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РАЗЛИЧИТОСТИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ИДЕНТИТЕТ 
Срби у Чикагу 

Српска етничка заједница у Чикагу је упркос очувања етничког заједништва и спе 
цифичности у односу на већинско друштво и високо сегментирана група. Од оснивања 
до  данас  у њеном животу  се уочавају различите диференцијације од регионалне при 
падности  и  локалнокултурних  особености,  преко  социјалноекономских  специфично 
сти, до идеолошкополитичких и религиозних сукоба. 

Кључне речи: етнички идентитет, етничко заједништво, унутар групна диференци 
јација. 

Етнички  идентитет/етницитет  је  један  од  најчешћих  теоријскометодолошких 
концепата  у  проучавању  етничких  заједница  у  мултиетничким/мултикултурним 
друштвима. У таквим приступима исељеничко мањинске групе се обично, мада не 
и искључиво, посматрају као мање или више хомогене заједнице, а нагласак је на 
обликовању и испољавању, очувању или губљењу њихових етничних и културних 
обележја, односно на одликама њиховог заједништва и различитости у односу на 
већинско становништво или друге етничке заједнице. Циљ овога рада је, међутим, 
да се сагледају диференцијације у оквиру српске етничке групе у Чикагу. Сматра 
мо да савремени концепт етничког идентитета комбинацијом ситуационих и суп 
ституциналих  приступа,  синхронијске  и  дијахронијске  равни  проучавања,  као  и 
подвлачењем  субјективне  димензије  и  симболичког  карактера  етничког  заједни 
штва  не  само  да  не  замагљује  унутаргрупне  разлике,  већ,  напротив,  упућује  на
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проучавање бројних нијанси које постоје у оквиру етничког заједништва 1 . Зато су 
различити типови разлика у оквиру Српске етничке групе у Чикагу разматрани на 
основу анализе појединих симбола њиховог етничког идентитета, али су претход 
но изложене основне одлике миграције и формирања етничке заједнице. 

Исељавање Срба у Чикаго уз неке особености има све одлике насељавања Ср 
ба у Америку, па и ширих јужнословенских и европских кретања према САД. За 
почело  је крајем прошлог и у првим деценијама двадесетог века и још увек траје 
тако да у том граду живи већ четврта, па и пета генерација наших исељеника. Ми 
грација се одвијала с променљивим интензитетом у неколико узастопних етапа ко 
је се међусобно разликују по времену, броју, узроку и области исељавања, образов 
ној и социоекономској структури исељеника, што је утицало и на њихову каснији 
живот у Чикагу. 

Најшира  категоризација,  коју  су  често  користили  и  сâми  исељеници,  је  на: 
"старе"  и  "новодошле" у  зависности  од  тога  да  ли  су  се  доселили пре или после 
Другог светског рата и на њихове потомке рођене у Америци. Друга могућа поде 
ла је, не према времену већ, према мотивима за миграцију на: економске и поли 
тичке  емигранте,  а  трећа нешто детаљнија комбинацијом претходна два фактора 
разликује:  старо  исељеништво  до Другог  светског  рата,  избеглице или расељена 
лица  тзв. "ди пи" (од D. P.  displaced persons) непосредно после рата до 1962. го 
дине 2  и економску емиграцију до краја осамдесетих када се јавља тзв. "одлив мо 
згова". 

Први српски досељеници у Чикаго били су пореклом из јужнословенских кра 
јева који су се у време њихове миграције налазили под влашћу Аустроугарске ца 
ревине или Отоманске империје  (Лике, Кордуна, Баније, Славоније и Војводине, 
Херцеговине, Црногорског залеђа). Осим њих, у нешто већем броју исељавали су 
се и Црногорци, а тек од 30их година овог века и у следећим миграционим тала 
сима  јавља се и већи број исељеника из Србије. Матицу су напуштали обично из 
економских разлога сиромашни, полуписмени земљорадници у најбољим радним 
годинама, који су се у потрази за брзом зарадом запошљавали као неквалификова 
ни радници на најтежим и најслабије плаћеним пословима у челичанама, ливница 
ма гвожђа, у кланицама или на изградњи путева. Поред основног економског по 
стојали су и други мотиви исељавања: од политичких (побуне и репресалије према 
православном  становништву  у Аустроугарској монархији),  преко привредних,  до 
авантуристичких. 

Током  балканских  и  Првог  светског  рата  миграције  су  реверзибилне,  јер  се 
исељеници враћају у завичај као ратни добровољци. Досељавање нашег живља у 

1 Предности етничког идентитета као теоријскометодолошког концепта у проучавању исељеништва и 
етничких  мањина  разматрам  у  радовима:  М.   Павловић,  Теоријски  оквир  проучавања  етничности 
Срба  у  Батањи,  Симпозијум:  Друштвене  науке  о  Србима  у  Мађарској,  Српска  академија  наука  и 
уметнисти,  Београд,  децембар  1998;  Исти ,  Појмовнометодолошки  оквир  проучавања  етничког 
идентитета Срба у Батањи, Гласник Етнографског института САНУ 40, Београд 1991, 131145. 

2 Година 1962. је узета као преломна, јер је тада у СФРЈ донет закон о амнестији који се односио на 
послератне политичке емигранте,  I .   Č izmić  i V.   Mikačić , Neki  savremeni problemi iseljeništva iz SR 
Hrvatske I, Teme o iseljeništvu 1, Zagreb 1974, 8090.
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Чикаго између два светска рата такође стагнира, али због светске економске кри 
зе,  рестрикционих  емиграционих  закона  из  1921.  и  1924.  године и ниске нацио 
налне квоте које су САД имале за Југославију 3 . 

Први досељеници већином несигурни у сусрету са новом средином, а често и 
дискриминисани, били су принуђени да живе заједно да би једни другима помогли 
формирајући на тај начин кад год је то било могуће у некој од сиромашних град 
ских четврти  своје мале насеобине,  колоније. Често су се груписали и по селима 
или провинцијама из којих су долазили. Тако су прву српску колонију у северном 
Чикагу дуж Клајборн улице почетком века установили Херцеговци поред којих је 
био и један број Црногораца и Бокељаца 4 , док су у колонији у Јужном Чикагу ве 
ћином  живели  Личани  и  Црногорци.  Поред  колонија  почетком  века  исељеници 
оснивају и низ својих организација: потпорна друштва, црквеношколске општине 
(ЦШО), школе, хорове, а нешто касније почињу да издају и своје новине и публи 
кације. Тако врло рано Чикаго постаје један од центара српских исељеника у Аме 
рици, а од 1923. године и седиште Српске епархије 5 . 

Следећи  талас,  потпуно  другачији  од  претходних  обухвата  исељенике  непо 
средно после Другог  светског рата до 1962. године, претежно наше заробљенике 
из немачких логора. Различитих струка и нивоа образовања они земљу напуштају 
због политичких разлога (долазак комунизма на власт у Југославији), а у Чикаго, 
односно Америку,  се  усељавају  одједном и  у  великом броју  (око  80  хиљада)  као 
избеглице и расељена лица, на основу закона Displaced Persons Act из 1948. годи 
не и Refugee Relief Act из 1953. године 6 . Како у Америку стижу уз гаранције и по 
моћ Српске православне цркве и ретких богатијих појединаца, прво се насељавају 
у  постојеће  колоније  и  постају  активни  у  већ  оформљеним  организацијама,  али 
убрзо  напуштају  колонију  и  оснивају  нове  организације  које  више  одговарају 
њиховим идеолошким опредељењима. У матици они су обично означавани идео 
лошким именом "политички емигранти". 

У периоду од 1962. године, па до средине 80их година Чикаго насељава опет 
већином  економско исељеништво,  али  са  подручја  уже Србије, повољније старо 
сне и квалификационе структуре, међу којима се јавља велики број квалификова 
них радника, па и висококвалификованих стручњака. Како, због различитих узро 
ка,  а  посебно  ширења  црначког  становништва  на  југ,  раслојавање  колонија 
започиње  60их  година,  они  се  у  њих  обично  не  насељавају,  ретко  су  чланови 
претходних организација, и то обично само ЦШО, а основали су и мали број сво 
јих не много утицајних организација. 

3 B.  Čolaković , Ygoslav migrations to America, San Francisco 1973, 64 
4 М. Јефтић,Мала Србија, Њујорк 1916, 19. 
5  Споменица,  Тридесетогодишњица  СПМ  Св.  Сава  и  шездесетогодишњица  СПЦ  у  Америци, 

Либертивил 1953, 6972. 
6  M.  Pet rovich   and  J .   Ha lpern ,  Serbs,  Harvard  Encyclopedia  of  American  Ethnic  Groups,, 

Cambridge and London 1980, 920.
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Последњи талас исељеништва из Србије од 90их година до данас обухвата ве 
лики  број  младих,  стручних и научних  кадрова. Та појава  је позната  као  "одлив 
мозгова" 7 . 

Разлике у времену, демографским и социоекономским одликама миграције од 
разиле су се и на различите културне специфичности, навике, склоности и интере 
се, ставове и вредности исељеника, али и на њихову адаптацију, друштвени поло 
жај, начин живота и организовања у новој средини како у оквиру исељеничкоет 
ничке заједнице тако и доминантног друштва. Стога, иако се Срби у Чикагу обич 
но означавају као посебна и  јединствена етничка заједница у односу на већинско 
становништво и друге етничке групе у граду, они, ипак, упркос очувању етничких 
специфичности  и  идентитета,  у  суштини  представљају  сложену  и  хетерогену  ет 
ничку групу у  којој  се  уочавају различити типови разлика од регионалнокултур 
них преко социјалноекономских до политичкоидеолошких и верских. 

Стицајем различитих историјских околности Срби у Чикагу су, као што је већ 
наведено, потицали из региона који су се развијали под политичком доминацијом 
и културним утицајем различитих држава: почетком века Аустроугарске монархи 
је, Отоманске империје и самосталних краљевина Црне Горе и Србије, после I св. 
рата  Краљевине,  а  после Другог  св.  рата  социјалистичке  Југославије  и  од њеног 
распада самосталне Хрватске, Босне и Херцеговине и Југославије као савезне др 
жаве Србије и Црне Горе. Те велике историјске турбуленције одразиле су се с јед 
не стране на свест о националној припадности, а с друге, на бројне локалне разли 
ке у традиционалној културној баштини српских исељеника у Чикагу. 

Тако Срби који су се исељавали с територија бивше Аустроугарске монархије 
нису у потпуности имали изграђену свест о националној припадности, па су се че 
сто осећали, а у америчким пописима становништва и изјашњавали, по регионал 
ном принципу као Босанци, Херцеговци, Крајишници, Личани, Банаћани итд. По 
ред  тога,  они  су  често  у  рубрикама  матерњи  језик  наводили  неки  од  дијалеката 
српског  језика:  црногорски,  босански,  херцеговачки.  Исељеници  из  Црне  Горе, 
пак,  осећали  су  се  или  као Срби или  као Црногорци,  а  они из Србије  као Срби. 
Осим тога, међу исељеницима који матицу напуштају по оснивању прве Југослави 
је,  а  посебно  међу  онима  из  трећег  таласа,  јавља  се  и  немали  број  Југословена. 
Истовремено они као матерњи језик често наводе српскохрватски. И потомци на 
ших исељеника у Америци код којих је очувана свест о заједничкој етничкој при 
падности  такође  се различито осећају и изјашњавању. Припадници друге генера 
ције обично се изјашњавају као Американци српског порекла (Americans of serbian 
decent) или ређе као Срби рођени у Америци (American born Serbs) 8 , док се при 
падници треће генерације обично осећају као Американци. 

7  Само  у  периоду  19901993  у  иностранство  је  отишло  719  истраживача.  В .   Гречић,  Убрзани 
одлив  стручњака  као  последица  санкција    узроци,  легитимитет,  легалитет  и  последице,  Научни 
скупови САНУ књ. 76, Одељење друштвених наука књ. 15, Београд 1994, 137. 

8  Двојни  етнички  идентитет  и  његове  симболичке  манифестације  код  друге  генерације  наших 
исељеника у Чикагу анализирам у раду: М.  Павловић, Двојни идентитет  Срби у Чикагу, Етнолошке 
свеске 9, Нови Пазар 1989,
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Диференцијације у оквиру српске етничке заједнице на регионалној, уже наци 
оналној  или  наднационалној  основи посебно долазе  до изражаја  при формирању 
исељеничких организација и најбоље се уочавају у њиховим називима. Тако је, на 
пример, у колонији у северном Чикагу 1878. године основано прво српско друштво 
"Обилић"  које  1881.  године добија  назив Српскоцрногорско  литерарно и добро 
творно друштво. Ново име је изабрано "да се Црногорци не би одметнули и ство 
рили своје посебно удружење" 9 . У истој колонији постојао је и Први српски брат 
ски добротворни савез који је популарно називан Херцеговачки 10 . Личани који су 
углавном  насељавали  колонију  у  јужном  Чикагу  својим  организацијама  су,  пак, 
најчешће  давали  називе  или  по  именима  светаца  које  су  славили:  св.  Јован,  св. 
Ђорђе, св. Никола или по територији са које су чланови друштава потицали: Срп 
ско потпорно друштво "Лика и Крбава", СПД "Балкан" итд 11 . Подвојеност између 
Личана и Црногораца у тој колонији је кулминирала формирањем посебних црно 
горских организација: Потпорно удружење "Љубав Црногорца"  (19051912) и се 
стринство  "Кнегиња  Милица"  које  су  имале  и  посебну  подршку  власти  са 
Цетиња. 12  Поред  њих  нешто  касније  су  основани  Црногорски  просветни  клуб 
"Његош", као и посебно Коло српских сестара "Кнегиња Зорка". 13 

Међутим,  регионални  називи  и  формирање  посебних  црногорских  друштава 
често су сматрани штетним по српску слогу и национално јединство. Осим тога, у 
време балканских и Првог светског рата јача свест о српском заједништву, па се у 
колонијама оснивају нове националне организације или старе добијају национално 
име (Српско јединство, Српска народна одбрана, Краљ Петар I Карађорђевић). То 
је и суштински разлог што Српскоцрногорско друштво 1918. године мења назив у 
Српско јединство, мада се у предлогу истиче да "претходно име апострофира само 
постојеће самосталне српске државе док Срби живе у различитим државама, па је 
ново целисходније,  јер их не цепа на пределне целине, већ обухвата све Србе" 14 . 
Исто  тако  су  и  верски  називи  друштава  били  подвргнути  критикама,  јер ни  они 
нису  представљали  јасно  национално  обележје.  Зато  је  бивше друштво  "Балкан" 
добило  име  "Краљ  Петар  I  Карађорђевић"  и  то  је  прва  организација  наших 
исељеника у Чикагу која узима национално уместо верског имена 15 . 

У  исто  време  јављају  се  и прве идеје о ширем  јужнословенском заједништву, 
чији  су носиоци били блиски социјалистичкој идеологији  (нпр.  Југословенски со 
цијалистички  савез  у  оквиру  Социјалистичке  странке  Америке).  Југословенски 
клубови  су нарочито стварани после другог светског рата, али распадом Југосла 
вије 90их година долази и до њиховог раздвајања по националној основи: Српски 
клуб, Хрватски клуб итд. 

9  П.   Слепчевић,  Срби  у  Америци,  Белешке  о  њихову  стању,  раду  и  националној  вредности, 
Женева 1917, 42. 

10 B.  Hrabak , Srbi iseljenici u SAD do prvog svetskog rata, Novi Sad 1980, 151. 
11 L.  Pej iv ić , Prikaz naših iseljenika, Život i rad američkih Jugoslovena knj. 4, Čikago 1939, 2123. 
12 Д.  Дрљача , Исељеници из Црне Горе у Дулуту (Минесота САД) према црквеним матицама, рад 

саопштен на скупу "Традиционална народна култура у Црној Гори", Цетиње, октобар 1998 (у штампи). 
13 Fiftieth Anniversary 19191969, St. Archangel Michael SOCh, South Chicago 1969, 234. 
14 Споменица: United Serbian Society, 100th Anniversary, Chicago 1981, 15 
15 L.  Pejović , наведено дело, 23.
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Врло рано  у првим деценијама  20.  века  јављају  се  и  оганизације чији називи 
наглашавају и заједништво наших исељеника са америчком средином, (на пример 
Српскоамеричко друштво "Св Ђорђе") 16 . 

Регионална припадност и завичајне разлике Срба у Чикагу нису се испољавале 
само на институционалном нивоу, већ се уочавају и у бројним елементима њихове 
традиционалне културне баштине, па и онима који се обично издвајају и анализи 
рају  као  симболи њиховог  етничког идентитета: матерњи  језик, обичајна пракса, 
религиозни ритуали, исхрана, одлике менталитета, ставови норме и вредности, и 
низ других. Овом приликом покушаћемо да их размотримо на примеру музике као 
једног од симбола етничког идентитета. Традиционални инструменти Лике и Црне 
горе,  крајева  из  којих  су  први  исељеници  најчешће потицали,  биле  су  гусле. По 
једном извору у првим данима живота у Америци њима је једина разонода била да 
се окупе уз епско певање неког гуслара и сећање на завичај. Из таквих окупљања 
настало је и прво српско друштво у Чикагу, "Обилић" 17 . Гусле се као музички ин 
струмент више углавном не користе, али се и даље јављају као украсни предмет у 
кућама  исељеника  пореклом  из  тих  крајева,  па  су  као  такве  задржале  функцију 
симбол њиховог етничког идентитета. У Лици, Војводини и другим областима које 
су се налазиле под влашћу Аустроугарске веома популаран инструмент била је и 
тамбурица. Она је своју популарност задржала, па се ни данас ниједна прослава не 
може замислити без тамбурашког оркестра. Али тамбурица  је, као  још неки кул 
турни  елементи,  заједничка  и  српској  и  хрватској  етничкој  групи  у  Чикагу 18 .  С 
друге  стране,  пак, традиционални инструмент каснијих таласа исељеника који су 
већином  потицали  из  Србије  била  је  хармоника.  Исту  везаност  коју  су  ранији 
исељеници осећали према тамбурици, нови су имали према хармоници и традици 
оналним народним колима. Доласком већег броја исељеника пореклом из градске 
средине  у  музици  се  јављају  старе  градске  песме.  И  на  крају  међу  неким 
исељеницима, посебно оним из трећег таласа, популарне су новокомпоноване на 
родне песме. Треба истаћи да док су стари исељеници, односно њихови потомци, 
углавном прихватили хармонику и кола, мада за њих ипак нису везани као за там 
бурицу, према староградској музици су потпуно равнодушни, док новокомпонова 
на код њих изазива прави отпор  не осећају је као своју, сматрају је примитивном 
и  потпуно  је  одбацују.  Дакле,  с  једне  стране,  поједине  групе исељеника негују и 
развијају музику која је заједничка и неким другим етничким групама, а истовре 
мено  неколико  српских  група негује  различиту музику, што  је  условљено  време 
ном доласка појединих таласа и облашћу из које су потицали. 

Срби у Чикагу ни у социоекономском смислу нису хомогена група, што се та 
кође  најбоље  манифестује  у  типовима  организација  и  њиховим  називима.  Дру 
штвеноекономски положај исељеника прве генерације првенствено  је зависио од 
времена  доласка,  дужине  боравка  у Америци  и  стручних  квалификација. Почет 
ком века матицу су, као што је већ речено, обично напуштали сиромашни, полупи 

16 Споменица СПЦ Воскрсенија Христова 19051955, Чикаго 1955, 275. 
17 Исто, 53. 
18  Тамбурашки оркестри оснивани су и при школама и универзитетима у Америци, W.   Kola r , А 

History of the Tambura II, The Tambura in America, Pittsburgh 1975, 4086.
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смени, земљорадници у најбољим радним годинама који су се без стручних квали 
фикација  и у потрази за брзом зарадом запошљавали као најслабије плаћени не 
квалификовани индустријски радници. Тек после више година проведених у новој 
средини поједини исељеници су успели да се боље снађу: научили су језик, прими 
ли су држављанство и стекли су много веће радно искуство, па су добијали лакше, 
стручније  и  боље  плаћене  послове.  Најспособнији  међу  њима  успели  су  и  да  се 
осамостале.  Најсигурнији  и  најуноснији  пут  просперитета  било  је  отварање  про 
давница,  кафана или банака  у  колонији и  обављање других послова  за земљаке. 
На тај начин већ код исељеника првог таласа долази до економског раслојавања, 
па и  стварања богатијих и моћнијих појединаца  који  се међусобно боре за бољи 
друштвени  положај  и  статус  у  оквиру колоније. Ипак  још 1939.  године  само 3% 
Срба у Америци је имало сопствени бизнис 19 . 

Исељеници другог таласа имали су бољу образовну и стручну квалификацију у 
матици. У почетку и  они  су  се  запошљавали  као фабрички радници, али су у то 
време услови рада и наднице биле много повољнији. Осим тога, врло брзо су нау 
чили  језик, а многи су у Чикагу завршили више школе или курсеве, па су самим 
тим  и  брже  напредовали  и  лакше  се  осамостаљивали.  Обзиром  да  су  у  матици 
представљали образованији и угледнији слој од претходних исељеника и њихових 
потомака, сматрали су да им виши друштвени статус припада и у колонији. Како 
стари исељеници, а посебно њихови потомци, нису били вољни да им већ стечени 
положај препусте, то је у колонији дошло до великих превирања. 

Најбоље су се ипак снашли исељеници трећег таласа. Међу њима је био већ ве 
лики  број  квалификованих  радника  и  не  мали  број  висококвалификованих 
стручњака  који  су  са  знатно  вишим  образовањем  и  већ  стеченим  радним  иску 
ством долазили у Чикаго. Стога чим науче језик они се знатно брже крећу на ле 
ствици успешности и у америчком окружењу 20 . 

Социоекономско  раслојавање  српске  заједнице  на  институционалном  нивоу 
одразило  се  у  формирању  и  распадању  бројних  исељеничких  организација, 
њихових фракција и савеза који су се стално међусобно сукобљавали и борили за 
друштвену моћ у колонији и већи утицај на земљаке. Али, као и ранији регионал 
ни, и социјални сепаратизам је често био идеолошки обојен, да би временом пре 
растао  у  отворен  политички  сукоб,  па  су  и  антагонизми  између  различитих 
исељеничких организација прошли неколико фаза. 

Тако већ поменута поделе завичајних група са провинцијским обележјима, по 
јавом  првих  богатијих  исељеника  у  колонији  прерастају  у  борбу  за  појединачне 
економске интересе и личну друштвену афирмацију. На пример, салунари и шифт 
картароши су имали велики утицај на исељенике  јер су обављали бројне послове 
за њих. Као најбогатији и најугледнији појединци били су и оснивачи или веома 
активни у одборима исељеничких организација, у добротворним и црквеним дру 
штвима, а често су се бавили и политичким агитацијама. На тај начин су конфлик 

19 П.  Слепчевић, наведено дело, 87. 
20  Опширније  о  социоекономским  карактеристикама  српских  исељеника  у  Чикагу  видети  у:  М. 

Павловић, Срби у Чикагу. Проблем етничког идентитета, Београд 1990.
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ти интереса већ међу исељеницима првог таласа довели до тога да је у једном тре 
нутку постојало чак четири сукобљена савеза српских потпорних друштава. 

Али  временом  антагонизми  са  регионалном  и  социјалноекономском  позади 
ном добијају идеолошки облик и прелазе у етапу борбе између националиста и со 
цијалиста која  је трајала до Другог светског рата. Наиме, пред Балканске и Први 
светски рат у многим организацијама, као што је већ наглашено, преовлађује бор 
ба за српске националне циљеве. Новим тенденцијама супротстављају се поједин 
ци  и  групе  који  су  сматрали да посебно потпорне  организације  своје  активности 
првенствено треба да усмере на социоекономске интересе и побољшање укупних 
услова живота исељеника. Истовремено се развија и све отворенији идеолошки су 
коб између националиста и социјалиста посебно по питању слања добровољаца за 
рат у матици 21 . Те борбе обележиле су и лик М. Пупина у исељеничкој штампи 22 . 
Иако светски научник, најпознатији представник српске емиграције, њихов велики 
добротвор и врло активна особа у организовању исељеника, он од својих против 
ника добија небројене негативне епитете: конзервативни националиста, профитер, 
издајник 23 .  Стога,  због  тих  бројних  размирица  тек  1929.  године  долази  до 
уједињења  српских  друштава  око  Српског  народног  савеза  "Србобран"  и  много 
мањег савеза "Јединство" 24 . 

Међутим, поред претходна два савеза Срби су од тридесетих година били орга 
низовани и у оквиру IWO (International Workers Order) прогресивне радничке пот 
порне организације. Већина чланова српске секције IWO били су и чланови СНС и 
међу њима  је  настављена  борба  која  се  све  више  претварала  у идеолошки,  па и 
отворен политички сукоб између националиста и социјалиста 25 . 

Из претходног излагања  лако  је уочљиво да су се Срби у Чикагу и по својим 
политичким  опредељењима  доста  разликовали и  често  сукобљавали. Наиме,  још 
почетком века један део исељеника приступио је револуционарном радничком по 
крету оснивајући у њему националне секције. Тако је већ 1910. године формиран 
поменути  Југословенски  социјалистички  савез  у  оквиру  Социјалистичке  странке 
Америке. Али још при оснивању део исељеника се одвојио и приступио Социјали 
стичкој  радничкој  странци  Америке,  основавши  Југословенску  социјалистичку 
радничку федерацију. После Првог светског рата и раздора како међу нашим рад 
ницима,  тако  и  у  Социјалистичкој  партији  Америке,  лево  оријентисани  наши 
исељеници прикључили су се Комунистичкој партији Америке, а десно оријенти 
сани  стварају  свој  Југословенски просветни  савез 26 . Ипак  треба напоменути да  у 
Чикашким колонијама комунисти нису имали већи број присталица или се њихов 
утицај није посебно осећао. Интересантно је и нагласити да у каснијим периодима 

21 П.  Слепчевић, наведено дело, 5156 
22 M. Pavlović , Mihajlo Pupin's character in emigration and domestic press, Proceedings of the Sympo 

siym "100th Birth Anniversary of Luyis Adamic – Intellectuals in Diaspora", Ljubljana 1999, 171178. 
23 Шифкарташ и конзул, Американски Србобран, 21.2.1920, 2. 
24 Споменица Српског народног савеза 19011951, Питсбург 1951, 37. 
25 M. Marković , O razvoju naprednog pokreta kod Amerikanaca i Кanađana jugoslovenskog porekla, 

Jugoslovenski napredni pokret u SAD i Kanadi 19351945, Toronto 1983, 3435. 
26 I .  Č izmić, Hrvati u životu SAD, Zagreb 1982, 175181.
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као организована група наши исељеници нису учествовали у политичком животу 
Америке, док су као појединци већином гласали за републиканце. 

Конфликт  између  националиста  с  једне  и  комуниста  с  друге  стране  у  оквиру 
српске  заједнице  у  Чикагу,  па  и  у  Америци,  посебно  долази  до  изражаја  током 
Другог  светског  рата  када  је  свака  од  групација  подржавала  један  од међусобно 
сукобљених покрета против немачке окупације у матици, четнике или партизане. 
Политички живот поново  се  интензивира непосредно после Другог светског рата 
променом  друштвеног уређења у  Југославији и  доласком великог броја  политич 
ких емиграната. Како исељеници другог таласа нису успели да се изборе за већи 
друштвени положај  у колонији и у постојећим организацијама и пошто су имали 
већ  формиране  политичке  ставове  због  којих  су  првенствено  и  емигрирали,  они 
оснивају  своје  посебне,  већином  политичке  организације,  али  са  идеолошким 
опредељењима пренетим из матице. Иако  су припадали различитим политичким 
покретима и странкама у земљи, заједничка карактеристика им је била борба про 
тив  комунизма. Стога  су  у Чикагу никле  бројне политичке  организације  (Покрет 
српских четника "Равна гора" Српски четници "Гаврило Принцип" и др). Међутим 
већина њих своја идеолошка опредељења није успела да прошири на касније тала 
се и генерације исељеника. 

Исељеници  трећег  таласа  нису  ни  покушали  да  се  наметну  у  оквиру 
исељеничке заједнице и старијих организација. Свест о свом вишем образовању и 
друштвеном нивоу у односу на претходне таласе и њихове потомке, они су мани 
фестовали формирањем својих посебних већином културних или стручних органи 
зација  (на пример Српски академски клуб и др), а од старих су били чланови ве 
ћином  само  црквеношколске  општине.  Међутим,  ни  они  у  своје  организације 
обично нису успели да привуку друге групације исељеника. 

Размотрене диференцијације у српској етничкој заједници кулминирали су рас 
колом у Српској православној цркви у Америци. Наиме, црква је у дугом периоду 
од  оснивања првих ЦШО почетком века,  па  до  раскола 1963. године у Америци 
била  једина  организација  која  је  окупљала  и  обезбеђивала  сарадњу  различитих 
сегмената српске етничке заједнице било да су потицали из различитих локалних 
и културних традиција у матици, или да су припадали различитим социјалноеко 
номским слојевима и политичким опредељењима у дијаспори. Бројне регионалне, 
културнотрадицијске  разлике  она  је  покушавала  да  ублажи,  ако  не  и  избрише, 
унификацијом и кодификацијом симплификованих модела обичајне праксе у који 
ма је било чак и страних елемената нове средине. Осим тога, она је свој утицај мо 
рала  да  шири  на  различите  слојеве  становништва  чије  су  се  потребе  међусобно 
разликовале, као што смо већ истакли, како у социоекономском тако и у идеоло 
шком  смислу,  али и  да  социјализује  нове  генерације  следбеника. Стога  је бројне 
социјалне сукобе и идеолошке конфликте покушавала да амортизује и артикулише 
истицањем у први план исте религијске припадности српских исељеника и њеним 
поистовећивањем са националном припадношћу 27 . 

27  Улогу  Српске  православне  цркве  у  Чикагу  анализирам  у  раду: М.   Павловић,  Религијска  и 
етницка припадност, Гласник Етнографског института Српске академије наука и уметности XLVI,
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Али крајем 1963. и почетком 1964. године долази до расцепа у Српској право 
славној цркви у Америци што доводи до великих сукоба, чак и судских процеса и 
потпуне подвојености  у  етничкој  заједници. На  једној страни биле су присталице 
јединства са српском православном црквом у Београду тзв. "федералци", а на дру 
гој  присталице  издвајања  и  оснивања  самосталне  Српске  православне  цркве  у 
Америци,  која  се  неће налазити под  утицајем  комунистичког режима у Београду 
како су истицали тзв. "расколници". Међутим, иако се јавио у верској организаци 
ји,  а  првенствено представљан као идеолошки  сукоб 28 ,  раскол по  својој  суштини 
није представљао верски раздор, већ кулминацију свих диференцијација у српској 
етничкој заједници до тада. Интересантно је навести да су црквени расколи карак 
теристични и за друге и православне и католичке цркве (руска, пољска) у Амери 
ци. Поновним успостављањем јединствене СПЦ у Америци 1990. године раскол је 
формално превазиђен, али су бројне друге различитости међу исељеницима, чију 
је манифестацију представљао, остале. Осим тога, јавиле су се и нове изазване до 
ласком нових и другачијих исељеника и бурним савременим политичким догађа 
јима у матици. Илустративан пример у том смислу, али у српској заједници у Ка 
нади, је термин "пасошари" којим у жаргону друге групације исељеника обележа 
вају легалне, високообразоване исељенике (Lended Imigrants) 29 . 

На крају треба истаћи да различити типови диференцијација и сукоба којима је, 
каo што је већ приказано, био прожет целокупни живот српске етничке заједници у 
Чикагу  најјаснији  одраз  добијају  у  обележавањима  и  етикетирањима  супрот 
стављених  група:  староседеоци/новодошли,  староседеоци/"Д.  П."јеваци, Личани 
/Црногорци,  Херцеговци/Шумадинци,  националисти/социјалисти,  комунисти/чет 
ници, љотићевци/четници, Срби/Србоамериканци, федералци/расколници итд. 

Дакле, иако се често представља као јединствена, Српска етничка заједница у 
Чикагу, па и у Америци, је високо сегментирана група. Разлике које се манифест 
но исказују као идеолошкополитички или религиозни конфликт, последица су ве 
ћином идеолошког пребројавања у суштини дубљих и значајнијих диференцијаци 
ја  по  регионалној  припадности,  на  социоекономској  основи  и  у  традиционалној 
културној баштини. 
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Differentiations  within  Serbian  ethnic  group  in  Chicago  are  studied  in  this  work  with 
applying contemporary concept of ethnic identity. That means the combination of situational and 
substitution  approaches,  synchronic  and  diachronic  analysis  and  stressing  of  the  subjective 
dimension  and  symbolic  character  of  ethnic  mutuality.  The  analysis  has  shown  that  Serbian 
ethnic  community  in  Chicago  is  a  multiple  segment  group  although  it  is  very  often  seen  as 
presented as a unique ethnic group. Differentiations shown as ideologically political or religious 
dispute  are  the  consequence  of  mostly  ideological  issues.  They  are  in  fact  deeper  and  more 
important  differentiations  concerning  national  belonging,  socialeconomic  background  in 
traditional cultural heritage which have followed life of the community since its beginning.


