по имену Каплан и Ибраим. 
 Кренули су из Средске преко Превалца пешице кроз Сиринићку жупу до Урошевца, 
а отуда возом до Скопља; пошто су тамо прибавили потребна документа, наставили 
су возом преко границе са Србијом, у Београд. Ту су набавили путне карте за прекоо 
кеанску  пловидбу  у  специјалној  агенцији,  па  наставили  возом  преко Пеште,  Беча  и 
Париза до пристаништа у Авру, а отуд бродом у Њујорк. Ту се већ група дели: њих 
двадесетчетворица  одлазе  у Чикаго,  осморица  у Индијанополис. Очигледно,  тада  су 
већ била уходана и добро организована путовања у Америку. 

О једној сличној групи од дванаест путника за Америку, с краја двадесетих година 
сачинила сам запис у кући Михајла Вучковића (69 година) у Горњем Селу. Из те куће 
сукцесивно се одлазило на печалбу: деда, отац и стричеви (Иван, Вучко, Тома, Зарија, 
Душан и Јефто). Један стриц се тамо оженио Американком и остао, а породица Вуч 
ковића и  данас  чува писма и  слике  дедова и прадедова о њиховом животу и раду у 
Америци. Последњи печалбар из породице Вучковић вратио се 1928. године. Вучко 

11 Чукаловић, Живот је сећање..., 49  55. Помене печалбара у Америци налазимо и у причама других 
казивача: 12, 29, 36, 38, 80, 83. Упоредити о животним причама Сретчана: М.  Радовановић, Антропоге 
ографска, етнографска и фолклорна грађа о Горанцима, Опољцима и Сретчанима у изворној литератури, 
Шарпланинске жупе Гора, Опоље и Средска, 246, 247, 254, 255.
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вићи тамо имају рођака Џона Томића, инжењера нафташа.  Ево и записа из 1992. од 
Ферата Хасана  (72 г.) из Небрегошта. Његов отац  је два пута ишао у Америку у пе 
чалбу. Први пут је остао три године, а за то путовање паре му је дао Крсто, његов зе 
мљак, који га је и позвао да заједно крену. По очевом повратку родио се казивач Ха 
сан.  За  друго  путовање,  отац  није  зајмио  новац,  а  у  Америци  је  остао  непрекидно 
шест година. По Хасановом сећању, у Америку су у печалбу ишли и други из Небре 
гошта: Ђељо, Ајваз итд. 

4 

Поименичне  спискове  Сретчана,  радника  у  прекоморским  земљама,  сачињене 
према грађи у Родослову, приказаћу овде разврстане у неколико категорија миграна 
та. При том треба имати на уму да њихов знатан део подразумева вишекратне одла 
ске у Америку. Тако, на пример, Никола Шошевић 12  први пут је отишао у Америку у 
Индијанополис  у  својој  осамнаестој  години,  и  тамо  непрекидно  остао  осам  година 
(1911–1919). Док је тамо радио, отац за њега запроси девојку Анђелину, па се он вра 
тио да би се оженио. Родио им се и син, али се ускоро жена разболи и умре. Тада се 
он, као удовац, вратио у Америку, добио посао у кланици у Чикагу, и остао на раду 
још око двадесет година. Нарушеног здравља отишао је у пензију и вратио се у Сред 
ску. Наглашава да је много пара из Америке слао кући: брату Марјану 18.000 долара 
на руке. 

У категорији миграната у САД издвојила сам неколико подгрупа: 
а) једнократно или вишекратно радили су у Америци и вратили се у земљу; 
б) неки су као радници били у првој групи добровољаца за Солунски фронт, и сви 

су  се  вратили  кући  (осим неколико погинулих),  у  другој  подгрупи  су  добровољци у 
америчкој војсци  борили се на Западном фронту. Неколико Сретчана војника са За 
падног фронта остали су да живе у САД; 

в) Сретчани који су дошли као младићи, неожењени, тамо су се оженили и остали 
у САД. Неколико тих емиграната, пред Други светски рат преселили су своје породи 
це или поједине рођаке код себе. Има и неколико случајева средачких нежења који су 
до смрти остали у САД. После Другог светског рата емигрирало  је у САД неколико 
Сретчана из завичаја, док је само један у Америку емигрирао право из немачког заро 
бљеништва. Очигледно,  још пре Другог светског рата, заједница Сретчана у САД се 
знатно проширила. Тако, на пример, код имена тројице Сретчана, осамдесетих годи 
на, када је Родослов писан, назначено је да је од њих настало неколико нових породи 
ца. Од једног  још две, од другог  још три; а од трећег, Симијана Чукаловића, који је 
почетком века отишао у САД, и тамо се оженио Словакињом, а она му изродила че 
тири сина и четири кћерке, настало  је шест нових породица поименично наведених. 
Све кћери удале су се за Американце, од синова, два су умрла у детињству, а друга 
двојица, ожењена Американкама носе презиме Чукало. 13 Сви живе у држави Илиноис. 
Према Родослову, највише америчких Сретчана живело је и живи у Чикагу, а такође 

12 Живот је сећање ..., 31  34. 
13 Родослов, 97.
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их има и у Милвокију, Индијанополису итд., а тек у новије доба, из друге и треће ге 
нерације, има их и у Сан Дијегу у Калифорнији. 

Атанасије  Урошевић 14  се  укратко  позабавио  печалбарима  из  суседне  Сиринићке 
жупе, наводећи да су из те жупе миграције у Америку почеле после 1905. године. Си 
ринићани се помињу и у животним причама Сретчана, са којима су били заједно до 
бровољци на Солунском фронту. У Родослову је, међутим, забележено осам случајева 
одлазака Сретчана печалбара у САД крајем XIX века. Забележено је и усмено преда 
ње о једној породици из Средске, која се „пре сто година иселила у Америку“, али да 
се њено име сачувало до данас у неколико средачких топонима. 

У  Танасковићевој  грађи  налазе  се  значајни подаци о муслиманском живљу који 
одлази заједно са српским у Америку на рад. Из Доњег Љубиња 15  то су: Шефкет Кур 
теши, Ајваз Муслими, Реџо Садики; из Локвице 16 , карактеристичне по знатном броју 
великих породичних заједница, и муслиманских и српских, радили су у Америци: Ву 
јићи  Вебија и Рамадан, Дураки  Реџа и Мухарем, Бирдаини  Љатиф и Адиљ, као и 
Мустафа Реџеп; из Плањана 17  четворица муслимана отиснули су се да раде у САД и 
тамо остали да живе, што је била ретка појава за ову популацију. Посебно је истакнут 
пример Усеини Кадрије из Плањана, који је као дечак отишао у САД на рад и, после 
педесет година проведених тамо, вратио се у завичај, и као нежења од уштеђеног нов 
ца подигао седам спомен чесама са појилима за стоку. 18 Плањанац Рама Рамиз радио 
је почетком века једну деценију у САД, а по повратку кући од њега је потекло десетак 
нових породица у његовом роду. 19 

У монографији  се  налази  неколико  фотографија  добровољаца из Средачке жупе 
на Солунском и Западном фронту, као и групни портрет Сретчана, чланова Соколског 
друштва  у Индијанополису. 20  Осим  соколске  чете, Сретчани  су  основали и тамбура 
шки оркестар 21 ,  звани  "Шара“,  како  сам  забележила  у Горњем Селу код Вучковића. 
Најзад, имали су у Индијанополису и своју кредитну задругу са више од двадест чла 
нова. 22 

5 

Очигледно је да су се радници из Средачке жупе у Америци добро и ефикасно ор 
ганизовали, прилагодивши се тамошњим условима живота. Међутим, остали су при 
вржени  завичају  не  само  они  који  су  тамо  привремено,  односно  повремено  радили 

14  А.  Урошевић,  Шарпланинска  жупа  Сиринић,  Годишен  зборник  књ.1,  Филозофски  факултет  на 
Универзитетот, Скопје 1948, 141, 159. Прекоморске миграције печалбара Сиринићана имају исти ток као и 
миграције Сретчана, Урошевић наводи да је 49 Сиринићана печалбара у САД, док их у Аргентини има 12. У 
САД има их највише у градовима Индијанополису, Кливленду и Ахрону. Не очекује се њихов повратак јер 
су се тамо поженили и основали породице. Ово су подаци забележени при истраживању 1938. године. 

15 В.  Т анасковић, Средачка жупа, 290. 
16 Исто, 300. 
17 Исто, 312. 
18 Исто. 
19 Исто. 
20 Исто, 137, 172, 173, 91. 
21 Исто, 123. 
22 Исто.
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(долазили су кући на годину  две својој породици, а затим се поново враћали у САД), 
већ и они који су постали „српски Американци“ или амерички Срби. Вероватно није 
забележено све о њиховим акцијама о слању помоћи својим земљацима у сеоским за 
једницама у Средачкој жупи, али имамо неколико карактеристичних података и о то 
ме. Културноуметничко друштво „Српски гуслар“ основано у Средској крајем триде 
сетих година, имало је и тамбурашки оркестар, као и позоришну секцију 23 , што је би 
ло потпомогнуто и новчаном помоћи исељеника; у истом периоду основана је у Сред 
ској и „Народна читаоница“ са скромном библиотеком, а прилоге су и за ову акцију 
давали повратници из Америке (забележено је да је за ту сврху Ђ. Шипић приложио 
50 долара). 24  Године 1929. основана је и у Средској „Соколска чета“. Има докумената 
који сведоче да су Сретчанима, њихови земљаци из Америке, слали новчану помоћ и 
за друге сврхе, о чему сам се уверила на терену. У гробљанској цркви Св. Никола, у 
Мушникову,  налази  се  урамљени списак шест приложника „помоћи цркви“, некада 
шњих мештана  исељеника у САД. 25 У Плањану сам 1992. године забележила од Ак 
сентија Аксића  (62 године) да су, тридесетих година, од својих земљака из Америке 
добили, новчану помоћ за обнову цркве, али се „село“ договорило да се од тог новца 
подигне школска зграда да им деца не би пешице ишла у школу до Средске. Сачувана 
је фотографија  тог  архитектонски необичног,  невеликог  здања,  којег  више нема. На 
тој фотографији пред школом је мали Аксентије са својим оцем. На месту те зграде, 
пре  двадесетак  година,  подигнута  је  нова  школска  зграда.  Старији Плањани  веома 
жале што  је срушен  један споменик културе из прошлости њихове сеоске заједнице, 
посебно због тога што је сведочио о блиским везама исељеника са својим завичајем. 

Наредни  пример  такође  указује  на  очување  веза  исељеника  са  завичајем.  Јула 
1962. године пуштена је у рад чесма у дворишту школске зграде у Средској изграђене 
још пре три деценије. На терену на ком се налази ова зграда није било могућно изгра 
дити чесму са водом за пиће. О том проблему, неколико година раније, разговарао је 
директор школе и покоји ђачки родитељ са једним Сретчанином из Чикага (Ч. Ј. Сов 
тић). Совтић је после двадесет година живота у САД посетио стари крај и предложио 
својим земљацима да у име школе пошаљу писмо Сретчанима који живе у Америци и 
Канади, и образложе им ... „да су паре потребне за довођење воде у школу, јер се деца 
пате за воду“. Совтић  је обећао да ће се на основу тог писма он лично постарати за 
прилоге од наших исељеника из Америке и Канаде. 26 Одмах по повратку у САД, Сов 
тић  у  свом боравишном месту Чикагу оснива фонд за прикупљање прилога. Списак 
приложника  и  износ  поклоњених  долара  из  јула  1957.  вишеструко  је  занимљив  за 
исељеничке теме: приложника из Чикага је 19, из Индијанополиса 9, из Торонта (Ка 
нада) 8; само један је из Славоније, сви други су Сретчани. Укупно је прикупљено 334 
долара; а Совтић је уз сагласност надлежних, успео да тој суми прикључи још 200 до 
лара, остатка од расформираног друштва „Вардар“ у Чикагу. Тако је за довођење воде 

23 Исто, 122. 
24 Исто. 
25 Сви су приложили по десет долара, и то: Јовановић Никола, Несторовић Крста, Билибајкић Грујо, Бај 

кић Душан, Недељковић Станко, Несторовић Томо  укупно 60 долара, 19. јануара 1931. године. Приложни 
ци су тражили да се њихов списак урами и остане у цркви. Паун Јовановић је 15. марта 1966. године препи 
сао и урамио списак из 1931. године. 

26  Слободан  Ј анковић  Сретчанин ,  Наша  школа    тринаест  деценија  примерног  рада  (1863   
1993), Срецка 1994, 167168.
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послато  Средској  укупно  534  долара. 27  Разумљиво  да  је  новчана  помоћ  исељених 
Сретчана била недовољна да подмири све трошкове изградње тог својеврсног школ 
ског водовода. Међутим, то је био значајан подстицај да се коначно разреши проблем 
недостатка пијаће воде у средачкој школи, што је и остварено уз ангажовање општин 
ске службе за комуналне послове. 

* * * 

М. М. Савић је оријентацију средачких печалбара да све чешће и у све већем бро 
ју одлазе на рад у Америку образложио њиховом знатно већом зарадом у односу на 
ону коју су доносили из већ уходане печалбе у Румунији (као и у Србији до 1912). При 
том је истакао да је за Сретчане печалба крајња нужда ради опстанка. 28 Из једног до 
кумента с почетка века види се да је, на пример, у Горњем Селу, највећем и најмного 
људнијем насељу у Средачкој жупи,  било  српских  кућа  беземљаша. 29  Свакако да се 
може претпоставити да и они који су земљу имали, нису је имали довољно за прехра 
ну многољудних породица. Стога је разумљиво што се у животним причама печалба 
ра помиње скромни живот у Америци и како се штедело да би се купила земља. И ни 
је случајно што у породичним усменим предањима очуваним до данас налазимо чест 
мотив о „пуном фесу златника“, или „наполеона“, који је деда, односно прадеда донео 
из Америке, као и то да је тим новцем купована земља. 

С  обзиром  на  масовност  печалбарског  рада  средачких Срба  у Америци у првих 
неколико деценија XX века, релативно је мали број оних који су заувек остали тамо. 
Враћали су се своме завичају из далеког света и надали се бољитку. Преживели су не 
како, уз жртве и страдања, и Други светски рат и дочекали ослобођење. Није било ви 
ше „старе печалбе“, али код средачких Срба нема ни „нове печалбе“, како су назване 
савремене  економске  миграције  наших људи на  раду  у  западноевропским  земљама. 
Од  средине  шездесетих  година  кренуло  је  исељавање  средачких Срба  у градове  по 
Србији, унеколико и по Македонији. „Непотпуни спискови исељених породица и ро 
дова“  сачињени у  оквиру  „намерног узорка“ из Мушникова, Драјчића, Живињана и 
Плањана, показују да су те миграције задобиле „алармантне размере“. Из наведених 
насеља иселиле су се 102 породице 30 . Ипак, нису сви средачки Срби заувек напустили 
завичај. Многи нису продали куће: бораве у њима у време годишњих одмора и школ 
ских распуста, такође долазе у време црквених односно сеоских слава. 

Потомке некадашњих упорних, вредних, издржљивих средачких печалбара зави 
чај није могао да задржи у новим условима, јер се и сам њихов завичај нашао у неза 
видном положају у деценијама које су за нама. 

Miljana RADOVANOVIĆ 

27 Исто, 171. 
28 М.  М.  Савић, Наша индустрија ..., 227. 
29 Ђ.  Микић, Друштвене и економске прилике ..., 226  227. 
30 С.  Радовановић,  Економске миграције ..., 308   311.
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OVERSEA MIGRATIONS OF THE INHABITANTS OF SREDAČKA ŽUPA 

The topic of this work is migrant work of Sretčani in the USA. These migrations started in the end of the last cen 
tury when the Sredačka Parish gained liberation from the Turks in 1912. They lasted until the Second World War. So 
me individuals went to work for several times and returned to their fatherland. These migrations resulted in a not big 
group of Sretčani moved and inhabited in Chicago and Indianopolis. These studies are based on authentic material pu 
blished in the books of homeland writers and some of the materials were collected in the very area between 1989 and 
1994.


