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Прилози о страдању колониста
на Косову и Метохији током
Другог светског рата
АПСТРАКТУМ: Аграрном реформом и колонизацијом на Косову
и Метохији је између 1918. и 1941. године насељено око 12.000,
углавном српских домаћинстава из различитих крајева Краљевине СХС (Југославије). Са избијањем Другог светског рата
највећи део насељеника пада под удар албанских оружаних формација које су стале на страну окупатора, услед чега долази до
њиховог прогона, али и физичких ликвидација. Циљ чланка јесте
да се на основу архивске грађе, похрањене у фондовима Архива
Југославије, пружи допринос у сагледавању страдања и свакодневице колониста током ратних година 1941–1945. Тиме се на
светлост дана, са својим казивањима, изводе неки од директних актера колонизације, чије су животне приче, као тзв. обичних, малих људи, у изучавању читаве проблематике најчешће
занемарене и сведене само на статистички податак.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: колонисти, Косово и Метохија, Други светски
рат, страдање, свакодневица, архивска грађа, Архив Југославије
Власти Краљевине СХС (Југославије) су у периоду између 1918. и
1941. године на Косову и Метохији спровеле аграрну реформу и колонизацију, са циљем решавања економско-социјалног питања сиромашног, пре
свега сељачког становништва из разних, претежно пасивних крајева државе
Срба, Хрвата и Словенаца. Циљеви аграрне реформе и колонизације, иако
се то није истицало у први план, диктирани су и политичким разлозима, односно настојањем Београда да насељавањем српског живља на Косову и
Метохији успостави етничку равнотежу у односу на албанско становништво,1 чиме би се – како се говорило – унапредио национални интегритет на
1

По попису из 1921. године број становника на Косову и Метохији износио је 428.283.
Од тога, на основу изјашњавања према матерњем језику, Албанаца је било 278.441
или 65,0%, Срба 113.848 или 26,6%, Турака 27.910 или 6,5%, и осталих 8.084 или
1,9%. Миленко С. Филиповић, Етничке прилике у Јужној Србији, у: Споменица двадесетпетогодишњице ослобођења Јужне Србије 1912–1937, Скопље, 1937, 431.
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том простору и неутралисао рад свих снага које су деловале против државних интереса.2
На Косову и Метохији је од 1918. до 1941. године земљу добило око
12.000 колонистичких домаћинстава.3 Колонисти су долазили из Црне Горе,
Херцеговине, Босне, Далмације, Лике, Србије. Највише их је насељено у
Ђаковичком, Пећком, Гњиланском, Грачаничком, а онда и у Подримском,
Вучитрнском, Лапском срезу. Укупан број колониста кретао се између
50.000 и 60.000. Закључно са 1938. годином он износи тачно 53.840.4 Према
Статистичком прегледу колонизације из 1941. године, састављеном на захтев Министарства пољопривреде Краљевине Југославије на основу података прикупљених крајем 1939, а у којем је дат процентуални удео колониста
у односу на број становника по срезовима, произлази да је на читавој територији Косова и Метохије, на којој је тада живело укупно 645.035 људи, број
колониста био 58.263.5
После краткотрајног Априлског рата 1941. године и капитулације Југославије, простор Косова и Метохије подељен је између три окупационе
управе. Под немачку управу, која је обухватала ужу Србију, потпали су Косовскомитровачки, Вучитрнски и Лапски срез, као и делови Грачаничког

2
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4

5

Ђорђе Крстић, судија врховног суда, који је 1927–1928. године у својству главног
аграрног повереника у Скопљу радио на спровођењу колонизације у Јужној Србији (у
Македонији, на Косову и Метохији), о значају насељавања пише: „Питање колонизације Јужне Србије датира од оног часа, кад је победоносна српска војска скинула вековне окове са те заробљене и напаћене земље. Традиционална љубав према Косову и
Јужној Србији још тада је покренула многе породице из других крајева да се огрију
на новом сунцу и да наставе рад онде где су стари морали прекинути (...) Са нашег
гледишта колонизација је првокласно државно питање Југа. Доприносећи решавању
економско-социјалног проблема она спроводи национализовање и асимилацију тамошњих наших крајева, носиоц је слободне идеје те економско-културног напретка, гаранција јавне безбедности и боља залога за стабилност наших државних граница“.
Ђорђе Крстић, Колонизација у Јужној Србији, Сарајево 1928, 1.
Тај број у изворима није прецизан и варира од приближно 11.500 до око 13.500. Према једној статистици Министарства пољопривреде Краљевине Југославије, направљеној закључно са 1938. годином, на Косову и Метохији је насељено укупно 11.407 домаћинстава. Архив Југославије (АЈ), фонд Установе аграрне реформе Краљевине Југославије (бр. 96), фасцикла 14, арх. јединица 52 (у даљем тексту АЈ, 96–14–52), Сумарни бројчани преглед насељеника на територији Македоније и Косова и Метохије.
У другом попису истог министарства, од 8. јуна 1940, тај број износи 13.706. АЈ, 96–
21–69, Списак колонија на територији Јужних крајева, к. бр. 36982/VIа од 8. јуна
1940. године. Непосредно по завршетку Другог светског рата број којим се у том смислу барата гласи 12.005. АЈ, фонд Установе аграрне реформе и колонизације социјалистичког периода 1945–1948, 97–31–315, Подаци о броју насељеника Обласног народног одбора за Косово и Метохију од 5. августа и 5. децембра 1947.
АЈ, 96–14–52, Сумарни бројчани преглед насељеника на територији Македоније и Косова и Метохије.
АЈ, 96–31–86, Статистички преглед колонизације на Косову и Метохији из 1941.
године.
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среза.6 Остали делови Косова и Метохије подељени су између бугарских и
италијанских окупационих снага. Бугарској је допао део Гњиланског среза
северно од Пасјана, као и Витина, Качаник и Сиринићка Жупа,7 док је главнину косовско-метохијске области заузела Италија, настојећи тиме да добије што више за своју марионетску државу Велику Албанију.8
Већ у првим данима рата долази до насиља на Косову и Метохији. Наоружане албанске групе нападале су из заседа припаднике Војске Краљевине Југославије, док је истовремено отпочео и терор над српским цивилним
становништвом.9 Посебно изложени притисцима били су колонисти, на које
се међу Албанцима неретко гледало као на уљезе које су од 1918. до 1941.
године југословенске власти насељавале на њихову земљу, самим тим и на
њихову штету, а зарад остварења уско политичких државних интереса. Прогон колониста, који је био нарочито суров, имао је за циљ да додатно застраши и у избеглиштво са Косова и Метохије натера остале Србе. То је веома
брзо резултирало њиховим масовним, како неорганизованим, тако и организованим пресељавањем на територију уже, тзв. Недићеве Србије. Укупан
број исељеника са Косова и Метохије у току све четири ратне године није
прецизан. Процене се крећу од око 40.000 до укупно 100.000 избеглица,
укључујући и оне са подручја око Новог Пазара, Косовске Митровице и Подујева.10 Према неким подацима, пак, само је из Метохије, у којој је до 1941.
године живело око 100.000 људи, у окупирану Србију и Црну Гору протерано око 80.000 душа, док је остатак склоњен у шумама око Белог Поља, Гораждевца, Пећи, Ђураковца и Ђаковице.11
Највећа страдања Срба, како староседелаца, тако и колониста, одиграла су се у првим недељама окупације. Том приликом најтеже је страдало
становништво Метохије. У Пећком срезу, на пример, уништено је 65% насељеничких кућа, а у другим метохијским селима чак 95%.12 Колонисти су пр6
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Зоран Јањетовић, Границе немачке окупационе зоне у Србији 1941–1944, у: Зборник
радова, књ. 62–2, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд, 2012, 106.
Да би немачке трупе могле бити послате на Источни фронт, бугарска зона је 15. јануара 1942. проширена на Лапски срез. Дана 7. јануара наредне године, срезови Косовска
Митровица и Вучитрн такође су прикључени области под контролом бугарских трупа. Ови срезови су остали део немачке окупационе зоне у Србији, иако је задатак контролисања тих крајева после тешких немачких неуспеха и губитака у СССР-у пребачен на бугарске трупе. Исто, 107.
Исто.
Branko Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–1945, Beograd 1992, 102, 104,
245; Ненад Антонијевић, Албански злочини над Србима на Косову и Метохији у Другом светском рату: документа, Београд 2009, 17, 173–174.
B. Petranović, н. д., 252; Венцеслав Глишић, Албанизација Косова и Метохије 1941–
1945, у: Андреј Митровић (ур.), Срби и Албанци у XX веку, САНУ, научни скупови,
књ. LXI, Одељење историјских наука, књ. 20, Београд 1991, 285.
Јован Пејин, Страдање Срба у Метохији 1941–1944, Архив Србије, Београд 1994, 19.
Исто, 12.
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отеривани из својих станишта, имовина им је пљачкана и рушена, услед чега су бројна села потпуно опустошена. Страдање колониста није при том
било ограничено само на протеривање са добијене земље и уништавање
имовине. Многи од њих су рањавани, па и убијани. У једном од саопштења
из тих дана наводи се да „нема ни једне српске породице која је била насељена у Метохији да није страдала и имала жртава у крви и материјалу“.13 О
крвопролићу над колонистима сведочили су и представници окупатора, па
је, тако, италијански дипломата Карло Умилта, који је посетио Косово и Метохију, пролазивши путем Ђаковица–Пећ забележио да није видео кућу са
кровом, да су сва села била спаљена и да су лешеви људи лежали на ледини
док су живи покушавали да се спасу. Таквим призором, односно изливом
мржње Албанаца према српским колонистима, наведени дипломата био је
потпуно шокиран.14
Терор којем су били изложени по избијању рата најбоље описују сами
колонисти. Трипко Драгићевић, на пример, колонизован у селу Забрђе, Подримски срез, у изјави коју 18. јула 1941. као избеглица даје у Општини Рашка, каже: „Ја сам са својом породицом (...) побегао из Забрђа због тога:
што су Арнаути по извршеној окупацији од стране немачких власти почели
српске куће палити и убијати Србе издајући им наређења да се са имања одмах уклањају. Мене је позвао сеоски старешина Вејсил Ђема са једном масом наоружаних људи у мојој кући и саопштио ми да се у року од 6 сати одмах изгубим са породицом иначе после тога рока да ће нас поубијати. Од
имовине дозволио ми је да могу узети само што могу понети на себе, а ресто ствари, жита и стоку то су они опљачкали и однели“.15 Слично говори и
Томо Зечевић, колонизован у селу Коло, у Срезу вучитрнском: „(...) једне
ноћи Арнаути су ми излупали прозоре на кући из које су побегла моја деца
куд које након чега је моја кућа потпуно опљачкана и све из куће однето што
сам имао као и жито и остале намирнице, а пре свега овога запалили су ми
сламу поред куће која је била саденута. Овакав поступак од стране Арнаута
према мени довео ме је до сумње да ћу једног дана и живот изгубити те зато
сам морао напустити тим пре што ми је то и наређено усмено од стране
председника општине, који је по народности Арнаутин. Пред мој полазак из
места погинули су моји ближњи комшије и то: Распоповић Богић са сином,
Бешић Божо са братом који су побивени у једној кући од стране Арнаута.
Имена извршиоца овог дела не знам, а знам да за то нико није одговарао“.16
Светлој сутрашњици на Косову и Метохији многи прогнани колонисти нису се могли надати ни после завршетка Другог светског рата. Став но13
14
15

16

Исто.
Исто.
Јован Симијановић, „Изјаве избеглица које су боравиле у Студеничком срезу током
Другог светског рата“, Духовне и материјалне специфичности културе Косова и Метохије кроз историју, Институт за српску културу, Приштина-Лепосавић, 2012, 259.
Исто, 259–260.
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вих власти, по којем су аграрна реформа и колонизација пре 6. априла 1941.
спроведене неправедно и на штету староседелачког, углавном албанског становништва, довео је до тога да Национални комитет ослобођења Југославије (НКОЈ) донесе 6. марта 1945. Одлуку о привременој забрани враћања колониста у њихова предратна места живљења.17 Та забрана, међутим, није
била дефинитивна и имала је за циљ спречавање повратка колониста пре најављене ревизије аграрне реформе и колонизације којом је требало преиспитати да ли су сви случајеви добијања земље између 1918. и 1941. били у
складу са законом. Министарство за колонизацију Демократске Федеративне Југославије, сходно томе, већ 2. маја 1945. доноси Уредбу о повратку насељеника на Косово и Метохију,18 а три месеца касније и Закон о ревизији
додељивања земље насељеницима,19 по којем су право на добијену земљу
губили колонисти којима је она додељена на штету староседелаца, приватних сопственика, као и колонисти који нису били земљорадници, већ чиновници, жандарми, рентијери, итд.20 По овом Закону, ревизијом је било обухваћено 11.168 колонистичких домаћинстава. Од тог броја, за 4.829 домаћинстава признато је право на целокупну добијену земљу; на делимичан повраћај земљишта право је добило 5.744 домаћинстава, док је сву додељену
земљу изгубило 595 домаћинстава.21
Знатан део колониста којима је Законом о ревизији признато право на
земљу добијену аграрном реформом на Косово и Метохију ипак се није вратио. Страдање и претрпљени страх услед прогона од стране Албанаца многе
су поколебали у намери да живот наставе тамо одакле су 1941. године били
прогнани.22 При том, међу онима који су се на повратак одлучили није био
17

18

19
20
21

22

Богдан Лекић, Аграрна реформа и колонизација у Југославији 1945–1948, Београд
1997, 23.
АЈ, 97–5-48, Уредба о повратку насељеника на Косово и Метохију од 2. маја 1945. године, коју потписује Сретен Вукосављевић, министар за колонизацију ДФЈ.
Службени лист ДФЈ, бр. 56/1945.
Б. Лекић, н. д., 29–30.
Ljubodrag Dimić, Geneza kosovskog problema, Nedeljnik, br. 100, 12. decembar 2013.
Текст преузет са интернет стране http://www.nedeljnik. co. rs/sr/2013/12/12/dnevni-magazin/geneza-kosovskog-problema
Због страха од повратка у место насељења, у албанско окружење, поједини колонисти
нису желели појединачно да се враћају, већ искључиво скупа, онако како су са осталима у дотичном месту били насељени. Многи нису желели да се враћају ни под којим
условима, већ су радије бирали да остану тамо где их је завршетак рата затекао, најчешће у Војводини. О томе говоре конкретни случајеви више колониста. Лука С. Шушњар, колонизован у дреничко село Доња Коретица, на имање није хтео да се врати
„све донде док се не врате и остали бивши насељеници, исти онолики и већи број
словенског живља“. АЈ, 97–7-54, Молба Луке С. Шушњара Министарству колонизације ДФЈ од 15. августа 1945. Николи Кашиковићу, колонизованом у исто село, било
је све срушено због чега је тражио да му се земља додели у Војводини. АЈ, 97–7-54,
Молба Николе Кашиковића Министарству колонизације ДФЈ од 22. октобра 1945. Радојица Јаковљевић такође је хтео да остане у Војводини јер му је у селу Глоговац, у
Дреници, кућа била уништена, због чега тамо није желео никада више да се врати. АЈ,
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мали број оних који су по доласку у места где су били колонизовани остављани сами да се сналазе, будући да им држава није пружала никакву помоћ, како у основним потрепштинама, тако и у заштити од самовоље албанских мештана и локалних албанских власти, неретко састављених од лица
која су током рата били на страни окупатора.23 Последица наведеног била је
та да се до септембра 1947, када је био рок за повратак, на Косово и Метохију није вратило 1.638 домаћинстава колониста. Истовремено, од јесени
1945. до краја 1946. године у Војводину су се са тог подручја одселила 2.064
насељеничка домаћинства која су се сходно Закону о ревизији на своја имања непосредно по завршетку рата била вратила.24

23

24

97–7-54, Молба Радојице Јаковљевића Министарству колонизације ДФЈ од 29. октобра 1945. Од куће Радислава Ђумића, колонизованог у Новом Пољанцу, исто у Дреници, није био остао „камен на камену“, услед чега своје имање у том селу овај није желео назад, пошто је, како каже, са Албанцима био крвно завађен. АЈ, 97–7-54, Молба
Радислава Ђумића Министарству колонизације ДФЈ од 18. октобра 1945.
Неповољних околности по колонисте повратнике било је свуда. Сведочења која то
илуструју има у великом броју. На стање у Косовскомитровичком срезу, на пример,
жалио се представник тамошњих колониста: „Преживели смо тешко и претешко стање под окупацијом, као бескућници, но оно што данас, после жељног ослобођења
преживљујемо то је наша највећа несрећа. У извесним местима насељеницима се даје
за исхрану жита, понешто од стоке, док смо ми остали без свега тога. Очекујући да се
на земљу вратимо, да ћемо куће подизати, нама међутим неке самозване Косметске
комисије одузимају земље, које смо годинама обрађивали. Немајући радила ни стоке,
ни средстава за исхрану, нисмо у стању ни остатак земље обрадити, а о каквој накнади штете, причињеној нам баш од стране комшија, који нам данас кроје капу, не може
бити ни речи“. АЈ, 97–5-48, Изјава Милете Вујсића, делегата насељеника из Косовске
Митровице, Министарству колонизације ДФЈ од 16. јула 1945. Положај колониста у
селу Јуник, Ђаковички срез, није био ништа бољи: „Насељеници који су из Црне Горе
враћени живе врло бедно. Њима се не даје имање у посед но су смештени по кошарама,
појатама, а многи од њих по пољанама са породицама, којима се од помоћи даје само по
15 кг. кукуруза месечно и по 1 кг. пасуља по особи и по мало соли“. АЈ, 97–5-48, Изјава
Драгише Нововића, десетара војне команде у Пећи, Министарству колонизације ДФЈ
од 16. јула 1945. О стању у селу Крсракоц, исто у Ђаковичком срезу, један од тамошњих колониста каже следеће: „Разместили су нас по селима (...) и сместили по арнаутским кућама, где и данас живимо најбеднијим животом. Арнаути, који су нам земљу заузели, уступају нам само крчевине и утрине, задржавајући чак и од нас разрађене утрине, под видом радне земље. Без радне земље нама је немогућ опстанак. Живот нам је ове зиме нарочито претежак, јер нам је ускраћена и помоћ у исхрани, пошто нам је саопштено да храну од сада можемо набављати само из задружних магацина за новац иако ми ни пребијене паре немамо“. АЈ, 97–5-48, Изјава Сава Ковачевића Министарству колонизације ДФЈ од 14. јануара 1946. Угроженост од стране Албанаца посебно описују колонисти из дреничке области: „Срески и месни одбори састављени су од Шиптара, чија је ранија служба окупатору, Немцима и Италијанима, добро позната. Они који су нас убијали, пљачкали и терали из наших кућа, они који су
учинили нечувена зверства над нама и домородцима Србима, ти исти и данас претстављају власт. Врло су чести случајеви да су Шиптари који су на видним положајима у
срезу, синови и синовци шумских одметника – балиста. Дању врше функције власти,
а ноћу се састају са одметницима из шуме“. АЈ, 97–5-48, Изјава делегата насељеника
среза Дреничког Министарству колонизације ДФЈ од 17. августа 1945.
Lj. Dimić, n. d.
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***
Податке о страдању колониста током Другог светског рата могуће је
наћи у архивској грађи похрањеној у фондовима Архива Југославије. Међу
најважније у том смислу убраја се фонд под називом Установе аграрне реформе и колонизације социјалистичког периода 1945–1948. у којем је смештена грађа настала после рата, а која обухвата молбе колониста за повраћај
добијене земље, записнике комисија за ревизију аграрне реформе, извештаје
и саопштења о тешком положају у којем се колонисти налазе у ишчекивању
решавања свог статуса након прогонства са Косова и Метохије и слично.
Реч је о документима из ресора Министарства колонизације Демократске
Федеративне Југославије (ДФЈ), у којима се наилази на информације које
сведоче не само о страдању, већ уопште о животу колониста током ратних
година 1941–1945. Те информације, пак, најчешће су штуре, оскудне, сведене тек на неколико чињеница које говоре о томе где су колонисти били расељени, да ли им је и ко страдао од чланова домаћинства, колику су материјалну штету претрпели, итд. У наведеној архивској грађи, са друге стране,
спорадично се наилази на податке на основу којих се нешто мало више може рећи о свакодневици појединих колониста. У питању су информације захваљујући којима се могу реконструисати догађаји у животу неких од насељеника, чиме они долазе у прилику да буду отргнути од заборава прошлости и изведени на позорницу историје као њени пуноправни учесници.
Као судионици Другог светског рата колонисти се у архивској грађи
јављају по свом имену и презимену.25 Појављују се као конкретне личности,
међу којима је већина за време рата изгубила готово све, док није мали број
оних који су претрпели и најтежи ударац, а то је губитак некога од својих
најближих. „За време капитулације 1941. године“, пише у својој молби за
повраћај земље Драгиња Кобајевић, колонизована у дреничком селу Доброшевац, „приликом напада Арнаута на наше домове, мој муж Јосиф је убијен
и нама имање одузето, а од тада ја сам добила живчано обољење од које бо

25

Лични подаци колониста бележени су на картонима, чији је највећи део сакупљен и
похрањен у фонду Архива Косова и Метохије. Ову картотеку чини око 15.000 картона, у којима су садржани подаци за око 9.500 аграрних интересената који су на Косову и Метохији добили земљу, међу којима је највише управо колониста. У картонима
се налази: презиме, име и име оца, место, срез и датум рођења, занимање, подаци о
члановима породице, датум увођења у посед, када се колониста стварно населио, да
ли је подигао или купио кућу и када, и ко ужива земљу уколико није жив. Друга страна картона садржи податке о томе где је земља добијена, да ли је она претходно била
велепоседничка, државна, општинска или приватна, колика је њена површина, затим
податке о економском стању насељеника, шта поседује од живог и мртвог инвентара,
итд. На неким картонима подаци су детаљно уношени, неки су непотпуни, док понекад за једног аграрног интересента, односно колонисту, постоји више картона. Добринка Гаврић, Архивска грађа о аграрној реформи и колонизацији на Косову и Метохији 1919–1941. године и ревизији 1945–1948. године, Архивски преглед, 1–2/1991,
Архив Србије и Друштво архивских радника Србије, Београд, 1992, 59.
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лести и сада патим те сам постала посве неспособна за сваки привредни
рад“.26 Станко Дошен, колониста из села Глоговац, срез Дреница, у својој
молби наводи ово: „Године 1941. био сам присиљен од стране окупатора и
његових слугу да са породицом побегнем са свога имања, а кућа ми је срушена и имовина опљачкана. Мене су окупаторске слуге ранили услед чега
ми је морала бити ампутирана десна рука. Мога сина такође су осакатили и
пушком му пребили леву ногу“.27 Алојз Завршек, колонизован у Гладном селу, исто у Срезу дреничком, обраћајући се Министарству колонизације ДФЈ
каже: „Пошто су ми Арнаути фашисти уништили двоје деце, који су ми нестали, и то од 4–6 година старости (...) да нисам избегао на време вероватно
би ми и целу фамилију уништили, јер сам се био афирао против фашизма
против којег се и данас борим (...)“.28
Наведена лица само су нека од многих колониста који су током рата
претрпели физичко насиље и људске губитке. О њима се, међутим, као и о
бројним другим насељеницима, не зна пуно. Као актери прошлости све до
данас најчешће су обавијени велом анонимности, остављени углавном да
„ћуте“ о својим животима и догађајима у којима су учествовали. Поменута
Драгиња Кобајевић, а како се то из архивске грађе види, са мужем Јосифом
на Косово и Метохију доселила се 1937. године из места Прлите, у околини
Зајечара, где је и рођена. Приликом насељења са супругом је добила земљу
у површини од 7.78 ha, на којој је подигла кућу и зграду за држање стоке.29
Станко Дошен, други поменути колониста, на Косово и Метохију се са
својих пет чланова домаћинства доселио 1926. године, добивши при том 5
ha земље у власништво.30 Алојз Завршек, један од ретких колониста из
Словеније, пореклом је био из Велике Локе у околини Новог Места; на Косово и Метохију колонизован је са супругом, са којом је имао троје малолетне деце.31
По избијању рата, сво троје наведених колониста под притиском албанских оружаних формација, и уз претрпљене губитке, напушта добијена
имања и одлази у избеглиштво. Драгиња Кобајевић одлази у Бор, где као избеглица дочекује крај рата;32 Станка Дошена завршетак рата затиче у Апати26
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АЈ, 97–7-54, Молба Драгиње Кобајевић Министарству колонизације ДФЈ од 17. августа 1945.
АЈ, 97–7-54, Молба Станка Дошена Министарству колонизације ДФЈ од 22. октобра
1945.
АЈ, 97–7-54, Молба Алојза Завршека Министарству колонизације ДФЈ од 11. августа
1945.
АЈ, 97–7-54, Молба Драгиње Кобајевић Министарству колонизације ДФЈ од 17. августа 1945.
АЈ, 97–7-54, Молба Станка Дошена Министарству колонизације ДФЈ од 22. октобра
1945.
АЈ, 97–7-54, Молба Алојза Завршека Министарству колонизације ДФЈ од 11. августа
1945.
АЈ, 97–7-54, Молба Драгиње Кобајевић Министарству колонизације ДФЈ од 17. авгу-
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ну, где се налази са породицом и где има посао;33 Алојз Завршек прелази на
подручје Добричког среза, у Топлички округ, где живи све до 1945. године и
ослобођења.34
О свакодневици поменутих колониста током ратних година 1941–
1945. тешко је са сигурношћу било шта рећи. Њу је могуће само наслућивати, пошто података на ту тему у молбама које они подносе Министарству
колонизације ДФЈ нема. Извесне хипотезе могу се направити тек поређењем са подацима који се у архивској грађи срећу у вези са другим колонистима, иако ни они нису превише чести, још мање довољно речити. Тако се,
рецимо, из молбе Николе Кашиковића, колонизованог у селу Доња Коретица, у Дреничком срезу, може претпоставити да избеглички живот није био
нимало лак. Кашиковић, пореклом из Љубинског среза, из Херцеговине, са
четворочланом породицом колонизован је 1935. године, добивши у власништво земљу у површини од 9 ha. На почетку Другог светског рата као и већина колониста прогнан је са добијеног имања, након чега прелази на територију уже Србије. О томе и о недаћама у избеглиштву, он каже: „(...) силом
окупатора био сам приморан да напустим додељену земљу те да са фамилијом пређем у Ваљево где се и данас налазим. Услед лоших прилика и слабог
издржавања и несташице одела тешко сам оболео и онеспособио у ноге, те
са тешком муком живим са децом о надничењу моје жене (...) Све моје покретно и непокретно имање што сам имао пропало је где сам много труда и
рада уложио“.35
Живот у избеглиштву Николу Кашиковића, како се види, коштао је
здравља, слично као и Драгињу Кобајевић. Било је, међутим, и драстичнијих случајева: „После капитулације“, извештава Милева Пековић, пореклом
из Пјешиваца у Црној Гори, а колонизована 1937. године у Истоку, „напустисмо пред непријатељем имање које се по књигама водило на старешину
задруге Мијата Пековића који је услед немаштине и беде као избеглица
умро у прошлој години, а његов син, мој муж Милорад погинуо“.36
Наведени случајеви свакако нису изузетак. Оскудица у животним потрепштинама, те сигурно неадекватни услови становања, одржавања хигијене и слично, свакодневно су, по свему судећи, пратили и многе друге колонисте, због чега не би било погрешно претпоставити да није био мали број
оних код којих је такође дошло до појаве различитих обољења, изнемогло-
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ста 1945.
АЈ, 97–7-54, Молба Станка Дошена Министарству колонизације ДФЈ од 22. октобра
1945.
АЈ, 97–7-54, Молба Алојза Завршека Министарству колонизације ДФЈ од 11. августа
1945.
АЈ, 97–7-54, Молба Николе Кашиковића Министарству колонизације ДФЈ од 22. октобра 1945.
АЈ, 97–7-53, Молба Милеве Пековић Министарству колонизације ДФЈ од 17. септембра 1945.
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сти, па чак и смрти. Сиромаштву и лошим условима живота кумовала је и
незапосленост, услед које су, с обзиром на недостатак било каквих финансијских извора, бројни избегли насељеници били принуђени да живе од помоћи, милостиње, није искључено и од просјачења. „Већ пет година како се
мучимо и патимо као избеглице“, жали се по том питању Јован Николић, колониста из села Верић, у Источком срезу, „живећи од милостиње добрих
људи и једини приход који сада имам то је државна помоћ за сина који се
сада налази у Југословенској Армији“.37 На исто се жали и Ђорђе Кондић,
такође колониста из Верића: „За време окупације па и данас налазим се у
Кумаревској Цркви, срез Лесковачки, где са породицом живим од милостиње добрих људи, а већ два пута примам државну помоћ за синове који су
још у војсци Југословенске Армије. Како има већ година дана да смо ослобођени молим Министарство да ме као избеглицу и бившег колонисту врати на своје земљиште, са својих пет чланова породице“.38 Велисав Р. Жижић, колониста из села Краљица, у Дреници, да се више не би, како каже,
„потуцао по туђим праговима“ и живео од туђе помоћи, у молби за повраћај земље упућеној Министарству колонизације ДФЈ захтева следеће:
„Неопходно ми је потребно пресељење на имање да бих идућег пролећа
исто обрадио за опстанак себе и породице, а да не бих био на терету државне заједнице“.39
Нису, међутим, сви колонисти током рата преживљавали захваљујући
помоћи других. Неки су се и сами издржавали обављајући различите послове, иако се најчешће радило само о повременим ангажманима. Углавном су
ишли у надницу у месту у којем су као избеглице били стационирани. О томе говори већ поменути Никола Кашиковић чија породица живи од надничења његове жене. Као надничари јављају се и чланови породица Миљана
Обрадовића, колонизованог 1924. године у селу Пољанце, Срез Дреница,
који крај рата дочекује у селу Вашановцу, у Млавском срезу,40 Милорада
Николића, насељеног 1934. у Гладном селу, исто у Дреничком срезу, који напустивши своје имање прелази у село Статовац, у Пустој реци, у којем је и
рођен,41 Андрије Радуловића, колонисте из села Краљица, после прогонства
са Косова и Метохије насељеног у селу Пасјача код Прокупља,42 итд.
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АЈ, 97–7-53, Молба Јована Николића Министарству колонизације ДФЈ од 5. октобра
1945.
АЈ, 97–7-53, Молба Ђорђа Кондића Министарству колонизације ДФЈ од 5. октобра
1945.
АЈ, 97–7-54, Молба Велисава Р. Жижића Министарству колонизације ДФЈ од 16. децембра 1945.
АЈ, 97–7-54, Молба Миљана Обрадовића Министарству колонизације ДФЈ од 30. јула
1945.
АЈ, 97–7-54, Молба Милорада Николића Министарству колонизације ДФЈ од 25. августа 1945.
АЈ, 97–7-54, Молба Андрије Радуловића Министарству колонизације ДФЈ од 12. августа 1945.
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У проналажењу посла избегли колонисти нису увек били препуштени
сами себи. У томе им је у одређеној мери помагао Комесаријат за избеглице,
основан од стране Савета комесара успостављеног по наредби немачког војног команданта у Србији 1. маја 1941. На челу Комесаријата налазио се изванредни комесар, који је имао широка овлашћења и утицај на свим нивоима управљања; могао је да оснива месне одборе за збрињавање избеглица и
пресељеника, уз сарадњу са среским и општинским властима.43 Зарад помоћи избеглицама, којих у окупираној Србији није било само са Косова и Метохије, већ и из Хрватске и Босне, и Министарство социјалне политике и народног здравља Недићеве владе такође организује одборе на нивоу срезова и
општина. Задаци ових одбора били су прикупљање средстава у новцу и натури за исхрану избеглица, проналажење бесплатног смештаја и преноћишта, организовање бесплатне кухиње, посредовање при привременом или
сталном упослењу избеглица у пољопривредним, шумским, рударским и
јавним радовима, као и у радовима у оквиру трговачких и индустријских
предузећа.44
Међу избеглим колонистима је, упркос свему, било и оних којима није
недостајала властита иницијатива и сналажљивост у проналажењу нових
послова. Радислав Ђумић, колониста из села Ново Пољанце, у Дреници, који се након заробљеништва у Немачкој и избеглиштва у Прокупљу крајем
рата затиче у Инђији, бави се занатством и радом – како каже – на „државним пословима“.45 Посебно је у том смислу занимљив случај Драгутина Чупића, рођеног 1909. године у Никшићу, а колонизованог у селу Верић код
Истока. У својој радној биографији из година рата наводи следеће: „У Србију сам дошао као избеглица 11-VII-1941. Нашао сам запослење код Данске
Групе 2-VIII-1941. до 18-III-1942. Од 27. III исте године радио сам на Панчевачком мосту до 11-VI-1942. Касније сам радио у Пожаревцу од 20-VI-1942.
до 1-XI-1942. Затим сам се опет вратио код Данске Групе од 15-XI-1942. до
1-III-1943. год. Касније сам радио код организације Todt до 15-VII-1943. 20VII-1943. прешао сам у село Борча и радио у фирми Бошковић и Вученовић
до 7-II-1944. 14-II-1944. поново сам био запослен у организацији Todt у Београду до 30-IV-1944. Касније сам радио у каменолому Кијево од 5-V-1944.
до 12-VIII-1944. До ослобођења Београда радио сам на сечи шума на острву
и у Београдском пристаништу као обалски радник“.46
Крајем рата многи колонисти проналазе посао у Војводини, где се масовно селе из места у којима су неколико година живели као избеглице. Та43
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Ј. Симијановић, Избеглице са Косова и Метохије у Рашкој у Другом светском рату,
Баштина, св. 31, Институт за српску културу, Приштина-Лепосавић, 2011, 237.
Исто.
АЈ, 97–7-54, Молба Радислава Ђумића Министарству колонизације ДФЈ од 18. октобра 1945.
AJ, 97–7-53, Молба Драгутина Чупића Министарству колонизације ДФЈ од 21. августа 1945.
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мо их на сезонским пословима упошљавају нове власти, па се као један од
послодаваца јавља Управа народних добара, захваљујући чијим платама колонисти месецима издржавају себе и своје породице.47

***
Положај колониста у избеглиштву, дакле, није био нимало завидан,
добрим делом управо због незапослености и одсуства сталних и сигурних
примања. Док су се, међутим, они како-тако сналазили и преживљавали, у
вероватно још тежем положају били су колонисти који су после избијања
рата завршили у заробљеништву или у логорима организованим од стране
окупационих власти. У заробљеништво, углавном у Немачку и Италију, одвођени су пре свега насељеници који су као припадници Војске Југославије
учествовали у Априлском рату, док су у логоре смештани колонисти који с
почетка рата у статусу избеглица нису прелазили у ужу Србију него су остајали на Косову и Метохији.
Сведочења о тегобној свакодневици у заробљеништву и логорима,
одакле су се колонисти неретко враћали нарушеног здравља, у архивској
грађи има више. Драган С. Петровић, говорећи о свом брату Радомиру, са
којим је био колонизован у селу Доброшевац, у Дреници, саопштава следеће: „Мој брат Радомир као војник приликом капитулације заробљен је и одведен у ропство у Немачку и тамо је провео до краја месеца августа 1945.
године. Из заробљеништва се вратио изнурен, оболео и неспособан за привређивање“.48 Лазар, један од тројице браће Абутовић, пореклом из околине
Мркоњић Града, а колонизованих у селу Ћирез, Срез дренички, каже ово:
„Од 6. маја 1941. године био сам заробљен од стране немачких власти и био
сам у ропству све до 9. септембра 1943. године. Тада сам отпуштен као болестан. Допутовао сам у Приштину где сам нашао своју породицу у лагеру,
са којом сам прешао одмах у Србију, у Петровац на Млави“.49 Већ помињани Миљан Обрадовић, колониста из села Пољанце, свој случај детаљније
образлаже: „После капитулације арнаутски фашисти опљачкали су нас сасвим и отерали у лагер у Приштини где смо провели две године дана. После
тога Немци су нас пребацили у Србију, где су нас ондашње власти распоредиле да као избеглице живимо у селу Вашановцу, срез млавски, округ пожаревачки, где се и данас налазимо (...) Сада у породици имам 8 чланова, од
којих су пет стално код мене док ми се један син налази у руднику Трепчи,
други се још није вратио из заробљеништва, а трећи се налази у редовима
47
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АЈ, 97–7-50, Допис министра колонизације Сретена Вукосављевића Главној комисији
за насељавање бораца у Војводини од 19. јануара 1946.
АЈ, 97–7-54, Молба Драгана С. Петровића Министарству колонизације ДФЈ од 5. новембра 1945.
АЈ, 97–7-54, Молба Лазара Абутовића Министарству колонизације ДФЈ од 14. августа
1945.

Александар Павловић, Прилози о страдању колониста на Косову и Метохији

125

Југословенске армије. Ја сам стар и изнемогао, имам 77 година, жена ми има
64 године, снајина мајка 58 година, син 33, а снаја 23 године. Сви колико нас
је на лицу здравствено смо оронули због боравка у лагеру, прогона у Србију
и слабе исхране, а само два члана су способна за привређивање (...)“.50
Из заробљеништва или логора, са друге стране, неки колонисти никада се нису ни вратили или им се тамо губи сваки траг. Тако је супруг Станије Тијанић, колонизован у селу Љубожде код Истока, умро док је био интерниран у Италији;51 Илија Живановић, који се по ослобођењу враћа на земљу
коју је као колониста 1924. добио у Истоку, ни после завршетка рата не зна
ништа о сину који је одведен као војни заробљеник;52 Милош Минић, пореклом из Црне Горе, колонизован у селу Мужевине, Источки срез, погинуо је
1943. године у логору у Ђураковцу;53 итд.
Дане рата у логору у Приштини провела су са својим породицама и
два брата поменутог Лазара Абутовића – Остоја и Јован. Тамо су били све
до капитулације Италије, након чега их, по Лазаревом повратку из заробљеништва, Албанци протерују на територију уже Србије. Сва тројица прелазе
у Петровац на Млави, где остају до ослобођења. Јован 8. септембра 1944.
ступа у Народноослободилачку војску у којој је био до 5. марта 1945, када је
због година старости из ње отпуштен.54
У партизанским одредима, поред Јована Абутовића, током рата нашли
су се и многи други колонисти. На то указује већ изнето образложење Миљана Обрадовића у којем стоји да му је трећи син у Југословенској народној
армији. Поменути Драган С. Петровић у партизане одлази веома брзо, већ
на лето 1941. године: „Ја пак још 13. јула 1941. пришао сам партизанским
одредима и тамо сам провео све до данас. И данас се налазим у Југословенској Армији као потпоручник са службом у Команди Војног подручја у Приштини. У току рата у борбама сам рањен четири пута са 11 рана услед чега
сам остао кратковид и наглув и постао неспособан за борачку јединицу као
и за пољопривреду о чему имам потврду лекарске комисије“.55 Радојица Јаковљевић, колонизован у дреничком селу Глоговац, који као избеглица рат
проводи у селу Драгушица, у Гружи, а који после ослобођења прелази у Ка
50
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равуково, Бачка, у партизанима има сина: „Од породице имам жену, једну
ћерку и једног сина који је у партизанске одреде ступио добровољно 13. јуна 1943. године, а који је два пута рањаван и једаред контузован, а и сада се
још налази у Југословенској Армији“.56 Синове или некога од чланова породице имали су у Народноослободилачкој војсци и други колонисти: Недељко Радовић, пореклом из села Шобајић, код Даниловграда, насељен у Истоку;57 Гаврило Делибашић и Милутин Самарџић, родом са подручја Никшића, колонизовани у селу Краљица;58 раније помињани Андрија Радуловић,
такође са подручја Никшића и колонизован у Краљици;59 неки Сава Чупић,
исто Никшићанин, а колонизован у Верићу, у партизанима је имао свих седам синова;60 итд.
Учешћем у борбама на страни партизана колонисти и чланови њихових породица подлегали су рањавању, али су и гинули. Није мали број оних
који су тако страдали. Од седам синова Саве Чупића, иначе убијеног на властитом имању 1941. године, један је погинуо борећи се у редовима Југословенске народне армије;61 као комесар батаљона, у народно-ослободилачкој
борби погинуо је син Вуксана Девића, родом из Роваца, од Берана, а колонизованог у селу Љубожде;62 у борби против фашиста погинула је ћерка
Илије Живановића, истог оног коме је син одведен у заробљеништво;63 Драгомир Стојиљковић, колониста из Верића, родом из околине Лесковца, „да
би се осветио Немцима и Италијанима отишао је у Партизане, и после једногодишње борбе, 7. марта 1942, погинуо је у селу Магаш у борби противу
непријатеља“;64 Радоје Жижић, син Велисава Р. Жижића, колонизованог у
селу Краљица, погинуо је „као борац 2. маја 1945. год. као командир I чете
III батаљона 15. мајевачке бригаде у селу Булинац код Беловара у Словенији“,65 итд.
56

57

58

59

60

61
62

63

64

65
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Међу колонистима, најзад, било је оних који се нису активно борили у
партизанским одредима, али који су партизане помагали и понекад им се, у
појединим борбама, прикључивали. Гаврило Делибашић, чији се син налазио у редовима Југословенске народне армије, морално је и материјално, како каже, помагао народноослободилачки покрет од 1941. године па све до
завршетка рата. „Учествовао сам“, наставља, „у борбама заједно са нашим
борцима, када је био напад на непријатеља на Белом Камену, као и у многим
другим акцијама које су се обављале – изводиле у околини Пасјаче“.66 Партизане је помагао и Милутин Самарџић, такође претходно поменут као отац
чији је син био у Југословенској народној војсци: „Помагао сам народноослободилачки покрет још од 1941. год. све колико сам могао, морално и
материјално (...) Био сам обавештајац-курир за сво време окупације“;67 на
сличном задатку био је и Петко Радуловић, колониста из села Краљица, који
је од 1943. године, када је избегао на територију уже Србије, био „курир-веза између Пасјачког партизанског одреда и одбора Житорађанског“;68 итд.

***
Архивска грађа у фондовима Архива Југославије, како се на основу
наведеног види, садржи материјал који несумњиво може бити од користи у
сагледавању страдања, али и свакодневног живота колониста са Косова и
Метохије током Другог светског рата. Значај тог материјала, међутим, огледа се тек у пружању појединих смерница за изучавање дате тематике, будући да у откривању њених „мириса“ и „укуса“, односно у расветљавању свих
детаља страдања и свакодневице колониста, он ипак не нуди довољно потребних и поузданих информација. Када је реч о свакодневици, наиме, оно
што се увидом у анализирану грађу може закључити јесте то да се она после прогона колониста са имања добијених аграрном реформом одвијала на
неколико главних колосека, и то: 1) у избеглиштву широм окупиране, Недићеве Србије, 2) у заробљеништву и логорима организованим од стране окупационих власти, 3) у редовима партизанског покрета.
На плану учешћа у оружаним формацијама у архивској грађи не наилази се на податке који би указали на то да је неко од колониста током рата
приступио неком другом покрету, или га помагао, а да то није био партизански. За то је могуће пронаћи бар два објашњења: 1) није било колониста директно или индиректно укључених у друге покрете осим у партизански, или
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128

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2014

2) за повраћај аграрном реформом добијене земље Министарству колонизације ДФЈ обраћали су се колонисти који за време рата нису били на „другој
страни“, или који су на „праву страну“ на време прешли, будући да се у супротном случају, као „сарадник окупатора“, по поднетој молби вероватно
нико било каквом позитивном решењу није могао да нада. Полазећи од наведеног, и уколико се друго објашњење прихвати као сасвим могуће, онда и
анализираној архивској грађи треба приступити са извесном резервом, бар
када је реч о доношењу општијих закључака на пољу ангажовања колониста
само на једној од супротстављених страна током рата.

