
Ива на АРИ ТО НО ВИЋ

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ И 
СА МО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ МЕ ШТА НА 
У СРП СКОЈ ЕН КЛА ВИ ПРИ ЛУЖ ЈЕ 

НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ*

Ап стракт: У ра ду су при ка за не спе ци фич но сти жи во та у се лу-ен кла ви При-
луж је на Ко со ву и Ме то хи ји. Реч је о јед ном од нај ста ри јих и нај ве ћих срп ских 
се ла на про сто ру по кра ји не, чи ји ме шта ни од ју на 1999. го ди не жи ве без ја ких 
ве за са остат ком Ср би је. Нај ве ћи број ме шта на (75%) био је рад но ан га жо ван у 
ЈППК „Ко со во“ Оби лић. Бу ду ћи да већ два на ест го ди на не од ла зе на по сао, би ли 
су при мо ра ни да се ба ве по љо при вре дом као при мар ном иако не до вољ но ис пла-
ти вом де лат но шћу. При ме ри ло кал не ини ци ја ти ве на ве де ни у ра ду ука зу ју на 
мо ти ви са ност Ср ба да одр же кон ти ну и тет жи во та у се лу, од у пи ру ћи се ин сти-
ту ци о нал ним при ти сци ма не же ље ног окру же ња.

Кључ не ре чи: Сва ко днев ни жи вот, се ло При луж је, ен кла ва, ло кал на ини ци ја-
ти ва, Ко со во и Ме то хи ја.1

1. Увод

У ра ду ана ли зи ра мо сва ко днев ни жи вот ме шта на срп ског се ла При луж је, 
на Ко со ву и Ме то хи ји. У спе ци фич ним окол но сти ма кроз ко је срп ско дру-
штво про ла зи ви ше де це ни ја, ово се ло као и оста ле срп ске ен кла ве на Ко со ву 
и Ме то хи ји, про ла зи кроз та ко ре ћи за себ не раз вој не про це се. На тре нут ке 
пре пу ште ни бри зи Ре пу бли ке Ср би је, ме ђу на род них ор га ни за ци ја, „ко сов ских 

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ду хов не по ја ве и ства ра ла штво срп ског на ро да на 
Ко со ву и Ме то хи ји од XV до XX ве ка (бр. 148020), ко ји је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни-
стар ство на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
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ин сти ту ци ја“ и не вла ди них ор га ни за ци ја, ме шта ни се ла нај че шће су за пра во 
пре пу ште ни се би и ру рал ном жи во ту ко ји по ку ша ва ју да одр же.1

Док је са јед не стра не Ср би ја, са мим тим и срп ско се ло, про ла зи ла кроз 
ду бо ку дру штве ну кри зу, санк ци је, не у рав но те же ну тран зи ци ју, ко је су до-
ве ле до еко ном ске и кри зе иден ти те та, као и де мо граф ску кри зу свој стве ну 
срп ском се лу, Ко со во и Ме то хи ја про ла зи ло је и кроз дру штве не су ко бе, од 
чи јих се по сле ди ца ни је опо ра ви ло. Упро шће но схва та ње Ко со ва и Ме то хи-
је као про сто ра пер ма нент них дру штве них су ко ба, сме њи ва ња од но са мо ћи 
и не пре мо сти вог ет нич ког, ре ли гиј ског и лин гви стич ког ја за, ра ши ре но је и 
не пре ци зно. „Бу ду ћи да се ра ди о по гра нич ној обла сти, груп не гра ни це су 
флу ид не, а иден ти те ти су нео д ре ђе ни, не по сто ја ни, ам би ва лент ни и си ту а-
ци о но усло вље ни. У мир ни јим пе ри о ди ма, бле де ле су гра ни це из ме ђу ет-
нич ких и вер ских гру па; мно ги за јед нич ки еле мен ти кул ту ре све до че о пре-
пли та њу су ко ба и сим би о зе.“2 По след њих де це ни ја, ме ђу тим, од срп ских и 
ал бан ских на ци о на ли ста мо гло се чу ти о ко лек тив ном пра ву на те ри то ри ју 
Ко со ва и Ме то хи је, јед не или дру ге ет нич ке гру пе. Ова кви ста во ви до ве ли 
су до тран сфор ма ци је кул тур них раз ли ка у кул тур не раз до ре, пра ве ћи од 
ре ли ги је или на ци је осно ву за по ли тич ку ак ци ју,3 чи ји су епи лог нај пре би ли 
дру штве ни су ко би, а од 17. фе бру а ра 2008. го ди не јед но стра но про гла ше ње 
не за ви сно сти по кра ји не, од стра не Ал ба на ца.

Да на шња дру штве на кри за, при сут на у срп ским сре ди на ма на Ко со ву и 
Ме то хи ји, ре зул тат је на ве де них ста во ва, за го ва ра ња иде је ет нич ког (Ал бан-
ци) или исто риј ског (Ср би) пра ва на те ри то ри ју.4 Ре зул тат ових ак ци ја у 
срп ским ен кла ва ма је сте при мо ра ност ме шта на на про ме ну сва ко днев ног жи-
во та и ра да, пла ни ра ња бу дућ но сти и на чи на жи во та уоп ште. Ма те ри јал на 
ра зо ре ност срп ског дру штва и од су ство су ве ре ни те та на те ри то ри ји Ко со ва 
и Ме то хи је, усло ви ли су огра ни че но де ло ва ње др жав них ин сти ту ци ја (при-
вре да, здрав ство, про све та, кул ту ра) и не мо гућ ност др жа ве да за шти ти сво-
је гра ђа не. Ови гра ђа ни се, услед осе ћа ја за бо ра вље но сти и од ба че но сти, а 
у не же ље ном (ал бан ском) окру же њу, окре ћу ства ра њу но вих вред но сти и 
оби ча ја, но вог мо ра ла, а из над све га но вим обра сци ма пре жи вља ва ња и чу-
ва ња људ ског до сто јан ства. Пер ма нент но по гор ша ње дру штве них при ли ка 

1 Рад је из ло жен на XVI ме ђу на род ном на уч ном ску пу „Вла син ски су сре ти 2010“, ко ји 
је одр жан 2. и 3. сеп тем бра у Вла со тин цу и на Вла син ском је зе ру.

2 Са ња Зла та но вић, „Сва ко дне ви ца у ен кла ви“, Гла сник Ет но граф ског ин сти ту та 
СА НУ LI II, Бе о град, 85.

3 Ви де ти: Па трик Хон дус, „Мо гу ли Ср би и Ал бан ци жи ве ти за јед но?“, Без бед ност 
за пад ног Бал ка на, бр. 4, 2007.

4 Ви де ти: Бра ни слав Кр стић, Ко со во из ме ђу исто риј ског и ет нич ког пра ва, Ку ћа Вид, 
Бе о град, 1994.
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и не у јед на че ност тран зи ци о ног про це са при мо ра ла је Ср бе да се, услед гу бит-
ка по сла, пре о ри јен ти шу на при мар но под руч је жи во та и ра да на се лу – по-
љо при вре ду. То, ме ђу тим, Ср би ма у При луж ју не до но си про фит. Си ту а ци ју 
до дат но оте жа ва не мо гућ ност од га ја ња сто ке, услед кра ђе исте. Мо дер ни-
за ци ја ко ја је у се ли ма у Ср би ји пер ма нент но при сут на те ма раз го во ра, у 
окол но сти ма о ко ји ма у ра ду го во ри мо, за о би ла зи се пре све га из без бед но-
сних раз ло га, не мо гућ но сти ло кал ног ста нов ни штва да уочи ја сну пер спек-
ти ву у При луж ју, као и оп струк ци је „ко сов ских ин сти ту ци ја“ и спо ра дич но 
Ал ба на ца из окол них се ла. Као и мно го пу та у исто ри ји срп ског на ро да, Ср би 
са Ко со ва и Ме то хи је из да на у дан све су ви ше при мо ра ни да жи ве са истим 
су се ди ма у истом дру штве ном про сто ру, али у дру га чи јим ин сти ту ци о нал-
ним окол но сти ма и од но си ма мо ћи.

Јед на од све тлих та ча ка сва ко дне ви це у ко сов ској ен кла ви је сте ло кал-
на ини ци ја ти ва. Услед изо ло ва но сти од се ве ра по кра ји не и цен трал не Ср би-
је, а у на сто ја њу иг но ри са ња си сте ма „ко сов ских ин сти ту ци ја“, ме шта ни 
При луж ја окре ну ли су се учвр шћи ва њу иден ти те та ло кал не за јед ни це. Нај-
о чи глед ни ји при мер ове тврд ње уоча ва мо у ло кал ној ини ци ја ти ви и из-
град њи цр кве у се лу то ком 2008. и 2009. го ди не. Иако се не мо же за кљу чи-
ти да су Ср би у При луж ју су штин ски при вр же ни пра во сла вљу, по ка за ће мо 
да је но во и згра ђе на цр ква као но во ме сто оку пља ња и со ци јал не про мо ци је 
ме шта на, та ко ђе и кон крет но ме сто очу ва ња срп ског на ци о нал ног и кул тур-
ног иден ти те та, ко ји су у При луж ју угро же ни. Чи ни се да је вер ско – пра-
во слав но је дин ство јед но од рет ких пре о ста лих упо ри шта ло кал ног за јед-
ни штва и ини ци ја ти ве.

Ре ал ност жи во та у не же ље ном окру же њу ме шта на и пре раз го во ра упо-
зо ра ва ис тра жи ва ча на нео п ход ност ем па тич ног при сту па и стр пље ња при-
ли ком до ла ска до по треб них ин фор ма ци ја. За по тре бе ра да ко ри шће ни су 
по да ци у ви ду об ја вље не ли те ра ту ре, ко ја ни је при мар но со ци о ло шка, али 
пру жа увид у исто риј ски раз вој се ла, као из раз го во ра оба вље них са ди-
рек тор ком ОШ „Вук Ка ра џић“, јед ном од кључ них дру штве них уста но ва у 
се лу, ме шта ни ма се ла, за по сле ним у здрав ству, про све ти, Оп шти ни Ву чи-
трн са се ди штем у При луж ју, и нај зад са јед ним од ме шта на (Д. Т.), ко ји 
већ три де сет го ди на пи ше члан ке о овом се лу за лист „Је дин ство“. По ме-
ну ти раз го во ри, оба вље ни у не ко ли ко на вра та, ви ше стру ко су ва жни, бу-
ду ћи да до дру ге вр сте ре ле вант них из во ра о са мом се лу и жи во ту у ње му 
ни смо ус пе ли да до ђе мо, тим пре што ис пи ти ва но под руч је спа да у ред не-
до вољ но на уч но ис тра же них те ре на. Оту да је овај рад при лог ис тра жи ва њу 
срп ског се ла на Ко со ву и Ме то хи ји – спе ци фич ном со ци о кул тур ном окви-
ру, у ко јем је ме ђу соб ни ути цај тра ди ци је и мо дер но сти усло жњен по сле-
ди ца ма дру штве них су ко ба.
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2. Крат ка исто риј ска ре флек си ја раз во ја При луж ја

Се ло При луж је, од нај ра ни јих за пи са из тур ске вла да ви не, при па да ло је 
Ву чи трн ском сре зу. Ста нов ни штво се пре све га ба ви ло по љо при вре дом и 
уз га ја њем сто ке. Уз све ве ћи број Ал ба на ца, ко ји су пре ма не ким из во ри ма5 
ми гри ра ли из Ал ба ни је на про стор Ко со ва и Ме то хи је, мно га се ла Ву чи трн-
ског сре за по ста ла су ет нич ки чи ста, тј. ал бан ска. Оту да је се ло При луж је 
још спе ци фич ни је, бу ду ћи да је од са мог на стан ка до да нас оста ло ис кљу чи-
во срп ско се ло окру же но ал бан ским се ли ма.6

При луж је је се ло зби је ног ти па. На ла зи се у рав ни ци из ме ђу ре ка Ла ба 
и Сит ни це. Ду би на под зем них во да је 3,5 м и под зем ни то ко ви иду у сме ру 
од Ла ба ка Сит ни ци. Зе мља је плод на цр ни ца. За раз ли ку од мно гих се ла на 
Ко со ву и Ме то хи ји, реч је о се лу са уре ђе ном ин фра струк ту ром, у ви ду пу-
те ва, ас фал ти ра них ули ца, те ле фон ских ли ни ја. У се лу по сто ји основ на шко-
ла „Вук Ка ра џић“, јед на од нај ста ри јих у по кра ји ни. Да ти ра из дру ге по ло-
ви не ХIХ ве ка, оквир но из 1870. го ди не. Од сре ди не ХХ ве ка, у се лу по сто ји 
ам бу лан та, да нас при ла го ђе на за по тре бе До ма здра вља, бу ду ћи да Ср би не 
иду на ле че ње у нај бли жи град Ву чи трн, ни ти Кли нич ко-бол нич ки цен тар у 
При шти ни. У се лу по сто ји и по шта, ко ја при па да си сте му „По шта Ср би је“. 
Же ле знич ка ста ни ца, ко ја је у до ба Кра ље ви не Ју го сла ви је (1926. го ди не) 
са др жа ла 14 ко ло се ка и би ла же ле знич ки чвор це лог кра ја, да нас је без функ-
ци је бу ду ћи да кроз се ло од јед но стра ног про гла ше ња не за ви сно сти по кра-
ји не не са о бра ћа воз Зве чан – Ко со во По ље, ко ји је је ди ни по ве зи вао Ср бе 
из ен кла ва и се ве ра по кра ји не. У се лу по сто ји Дом кул ту ре, ре но ви ран пре 
не ко ли ко го ди на и при ла го ђен за упо тре бу ме шта на. Ста ра цр ква Св. не де-
ље са зи да на је на се о ском гро бљу 1969. го ди не, а но ва цр ква Пре о бра же ња 
Го спод њег из гра ђе на је 2009. го ди не.

Се ло се пр ви пут по ми ње у тур ском по пи су обла сти Бран ко ви ћа из 
1455. го ди не, као ве ли ко се ло При лу жа са 54 срп ске ку ће. „У овом се лу по-
сто ји је дан ста ри нач ки род ко ји не пам ти ка да су њи хо ви пре ци до се ље ни, 
те се сма тра ју да су од по стан ка се ла њи хо ви жи те љи, а оста ли су ма хом до-
шља ци из ра зних кра је ва у то ку вла да ви не тур ске им пе ри је.“7 Се ло При луж је 
ре ла тив но да на шње ве ли чи не по зна то је од ХIХ ве ка. До 50-их го ди на ХХ ве ка 
ста нов ни штво се ма хом ба ви ло по љо при вре дом. Из град њом ЈППК „Ко со-
во“ Оби лић, ве ли ки број ме шта на ту је на шао по сао. Та ко ђе је зна ча јан број 

5 Ми лош Ан ђе лић, Ста нов ни штво Ву чи тр на и око ли не по след њих сто го ди на, НИП 
„Но ви свет“, При шти на, 1997, 5. 

6 Из у зе так је се ло Пле ме ти на ко је се на ла зи тик уз При луж је, ко је се да нас та ко ђе 
сма тра ен кла вом.

7 Ми лош Ан ђе лић, нав. де ло, 198. 
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ме шта на ра дио у РМХК „Треп ча“ и Фа бри ци тек сти ла „По лет“ у Ву чи тр ну. 
Оту да су ми гра ци је на ре ла ци ји ку ћа–по сао, тј. се ло–град би ле сва ко днев на 
по ја ва. Је дан део ме шта на ра дио је у по ме ну тој ам бу лан ти, шко ли, по шти и 
же ле знич кој ста ни ци. То на во ди на за кљу чак да је по љо при вре да за ве ћи ну 
ста нов ни ка би ла се кун дар на де лат ност. Осим сва ко днев них ми гра ци ја на 
ре ла ци ји се ло–град, рад у на ве де ним пред у зе ћи ма пру жао је мо гућ ност пу то-
ва ња у оста ле де ло ве та да шње СФРЈ, што је зна чај но ути ца ло на еман ци па ци-
ју љу ди из ру рал не сре ди не нај ма ње раз ви је ног де ла ре пу бли ке. Ме ђу људ-
ски од но си би ли су за сно ва ни на со ли дар но сти и раз у ме ва њу, свој стве ним 
се о ским сре ди на ма. Све то је пра ће но већ по ме ну том из град њом ин фра-
струк ту ре, што ука зу је на то да је се ло При луж је би ло јед но од нај ра зви је-
ни јих се ла на Ко со ву и Ме то хи ји. За та да шњи со ци о кул тур ни кон текст бо-
гат кул тур но-за бав ни жи вот, ко ји је под ра зу ме вао рад фол клор ног дру штва, 
драм ску сек ци ју, као и ноћ не игран ке ви кен дом, При луж је је би ло се ло при-
влач но за омла ди ну из окол них се ла, та ко ђе.

Да нас као и у про шло сти у се лу жи ве ма хом Ср би и ма њи број Ро ма му-
сли ман ске ве ро и спо ве сти. Реч је бро ју из ме ђу 2.800 и 3.000 ста нов ни ка. Од 
тог бро ја 98% је ло кал но ста нов ни штво и 2% (де се так по ро ди ца) ин тер но 
ра се ље них ли ца из Но вог Се ла Ма ђун ског. Сма тра се да је од 1999. го ди не 
из се ла оти шло из ме ђу 20 и 30 мла ђих по ро ди ца, тј. око 100 Ср ба. Ве ћи на 
њих је оти шла у цен трал ну Ср би ју и ма њи број у зе мље се вер не Евро пе.

Ула ском НА ТО тру па на про стор по кра ји не 10. ју на 1999. го ди не, за вр-
ше на је фа за про спе ри те та се ла. Од та да ни је дан од 300 рад ни ка ЈККП „Ко-
со во“ Оби лић ни је оти шао на по сао. Услед иг но ри са ња про бле ма Ср ба ко ји 
су са сво јих по сло ва ис те ра ни 1999. го ди не, од стра не при пад ни ка ме ђу на-
род не за јед ни це, код Ср ба је до шло до не за до вољ ства жи во том, усло жње-
ним окру же но шћу ал бан ским се ли ма. Рад ни ци су од по сло дав ца при ма ли 
60% пла те, али је њи хо во пра во на рад и сло бо ду кре та ња би ло угро же но 
нео д ла сци ма на по сао.8

3. При ме ри ло кал не ини ци ја ти ве 
у раз во ју се ла то ком ХХ ве ка

Го во ри ти о ло кал ној ини ци ја ти ви мно го је лак ше за ис тра жи ва ча чи ји са го-
вор ни ци и окру же ње у ко јем се раз го во ри во де не пре ста но под се ћа ју на ту ро-
бан сва ко днев ни жи вот у ен кла ви. Ло кал на за јед ни ца, схва ће на исто вре ме но 

8 Пред став ни ци син ди ка та рад ни ка на ве де них јав них елек тро при вред них пред у зе ћа, 
пре да ли су кра јем мар та 2010. го ди не са ве то дав ној ко ми си ји УН МИК-а за људ ска пра ва у 
При шти ни 6.756 под не са ка – ту жби срп ских рад ни ка за по вра так на рад на ме ста, са ко јих 
су про те ра ни у ју лу 1999. го ди не. Од го вор ни су до би ли. 
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као про стор на и дру штве но функ ци о нал на це ли на,9 под ра зу ме ва и ло кал ну 
ини ци ја ти ву ко јом ме шта ни оба вља ју раз ли чи те дру штве не де лат но сти са ци-
љем за до во ље ња сво јих дру штве них по тре ба. Под ра зу ме ва се да ти ци ље ви 
не мо гу би ти спро ве де ни без ин сти ту ци о нал не по др шке, бу ду ћи да је сва ка 
ло кал на за јед ни ца део ши ре дру штве не струк ту ре. „Гло бал но дру штво де лу је 
на ло кал ну за јед ни цу по сред ством ло кал них ис по ста ва гло бал них уста но ва, 
прав ним про пи си ва њем ор га ни за ци о них об ли ка свих ви тал них еко ном ских, 
по ли тич ких и ме ђу људ ских де ло ва ња и од но са, усво је ним и на ме та ним мо де-
ли ма со ци ја ли за ци је, про све ћи ва ња и до ми нант них кул тур них обра за ца ми-
шље ња, ве ро ва ња и осе ћа ња по је ди на ца и дру штве них гру па.“10 Ово је на при-
ме ру се ла При луж је би ло нај ви дљи ви је у тре ну ци ма ин те грал ног ру рал ног 
раз во ја се ла, спро ве де ног 50-их, 60-их и то ком 70-их го ди на ХХ ве ка.

Школ ске 1954/55. го ди не ОШ „Вук Ка ра џић“ по ста ла је осмо го ди шња 
шко ла, за хва љу ју ћи до но ше њу За ко на о пот пу ној основ ној шко ли. По ред 
раз во ја шко ле и обра зо ва ња, у При луж ју се отва ра ам бу лан та са стал ним 
ле ка ром и пра те ћом слу жбом. Ор га ни зу ју се и те ча је ви здрав стве ног про-
све ћи ва ња и опи сме ња ва ња омла ди не и од ра слих. Ве ли ки број ме шта на до-
био је по сао у ПК угља „До бро се ло“. На кон раз во ја ко по ва, по чи ње из-
град ња ЈП Тер мо е лек тра не „Ко со во“ ко ја је 1965. го ди не по че ла са ра дом. 
Ове две фир ме би ле су дис по зи ци ја за из град њу ЈП „Елек тро ко смет“, за-
хва љу ју ћи че му је кра јем 1967. го ди не по чео са ра дом и ПК „Бе ла ће вац“, а 
1976. го ди не по ло жен ка мен те ме љац за из град њу ТЕ „Ко со во Б“. Раст жи-
вот ног стан дар да ме шта на При луж ја, као и оста лих се ла ко ји су би ли за по-
сле ни у по ме ну тим фир ма ма, био је очи гле дан. Убр за на ин ду стри ја ли за ци ја 
це лог ре ги о на обез бе ди ла је та ко ђе убр зан еко ном ски раз вој. Ка да је по-
љо при вред на де лат ност у пи та њу, за раз ли ку од оста лих ин ду стриј ским раз-
во јем за хва ће них под руч ја, ни је до шло до ве ли ког за по ста вља ња ове сфе ре 
ра да. По че том 50-их го ди на фор ми ра на је Зе мљо рад нич ка за дру га „При-
луж је“. До шло је до по ве ћа ња по љо при вред не про из вод ње, при ме не ме ха-
ни за ци је, за шти те би ља и жи во ти ња, као и отва ра ња ве те ри нар ске ам бу-
лан те и по љо при вред не апо те ке. Ме шта ни су оства ри ва ли ве ће при но се, у 
окви ру по љо при вре де за хва љу ју ћи, ка ко ка жу, до при но су ин же ње ра ко ји су 
би ли ак тив ни у Зе мљо рад нич кој за дру зи.

До зна чај ни јег исе ља ва ња мла дих ни је до шло, за раз ли ку од мно гих ме ста 
у Ср би ји. Раз лог то ме је по сто ја ње Сред ње тех нич ке шко ле ко ју су за вр ши ли 
мно ги мла ди ћи и де вој ке, на кон ко је су од мах на ла зи ли по сао у на ве де ним 
фир ма ма, до ко јих су има ли ор га ни зо ван пре воз рад нич ким во зом. Мла ди 
ко ји су од ла зи ли на да ље шко ло ва ње у При шти ну или Ко сов ску Ми тро ви цу 

  9 Ми ло ван Ми тро вић, Со ци о ло ги ја се ла, СДС, Бе о град, 1998, 287.
10 Исто.
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у се ло су се вра ћа ли у ма њем бро ју, али је њи хов број у од но су на број ме шта-
на са за вр ше ном сред њом струч ном спре мом ста ти стич ки за не ма рив. Пу то ва-
ње до по сла ни је би ло ду го, за ра да је би ла за га ран то ва на, а у свом се лу мо гли 
су (и мо ра ли) да се ба ве и тра ди ци о нал ним по љо при вред ним за ни ма њи ма. 
Иако у по љо при вре ди ни је би ло но вих ула га ња, при че му су це не по љо при-
вред них про из во да фор ми ра не на ште ту по љо при вред ни ка, Ср би из При-
луж ја има ли су за га ран то ва на при ма ња у ин ду стриј ском сек то ру, а по љо-
при вред не при хо де ко ри сти ли су пр вен стве но за соп стве не по тре бе.

Оп шти на При луж је, ко ја је по сто ја ла до 1961. го ди не, та ко је по ста ла 
ад ми ни стра тив ни, еко ном ски, кул тур но-про свет ни и здрав стве ни цен тар за 
сва се ла у окру же њу.11 При луж је у пе ри о ду убр за ног раз во ја ни је има ло свој 
ка дар, због че га су струч ни љу ди из цен трал не Ср би је и Вој во ди не до ла зи ли 
у се ло на при вре ме ни рад. Ме ђу тим, При луж је гу би ста тус оп шти не 1961. го-
ди не, до бив ши ста тус ме сне за јед ни це у окви ру оп шти не Ву чи трн. Зва нич не 
ин ве сти ци је за раз вој се ла та да су зна чај но сма ње не.12 Ло кал на ини ци ја ти ва 
ме шта на упра во та да и сту па на сце ну. За сва ку ин ве сти ци ју у се лу за слу жни 
су пре све га при пад ни ци ло кал не ин те ли ген ци је. У пр вом ре ду реч је о ди-
рек то ри ма ОШ „Вук Ка ра џић“, чи ји је зна чај од са мог фор ми ра ња шко ле ве-
ли ки, за тим на став ни ци ма и пред став ни ци ма оста лих др жав них уста но ва. 
Они су по кре та ли ини ци ја ти ве на пар тиј ским са стан ци ма и збо ро ви ма ме-
шта на за из град њу ин фра струк ту ре ко ја је При луж ју би ла нео п ход на. У пр вом 
ре ду реч је о из град њи мо ста ко ји је спа јао се ла При луж је и Ми ја лић. Овај 
мост био је ва жан због њи ва, ли ва да, ви но гра да, за бра на и шу ма, ко је су ме-
шта ни по се до ва ли са дру ге стра не ре ке. На кон из град ње мо ста, ко ји је по-
слу жио као до бар при мер са мо ор га ни зо ва ња се о ске за јед ни це, Скуп шти на 
МЗ При луж је је 1975. го ди не до не ла од лу ку о фор ми ра њу фон да за са мо до-
при нос свих ме шта на за по сле них у др жав ним уста но ва ма. Од пла те сва ког 
рад но ак тив ног ста нов ни ка При луж ја пр ве (1975. го ди не) одва ја но је 5% ме-
сеч них при хо да, а на ред не че ти ри го ди не 2% ме сеч них при хо да. За хва љу ју ћи 
овом фон ду из вр ше но је ас фал ти ра ње се ла 1977. го ди не, уве де не су те ле фон-
ске ли ни је и во до вод на мре жа.

На кон ових про је ка та, на сту па пе ри од стаг на ци је раз во ја се ла, ко ји је 
пра ћен по че ци ма дру штве них не ми ра на Ко со ву и Ме то хи ји, у ви ду де мон-
стра ци ја по че том 80-их и на пу шта ња рад них ме ста од стра не Ал ба на ца по-
че том 90-их го ди на. Осим то га, до шло је до стаг на ци је раз во ја це ле Ср би је 
и ег зи стен ци јал не угро же но сти ње них гра ђа на, што се од ра зи ло и на се ло 

11 Реч је о се ли ма Пле ме ти на, Гла во ти на, Гра це, Гор ње и До ње Ста нов це, Ми ја лић, 
Др ва ре, Би во љак, Стров це, Жи ли во да, Ха ми ди ја, Си бо вац. 

12 Пред став ни ци оп шти не Ву чи трн, чи ја је ет нич ка струк ту ра би ла до ми нант но ал бан-
ска, ни су ви де ли ин те ре се у ула га њу у раз вој срп ског се ла. 
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При луж је. Дру штве ни су ко би на Ко со ву и Ме то хи ји и по че так ме ђу на род-
ног про тек то ра та При луж ју до но си ста тус ен кла ве ју на 1999. го ди не и та да 
се це ло ку пан на чин жи во та ме шта на ме ња.

4. При луж је у пр вој де це ни ји ХХI ве ка

Ср би са Ко со ва и Ме то хи је за глав ни град сво је др жа ве и да ље сма тра ју 
Бе о град. За Ср би на са крај њег се ве ра по кра ји не ко ји жи ви ис кљу чи во у срп-
ском окру же њу ово ста но ви ште ни је спор но. Про блем на ста је ка да го во ри-
мо о Ср би ма „ју жно од Ибра“, ко јих још увек има зна чај но ви ше од оних на 
се ве ру, пре те жно Ср би ма на се ље ном де лу Ко со ва и Ме то хи је. Оту да и ети-
ке та ен кла ва, ко ју су Ср би из се ла у цен трал ном и оста лим де ло ви ма по кра-
ји не до би ли од при пад ни ка ме ђу на род не ми си је. Уко ли ко се освр не мо на 
зва нич но зна че ње тер ми на ен кла ва у по ли тич кој ге о гра фи ји ви де ће мо да је 
реч о те ри то ри ји ко ја је са свих стра на окру же на не ком дру гом те ри то ри-
јом или др жа вом. За Ср бе ко ји Ко со во и Ме то хи ју сма тра ју де лом Ре пу бли-
ке Ср би је, ово од ре ђе ње је спор но. Спор но је и за „др жа ву“ Ко со во чи ји се 
пред став ни ци за ла жу за на че ло су ве ре ни те та на це лој те ри то ри ји Ко со ва, 
док је за при пад ни ке ме ђу на род не ми си је, као тре ћег ва жног ин сти ту ци о-
нал ног чи ни о ца, за са да и да ље у упо тре би на ве де ни тер мин.

Оби ла зе ћи те ри то ри ју по сле рат ног Ко со ва и Ме то хи је, ис тра жи вач на и-
ла зи на отво ре не зна ке гло ри фи ка ци је ло кал них Ал ба на ца по ги ну лих у рат-
ним деј стви ма 1998. и 1999. го ди не, у ви ду спо ме ни ка. За ста ве Ал ба ни је,13 
као и за ста ве Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, Ве ли ке Бри та ни је, Не мач ке, 
Фран цу ске, Тур ске – реч ју др жа ва ко је се ин тен зив но за ла жу за ме ђу на род но 
при зна ту не за ви сност ове те ри то ри је и ко је се ви јо ре на по слов ним објек ти-
ма, при ват ним ку ћа ма, ауто мо би ли ма и гро бљи ма – ис тра жи ва чу не сум њи во 
ста вља ју до зна ња на чи јој се те ри то ри ји на ла зи. Џа ми је из гра ђе не у по след-
њих је да на ест го ди на, го во ре о све ја чем ути ца ју исла ма и наф том бо га тих 
ислам ских др жа ва на Ал бан це, без об зи ра на то што је реч о на ци ји ко ја ме ђу 
сво јим при пад ни ци ма има и хри шћа не ка то лич ке и пра во слав не кон фе си је.

Код Ср ба у по сле рат ном пе ри о ду мо же се при ме ти ти по ве ћа ње бро ја 
но во и згра ђе них цр ка ва и ма на сти ра, као и ве ћи број вер ни ка ко ји се при др-
жа ва ју пра во слав ног устрој ства жи во та у ви ду по што ва ња по сто ва, при су-
ства ли тур ги ја ма и оби ла за ка у на ро ду по што ва них све ти ња ши ром Ко со ва 
и Ме то хи је, ка да год им се пру жи при ли ка за та ква пу то ва ња.14 На се ве ру 

13 Њих је не у по ре ди во ви ше од за ста ва Ре пу бли ке Ко со во, што ука зу је на иден ти фи ка-
ци ју Ал ба на ца пр вен стве но са Ал ба ни јом као др жа вом ма ти цом. 

14 У пр вом ре ду реч је о ма на сти ри ма Ви со ки Де ча ни и Пећ ка па три јар ши ја.
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Ко со ва и Ме то хи је ви јо ре се за ста ве Ре пу бли ке Ср би је, иако у мно го ма њем 
бро ју у од но су на на ве де не ал бан ске за ста ве у оста лим де ло ви ма по кра ји не.15 
У ен кла ва ма та ко ђе по сто је спо ме ни ци по диг ну ти у част ло кал них Ср ба по-
ги ну лих од стра не Ал ба на ца или НА ТО бом бар до ва ња. Оно што је у ен кла-
ва ма, са мим тим и у При луж ју, ме ђу тим уоч љи во је сте све ма њи број за ста ва 
Ре пу бли ке Ср би је. То не зна чи да се у При луж ју на не кој рад ној ор га ни за-
ци ји ви јо ри за ста ва Ре пу бли ке Ко со во, али срп ских за ста ва ско ро да не ма. 
При су ство Ре пу бли ке Ср би је се у При луж ју пре све га огле да у рад ном ан га-
жма ну ме шта на у др жав ним уста но ва ма.

Са дру ге стра не, ме шта ни су при мо ра ни да ауто мо би ле во зе са ко сов ским 
ре ги стар ским озна ка ма (КS).16 То за со бом по вла чи ко ри шће ње ко сов ских 
до ку ме на та у ви ду лич них ка ра та и во зач ких до зво ла. Та ко ђе, на кон ви ше ме-
сеч ног (97 да на) жи во та без елек трич не енер ги је то ком зи ме 2007. и 2008. го-
ди не, Ср би из При луж ја и оста лих ен кла ва би ли су при мо ра ни да стру ју пла-
ћа ју Ко сов ској елек тро е нер гет ској кор по ра ци ји (КЕК). При кључ ци срп ских 
мо бил них опе ра те ра Мо бил на те ле фо ни ја Ср би је и Те ле нор Ср би је, ис кљу-
че ни су уз при су ство спе ци јал них сна га КPS по ли ци је, 23. апри ла 2010. го-
ди не. Не рав но пра ван од нос мо ћи, ко ја се из ра жа ва у оне мо гу ћа ва њу Ср ба 
из ен кла ва да жи ве под нор мал ним усло ви ма жи во та ја сно го во ри о стре сној 
сва ко дне ви ци у ен кла ви.

Угро же ност основ них људ ских пра ва: пра во на жи вот, сло бо ду кре та ња 
и пра во на рад су ре ал ност жи во та у срп ским се ли ма већ је да на ест го ди на. 
На ши са го вор ни ци на гла си ли су да је сва ка го ди на жи во та у При луж ју у пе-
ри о ду 1999–2010. го ди на би ла на дру га чи ји на чин стре сна. Нај бо љи при мер 
је сте сло бо да кре та ња, ко ја је пр вих по сле рат них го ди на би ла нај у гро же ни ја. 
Та да су Ср би до се ве ра по кра ји не пу то ва ли вој ним ка ми о ни ма, за тим блин-
ди ра ним ауто бу си ма, да би у по след њих не ко ли ко го ди на сло бо да кре та ња 

15 У цен тру се вер ног де ла Ко сов ске Ми тро ви це, уз срп ску, ви јо ри се и за ста ва Ру ске 
Фе де ра ци је, по ред спо ме ни ка не ка да шњем ру ском кон зу лу на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то-
хи је – Ге ор ги ју Сте па но ви чу Шчер би ни. У том де лу гра да по сто је и спо ме ни ци Ср би ма 
на стра да лим у НА ТО бом бар до ва њу 1999. го ди не, као и спо мен-пло ча Ср би ма на стра да-
лим од стра не Ал ба на ца за вре ме ра та 1998. и 1999. го ди не, као и Трг бра ће Ми лић по све-
ћен бра ћи ко ја су би ла при пад ни ци вој ске и по ли ци је Ср би је, од но сно та да шње Ју го сла-
ви је, а ко ја су у ро ку од ме сец да на по ги ну ла у рат ним деј стви ма.

16 Имућ ни ји ме шта ни пла ћа ју ре ги стра ци ју обе ма др жа ва ма. То зна чи да од сво јих 
се ла до Ко сов ске Ми тро ви це пу ту ју ко ри сте ћи КS ре ги стар ске озна ке и са о бра ћај на до-
ку мен та, а од Ко сов ске Ми тро ви це у оста так Ср би је пу ту ју ко ри сте ћи срп ске ре ги стар-
ске озна ке и до ку мен та. За раз ли ку од њих, ма ње имућ ни Ср би из ен кла ва има ју две мо-
гућ но сти: а) ко ри шће ње са мо срп ских ре ги стар ских озна ка и ри зик ко ји овај по сту пак за 
со бом но си на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ко со во; б) ко ри шће ње са мо КS та бли ца и не мо гућ-
ност од ла ска у оста ле де ло ве Ср би је. 
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би ла по бољ ша на, али под на ве де ним усло ви ма ко ри шће ња ко сов ских ре ги-
стар ских озна ка. У оста лим сфе ра ма жи вот је био стре сан, и то од угро же но-
сти са мих жи во та Ср ба у ен кла ва ма, до угро же но сти у ви ду основ них усло-
ва за жи вот без стру је, во де, те ле фон ских ве за са оста лим де ло ви ма Ср би је. 
Уз по моћ и до на ци је из оста лих срп ских сре ди на у ви ду агре га та ко ји би про-
из во ди ли стру ју за по тре бе До ма здра вља или основ не шко ле, рад ових уста-
но ва ни је био об у ста вљен, али је сте био оте жан.

Уко ли ко се у об зир узме на ве де на при ча о оте жа ва ју ћим окол но сти ма 
жи во та у При луж ју, у кон тек сту са мо ор га ни зо ва ња се о ских за јед ни ца, ја сно 
је да Ср би из се ла на Ко со ву и Ме то хи ји ко ја су 1999. го ди не на зва на ен кла-
ва ма, ни су мно го ра ди ли на уна пре ђе њу ин фра струк ту ре или оста лих сфе ра 
за јед нич ког жи во та. Та ква си ту а ци ја у При луж ју би ла je при сут на све до 
2008. го ди не, ка да је до не та од лу ка о из град њи но ве се о ске цр кве. То ком 
2009. го ди не пот пу но је ре но ви ра на и ОШ „Вук Ка ра џић“ (1700 m²), у чи јој 
згра ди се на ла зи и СТШ „Ни ко ла Те сла“ из Оби ли ћа. Та ко ђе су у школ ском 
дво ри шту при ла го ђе ни за упо тре бу ко шар ка шки и фуд бал ски те рен. По чет-
ком 2010. го ди не за по че та је из град ња де чи јег вр ти ћа, ко ји је по чео са ра-
дом у сеп тем бру исте го ди не. Ре но ви ра на је и згра да Оп шти не Ву чи трн, са 
се ди штем у При луж ју.

Чи ни се да су ме шта ни се ла по но во по ста ли све сни зна ча ја ло кал не ини-
ци ја ти ве упра во на кон јед но стра ног про гла ше ња не за ви сно сти по кра ји не. 
До дат но се дис тан ци ра ју ћи од ин сти ту ци ја „ко сов ског си сте ма“ ме шта ни 
При луж ја на сто је да оста ну у окви ру Ре пу бли ке Ср би је. То, ме ђу тим, не зна-
чи да Ал бан ци и зва нич ни ци Оп шти не Ву чи трн, ко ји срп ске струк ту ре на зи-
ва ју „па ра лел ним“, мир но по сма тра ју ове ак тив но сти Ср ба. О ово ме све до чи 
по ку шај при пад ни ка на ве де не оп шти не да кра јем ју на 2010. го ди не на сил но 
за у зму про сто ри је се о ског До ма кул ту ре, ко ји је пре ма не ким из во ри ма до-
био име „Адем Ја ша ри“.17 Овај по ку шај иза звао је оштро про ти вље ње и про-
те сте ме шта на, због че га је од лу ка оп штин ских ор га на из Ву чи тр на на не ко 
вре ме по ву че на.

За ни мљив при мер ло кал не ини ци ја ти ве је сте и ма ни фе ста ци ја „Да ни 
Пре о бра же ња“ у При луж ју, уста но вље на 2009. го ди не. Реч је о че тво ро днев-
ној ма ни фе ста ци ји, ко ја под ра зу ме ва кул тур но-за бав ни про грам, у ви ду кон-
це ра та, пе снич ких ве че ри, на сту па фол клор них дру шта ва из При луж ја и оста-
лих се ла, као и цен трал ну све ча ност 19. ав гу ста, ка да се ло по се ти над ле жни 

17 Реч је о при пад ни ку па ра вој не фор ма ци је Осло бо ди лач ка вој ска Ко со ва, ко ји је 
по ги нуо у ра ту на Ко со ву и Ме то хи ји. Ср би су Ја ша ри ја сма тра ли мо жда и нај ве ћим те ро-
ри стом, а да нас су ко сов ски Ал бан ци Ја ша ри ја уз ди гли на ни во ле ген де. При ме ра ра ди, 
не ка да шњи тр жни цен тар „Бо ро и Ра миз“ у При шти ни да нас се зо ве „Адем Ја ша ри“. Мно ге 
шко ле и До мо ви кул ту ре ши ром Ко со ва и Ме то хи је но се ње го во име. 
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епи скоп са све штен ством и мо на штвом, као и зва нич ни ци Ре пу бли ке Ср би-
је. Ова ма ни фе ста ци ја пр ва је ло кал на ини ци ја ти ва те вр сте у се лу, у по след-
њих не ко ли ко де це ни ја и њо ме ме шта ни као да ша љу по ру ку ре ше но сти за 
очу ва њем свог се ла.18 За ма ни фе ста ци ју, као и ло кал ну ини ци ја ти ву нај за-
слу жни ји су ис так ну ти ме шта ни, ко ји „по сре ду ју из ме ђу гло бал ног дру штва 
и се љач ког ко лек ти ва“.19 Њи хов ауто ри тет, ко ји је из др жао тест вре ме на то-
ком и на кон дру штве них су ко ба, а за тим жи во та у ен кла ви је сте ини ци јал на 
сна га ре а ли зо ва ња ло кал не ини ци ја ти ве у по след ње две го ди не.

Не зва нич на, а ис тра жи ва чу ви дљи ва стра на жи во та у ен кла ви оста лим 
да ни ма у го ди ни је сте апа ти ја и ле тар ги ја. Пер ма нент на угро же ност пра ва 
на жи вот, сло бо ду кре та ња и рад, усло ви ла је осе ћај изо ло ва но сти, за бо ра-
вље но сти од остат ка Ср би је и угро же ност до сто јан ства. Осим Ал ба на ца ко ји 
се са да не дво сми сле но сма тра ју искон ским не при ја те љи ма, ме шта ни се жа ле 
и јед ни на дру ге. Сти дљи во и у алу зи ја ма, бу ду ћи да ми ни смо део њи хо вог 
за тво ре ног со ци о кул тур ног кон тек ста, они ша љу по ру ке не за до вољ ства. 
Љу бо мо ра на ме шта не ко ји има ју по сао, од стра не оних ко ји га не ма ју или 
чи ја де ца ни су за по сле на, под се ћа на Бан фил до ву син таг му фа ми ли јар ног амо-
ра ли зма, ко ја упу ћу је на нео п ход ност уве ћа ња ма те ри јал не пред но сти до ма-
ћин ске гру пе у што кра ћем ро ку, по што се прет по ста вља да и дру ги то ра де.20 
Ова вр ста осе ћа ња би ла је при сут на и у мир но доп ским усло ви ма, с тим што 
је сва ко дне ви ца у ен кла ви мно ге по ти ски ва не осо би не љу ди ма ни фе сто ва-
ла. Мо рал на кри за на ко ју је упу ћи вао још Сре тен Ву ко са вље вић ука зу је на 
ути цај гло бал них дру штве них од но са на се о ско окру же ње, што је и про блем 
на стао у ен кла ви. „О ком гло бал ном дру штву је реч?“ – пи та ње је ко је се ла-
тент но про вла чи је да на ест го ди на. У на сто ја њу срп ских ин сти ту ци ја да се 
што ду же одр же у ен кла ва ма, као и на сто ја њу „ко сов ских ин сти ту ци ја“ да 
„за ве ду ред“ ме ђу Ср би ма, сви дру штве ни од но си за пра во се де ша ва ју под 
ме ђу на род ним про тек то ра том, као тре ћом си лом, ко ја та ко ђе има сво је ин те-
ре се. Збу ње ност, апа ти ја и ле тар ги ја у та квом кон тек сту не из не на ђу ју. Је ди-
но што Ср би зна ју је сте же ља да и да ље жи ве под за ста вом Ср би је. Оно што 
Ал бан ци зна ју је сте да ни ка да ви ше не жи ве под истом за ста вом. Сви дру штве-
ни од но си и зби ва ња, кре ћу се из ме ђу те две крај но сти.21 Ре дов но пра те ћи 

18 Ср би ма са се ве ра по кра ји не је, пре ма ре чи ма на ших са го вор ни ка, мно го лак ше да 
оста ну у сво јим ку ћа ма. „Ми не чу ва мо са мо ку ће, већ и зе мљу сво јих пре да ка, пре ма ко јој 
љу ди из гра да не ма ју та ко сна жно по што ва ње“ – ка жу Ср би из При луж ја.

19 Ми ло ван Ми тро вић, нав. де ло, 46.
20 Исто, 380.
21 На сва ко днев ном ни воу, ме ђу тим, а у од су ству по сла у ин сти ту ци ја ма Ре пу бли ке 

Ср би је, је дан број (још увек не пре ци зан) ме шта на по сао је на шао у ин сти ту ци ја ма „ко-
сов ског си сте ма“. Та кви љу ди мар ки ра ни су од стра не ве ћи не као „пла ће ни ци те ро ри ста“ 
и „из дај ни ци срп ства“, али до ви дљи вог ан та го ни зма још увек не до ла зи. Мно ги ме шта ни 
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ме диј ске из ве шта је о Ко сов ском пи та њу и де ша ва њи ма у гло бал ном дру штву 
се ља ци, под ути ца јем истих, „за у зи ма ју ста во ве“. Иако у фор мал ним раз го-
во ри ма ка жу да су оп ти ми сти са мим сво јим при су ством и жи во том у се лу, 
ме шта ни При луж ја за пра во жи ве у кон тек сту при вре ме но сти. Основ на и 
по жељ на ак тив ност у та квој кон сте ла ци ји је сте обез бе ђи ва ње ег зи стен ци је 
сво је по ро ди це кроз ста бил но за по сле ње, евен ту ал ну про да ју јед ног де ла 
зе мље за рад ку по ви не не крет ни не у цен трал ној Ср би ји, а у ци љу сти ца ња 
пре све га пси хо ло шке ста бил но сти.

Сва ко дне ви ца у ен кла ви прет по ста вља да су љу ди већ је да на ест го ди на 
упу ће ни јед ни на дру ге. Два на ест го ди на они гле да ју иста ли ца, на ули ца ма 
се ја вља ју истим љу ди ма уз све ма ње те ма за раз го вор, услед мо но то ни је и 
бес пер спек тив но сти. То ком прет ход них де це ни ја, љу ди су од ла зи ли на по-
сао ван се ла. Сво јим ку ћа ма су се вра ћа ли до но се ћи но во сти о остат ку све та. 
Да нас ка да штам па у се ло рет ко сти же, стру ја че сто не ста је, сиг на ла мо бил-
не те ле фо ни је не ма, сва ко дне ви ца се ља ка из ен кла ве умно го ме се раз ли ку је 
од сва ко дне ви це се ља ка из оста лих де ло ва Ср би је. Оче ки ва но об на вља ње тра-
ди ци о нал них обра за ца дру штве ног жи во та и тра ди ци о нал них вред но сти, 
ни је се до го ди ло. Оно се и да нас прет по ста вља и под ра зу ме ва у те шким, 
стре сним си ту а ци ја ма, али се ме ђу људ ски и су сед ски од но си у При луж ју не 
мо гу опи са ти ре чи ма ак тив ног и кре а тив ног су де ло ва ња у уза јам ној ин тер-
ак ци ји, за рад бор бе са „про мен љи вом сва ко дне ви цом и ути ца ји ма ко је она 
има на дру штве ни жи вот сва ког по је дин ца“.22 У се лу не по сто ји дис по зи ци ја 
за по стиг ну ћем бо љег жи во та, у пр вом ре ду због без бед но сне си ту а ци је, од су-
ства ула га ња др жа ве у ре ги он и ја сне пер спек ти ве ло кал них Ср ба. Оту да ни 
ме ђу људ ски од но си не по чи ва ју у пот пу но сти на по др шци, љу ба ви, по ве ре њу 
и раз у ме ва њу, бу ду ћи да су стре со ви и стра хо ви жи во та у не при ја тељ ском 
окру же њу на Ср бе оста ви ли по сле ди це за тва ра ња у сво је при мар не – срод-
нич ке гру пе, у ци љу оства ри ва ња ис кљу чи во њи хо вих ин те ре са. У скла ду са 
тим, жи во ту се о ског ста нов ни штва из уже Ср би је мно го је слич ни је ре ла ти ви-
зо ва ње оба ве зно сти оби ча ја и мо ра ла, што усло вља ва „нор ма тив ну пра зни-
ну“.23 По ре ме ћај си сте ма вред но сти услед тран зи ци је, дру штве них су ко ба и 
изо ло ва но сти од остат ка Ср би је уво ди но ве обра сце по на ша ња. Јед ни ва же 

сма тра ју да ће до сма ње ња со ли дар но сти Ср ба у При луж ју до ћи због ма те ри јал них раз ло-
га, чи ји зна чај се уве ћа ва уко ли ко се при се ти мо на ве де них осе ћа ња изо ло ва но сти и за бо-
ра вље но сти. Ова кво ста ње иде у при лог Ал бан ци ма, од ко јих се оче ку је да ме ђу за по сле-
ни ма има ју Ср бе, у ци љу ис пу ње ња усло ва ко је ме ђу на род на за јед ни ца пред њих по ста вља. 

22 Хе ле на Здрав ко вић, По ли ти ка жр тве на Ко со ву: иден ти тет жр тве као при мар ни 
дис кур зив ни циљ Ср ба и Ал ба на ца у упор ном су ко бу на Ко со ву, Срп ски ге не а ло шки цен тар, 
Бе о град, 2005, 226.

23 Ми ло ван Ми тро вић, нав. де ло, 384.
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за кон так те на ре ла ци ји Ср би–Ср би, а дру ги за оне на ре ла ци ји Ср би–Ал бан-
ци. Је ди ни још увек јак раз лог је дин ства Ср ба у ен кла ва ма је ан та го ни зам 
пре ма не при ја те љу, ко ји има аспи ра ци је над зе мљом на ших пре да ка. Упра во 
то је кључ оп стан ка ен кла ва свих ових го ди на, што у ком би на ци ји са фи нан-
сиј ском по др шком Ре пу бли ке Ср би је одр жа ва Ср бе у сво јим до мо ви ма.

Док у зва нич ним гло ба ли за циј ским то ко ви ма, у со ци о ло ги ји се ла на и ла-
зи мо на тер мин пост се љак, ко ји озна ча ва про из во ђа ча хра не ко ји све про из-
во де пла си ра на тр жи ште, у При луж ју на и ла зи мо на се ља ка ко ји све ви ше 
жи ви аутар кич но, је два про из во де ћи хра ну за сво је по тре бе, као и оног ко ји 
ви шак не ма ко ме да про да. Не ки ауто ри24 сма тра ју да су по љо при вре да и се ло 
ши ром све та у тран зи ци ји и тра га њу за но вим иден ти те том. Чи ни се и да срп ске 
ен кла ве на Ко со ву и Ме то хи ји про ла зе кроз тран зи ци ју, али без ја сне ви зи је 
бу дућ но сти и уз све ма ње сна ге за исту. Слич ни је пре ци ма са кра ја ХIХ или 
по чет ка ХХ ве ка не го сво јим ро ди те љи ма, срп ски се ља ци на по ме ну том про-
сто ру да нас свој жи вот ве зу ју за зе мљу, а ин те ре се за ло кал ну за јед ни цу, ону 
исту за јед ни цу ко ја ни је са мо до вољ на, али не ма град на ко ји мо же да се осло-
ни. Ко сов ска Ми тро ви ца (и то са мо се вер ни део) је ди ни је пре о стао срп ски 
град на Ко со ву и Ме то хи ји, град на ко ји Ср би из ен кла ва не мо гу до вољ но 
чвр сто да се осло не. Ауто ри ко ји ка жу да се ло мо же мо сма тра ти де лом аграр не 
гло бал не ци ви ли за ци је са мим тим што се ве ћи на љу ди ба ви по љо при вре дом и 
жи ве као се ља ци, чи ни се, ни су узе ли у об зир оте жа ва ју ће окол но сти кроз 
ко је се ља ци у под руч ји ма за хва ће ним дру штве ним су ко би ма на и ла зе.

Со ци о ло зи се ла за бри ну ти су за бу дућ ност се ла, опи су ју ћи се ља ке из 
раз ви је них др жа ва као тех ни ча ре ко ји на њи ви и у шта ли ко ри сте низ уре ђа-
ја не би ли по ве ћа ли при но се. Срп ски се љак у При луж ју да нас је сре ћан, али 
и стре пи уко ли ко је до вољ но хра бар да још увек у шта ли има кра ву или је 
до вољ но смео да оде на сво ју њи ву у око ли ни се ла ко ја је прет ход них го ди на 
би ла ри зич на зо на за Ср бе.25 Ис тра жи ва ња еко ном ско-де мо граф ских фак то-
ра раз во ја по љо при вре де Ср би је по ка зу ју да рад на сна га „по ста је све ви ше 
огра ни ча ва ју ћи фак тор раз во ја агра ра“.26 Бу ду ћи да се та ква ис тра жи ва ња 
огра ни ча ва ју на под руч је Вој во ди не и цен трал не Ср би је, не чу ди из о ста-
вља ње оте жа ва ју ћих фак то ра за ба вље ње по љо при вре дом ме ђу срп ским се-
ља ци ма на Ко со ву и Ме то хи ји. Чак и да на Ср бе у ен кла ва ма не ути че про-
блем рад не сна ге у ви ду опу сте лих се ла, про блем без бед но сти од ла ска на 

24 Сти пе Шу вар, „Се ло у тран зи ци ји – не ко ли ко опа ски о гло бал ном про це су де ру ра-
ли за ци је“, Те ме, Ниш, Vol. XXVI II, бр. 3, 2004, 167–175. 

25 Услед уче ста лих кра ђа кра ва то ком прет ход них го ди на, у При луж ју их да нас има 
све га два де се так. 

26 На да Ра ду шки, „По љо при вре да без по љо при вред ни ка“, Со ци јал на ми сао, Бе о град, 
бр. 4, 2009, 175.
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соп стве не њи ве и њи хо ве об ра де и да ље по сто ји. Оту да не чу ди по да так да у 
око ли ни При луж ја, пре ма пла ни ни Чи ча ви ца још увек по сто ји 112 хек та ра 
срп ских шу ма, ли ва да и њи ва ко је Ср би не оби ла зе и не об ра ђу ју. У При-
луж ју, чи ји је фер тил ни кон ти гент ак ти ван, у ко јем ни јед на мла да по ро ди ца 
не ма ма ње од тро је де це, не по сто ји про блем ве ће сто пе мор та ли те та у од-
но су на на та ли тет, али по сто ји про блем без бед но сти и ба вље ња по љо при-
вре дом. Оп те ре ће ни вид но дру га чи јим про бле ми ма у од но су на се ља ке-по-
љо при вред ни ке из остат ка Ср би је, Ср би из При луж ја је ди ну на ду ви де у 
бу џет ским фир ма ма Ре пу бли ке Ср би је (ЕПС, шко ла, оп шти на, Дом здра-
вља, по шта). Бу ду ћи да је реч о фир ма ма ко је ће у бу дућ но сти мо ра ти на те-
ри то ри ји чи та ве Ср би је да сма ње број за по сле них, ова на да по чи ва на не ре-
ал ним оче ки ва њи ма. Уко ли ко се јед но га да на до го ди да Ср би из При луж ја 
оста ну и без тих при ма ња, здрав стве ног и пен зи о ног оси гу ра ња, бу дућ ност 
се ла би ла би у пот пу но сти до ве де на у пи та ње.

Ова кво ста ње на те ре ну ис тра жи ва чу не оста вља до вољ но про сто ра за 
са гле да ва ње ал тер на тив них мо гућ но сти оп стан ка и раз во ја се ла. Са мим ме-
шта ни ма још ма ње. Вре мен ски след про шлост–са да шњост–бу дућ ност ис тра-
жи ва ча оба ве зу је на што бо ље раз у ме ва ње дру штве них про це са, што у сфе ри 
са гле да ва ња сва ко днев ног жи во та у срп ској ен кла ви на Ко со ву и Ме то хи ји 
ни је ла ко. Ал бан ско-срп ски ан та го ни зам да нас до би ја пот пу но но ву ди мен-
зи ју. Отво ре них про бле ма за сло бо ду кре та ња Ср ба не ма, али су од но си мо ћи 
у ви ду сме њи ва ња срп ских ин сти ту ци ја ко сов ским, као и при мо ра ност Ср ба 
на ко ри шће ње до ку ме на та и пла ћа ња ра чу на Ал бан ци ма очи глед ни при ме ри 
обес пра вље но сти Ср ба и њи хо вих људ ских пра ва. Оту да је јед но став ни је за-
кљу чи ти да ће у ско рој бу дућ но сти Ср би са Ко со ва и Ме то хи је, тј. ен кла ва 
би ти пот пу но ин те гри са ни у „ко сов ски си стем“. Дру га фа за је сте та ко зва на 
ин те гра ци ја Ср ба са се ве ра по кра ји не. Ме ђу тим, са ова ко из ре че ном прет по-
став ком ве ћи на Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је не би би ла са гла сна. У том слу-
ча ју не би се ра ди ло о ког ни тив но, већ афек тив но уте ме ље ном не сла га њу, 
бу ду ћи да сва ко днев ни стре сни до га ђа ји ука зу ју на све не по вољ ни ји дру штве-
ни по ло жај њи хо ве ет нич ке за јед ни це.

Ср би се из да на у дан све ви ше за тва ра ју у свој си стем, без до вољ но ја ког 
ослон ца у ин сти ту ци о нал ној или без бед но сној сфе ри. Ова за тво ре ност жи-
вот у срп ској ен кла ви сво ди на ни во пу ке сва ко дне ви це, гле да ње срп ских ка-
на ла на те ле ви зи ји у на ди да ће на ве сти ма чу ти не што што упу ћу је на по зи-
тив ну бу дућ ност Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји. Та квих ве сти све је ма ње, због 
че га се ле тар ги ја уве ћа ва. Зна чај ло кал не ини ци ја ти ве, чи је при ме ре смо у 
ра ду на во ди ли, због то га је ве ћи ка ко са дру штве ног, та ко и пси хо ло шког 
аспек та, јер бар на не ко вре ме ули ва на ду у на ста вак жи во та у сво јим ку ћа ма 
и мо гућ ност „кон ти ну и ра не“ ма те ри јал не ег зи стен ци је.
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5. За кљу чак

У ра ду је би ло ре чи о се лу за хва ће ном број ним кри за ма, ре фор ма ма ин-
сти ту ци ја ко јих се ме шта ни при бо ја ва ју и без на де жно шћу на ко ју се на ви ка-
ва ју. Се ло При луж је на сто ја ли смо, ипак, да при ка же мо и са све тли је стра не 
ње го вог по сто ја ња, а у ви ду при ме ра ло кал не ини ци ја ти ве у (мир но доп ској) 
про шло сти и (дру штве ним су ко би ма оп те ре ће ној) са да шњо сти. Раз вој При-
луж ја, јед ног од нај ста ри јих и нај ве ћих срп ских се ла на Ко со ву и Ме то хи ји 
ни ка да ни је те као кон ти ну и ра ним, склад ним то ком. Исто риј ске при ли ке чи-
та вог срп ског на ро да о то ме све до че.

У дру гој по ло ви ни ХХ ве ка ин те ре си При луж ја, као и ве ћи не се ла у Ср би-
ји, би ли су под ре ђе ни ин те ре си ма гра да. У со ци ја ли зму ме шта ни При луж ја 
по ста ли су рад нич ка кла са, а у кон тек сту дру штве них су ко ба и тран зи ци је 
сит ни по љо при вред ни ци, од ко јих мно ги из без бед но сних раз ло га и не иду 
на сво ја има ња. Ви сок сте пен не за до вољ ства ме шта на без бед но сном и ма те-
ри јал ном си ту а ци јом, као и сва ко днев ним жи во том у ен кла ви не ми нов ни 
су. Без ула га ња у га здин ства, у ви ду зи да ња и до град њи ку ћа, по љо при вред-
них згра да, ку по ви не сто ке и ме ха ни за ци је, При луж је се мо же свр ста ти у 
ре гре сив на се ла. Оно са јед не стра не де ли суд би ну ве ћи не се ла у Ср би ји то-
ком тран зи ци је, у ви ду па да дру штве ног по ло жа ја по љо при вред ни ка и њи-
хо вог за о ста ја ња за оста лим дру штве ним кла са ма, са до дат но оте жа ва ју ћим 
окол но сти ма ко је дру штве ни су ко би за со бом по вла че.

Оту да је са мо ор га ни зо ва ње се о ске за јед ни це у кон тек сту изо ло ва но сти 
од ве ћин ски срп ске те ри то ри је, а у не же ље ном окру же њу, при мер сна ге 
Ср ба из При луж ја да се из бо ре са те шко ћа ма ко је су свој стве не сва ко дне-
ви ци у ен кла ви. Дис по зи ци ја за се о ску ло кал ну ини ци ја ти ву су са ми се ља ци, 
ко ји пре по зна ју сво је по тре бе и ин те ре се. Се ћа ју ћи се све тлих го ди на на-
прет ка При луж ја (дру га по ло ви на ХХ ве ка), ме шта ни за по сле ни у ло кал ним 
ин сти ту ци ја ма по кре ну ли су ини ци ја ти ву за раз вој се ла и отва ра ње но вих 
рад них ме ста, али и уна пре ђе ње кул тур ног жи во та у ви ду ма ни фе ста ци је 
„Да ни Пре о бра же ња“. До са да шња ис тра жи ва ња по ка за ла су да је се ља штво 
у Ср би ји мар ги на ли зо ва но у пр вом ре ду у дру штве ном и еко ном ском по-
гле ду. То је и раз лог прет по став ке да је нај ве ћи удео у раз во ју и мо дер ни за-
ци ји срп ског се ла по след њих де це ни ја ве зан за не по сред но ан га жо ва ње се-
ља штва, ко је је на сто ја ло да пре све га уна пре ди сво ја при ват на га здин ства. 
Ова вр ста раз во ја се ла и ло кал не ини ци ја ти ве на при ме ру При луж ја (као и 
оста лих се ла на кон Дру гог свет ског ра та) спро ве де на је у зна ку ко лек ти ви-
зма обо је ног иде о ло ги јом. По сма тра но са вре мен ске дис тан це од не ко ли ко 
де це ни ја, ис по ста вља се, ме ђу тим, да је се ло упра во у том пе ри о ду до жи ве ло 
вр ху нац свог раз во ја и ло кал не ини ци ја ти ве.
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На кон по след њих дру штве них су ко ба на Ко со ву и Ме то хи ји пред Ср би-
ма из ен кла ва су иза зо ви оп стан ка, као и евен ту ал ног раз во ја. Да на шње При-
луж је, обе ле же но изо ла ци јом од остат ка Ср би је на осна жи ва њу ло кал не 
ини ци ја ти ве ин тен зив ни је ра ди по след њих не ко ли ко го ди на. Што је при ти-
сак за ин те гра ци ју у не же ље ну др жа ву ве ћи, број ни ји су слу ча је ви са мо ор га-
ни зо ва ња се о ске за јед ни це. Под та квим при ти ском, ор га ни зо ва на из град ња 
цр кве као ма те ри јал ног „пред став ни ка“ срп ског пра во слав ног иден ти те та и 
нај ја сни јег ви да ло кал не ини ци ја ти ве, не из не на ђу је. Ма ни фе ста ци ја „Да ни 
Пре о бра же ња“, та ко ђе усло вље на пра зни ком ко јем је цр ква по све ће на ука-
зу је на зна чај ко ји пра во сла вље има ме ђу Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи ји. 
Слич но пе ри о ди ма у исто ри ји срп ског на ро да ко ји је, у од су ству на ци о нал-
не др жа ве, при бе га вао „је ди ној гло бал ној на ци о нал ној дру штве ној уста но-
ви“,27 Ср би са Ко со ва и Ме то хи је упо ри ште ви де у пра во сла вљу. Ве ра Ср ба 
из При луж ја и да ље је ти пич но „на род на ве ра“, пре све га об ред на и оби чај-
на, а ма ње дог мат ска. Вер ски жи вот у се лу је ме ша ви на вер ских и све тов них 
оби ча ја, цр кве них и ван цр кве них вер ских об ре да. То, ме ђу тим, ни је спре чи-
ло Ср бе из При луж ја да у на сто ја њи ма за очу ва њем кул тур ног иден ти те та и 
дру штве ног ин те гри те та, сво је цен трал не кул тур но-за бав не ак тив но сти пре-
д у зи ма ју у част пра во слав них пра зни ка.28

Ме ђу Ср би ма у ен кла ва ма, осим то га, ве ли ку сна гу и да ље има ауто ри тет 
углед них по је ди на ца. За ла га њем та квих ме шта на, ве ћа је мо гућ ност спро во-
ђе ња ло кал не ини ци ја ти ве и очу ва ња на ци о нал ног је дин ства у се лу окру же-
ном дру ги ма, дру га чи ји ма. Та ква си ту а ци ја по ка зу је сме њи ва ње тра ди ци о нал-
них и са вре ме них дру штве них од но са и нор ми у се лу, ко ји се из да на у дан 
ме ња ју под ути ца јем без бед но сне си ту а ци је, али и гло ба ли за циј ских про ме-
на. Оту да је и ло кал на ини ци ја ти ва у пр вим по сле рат ним го ди на ма би ла сла-
би јег ин тен зи те та у по ре ђе њу са ини ци ја ти вом ме шта на да нас. Усме ре ни ка 
по тре ба ма се ла и се ља штва, ло кал ни ин те лек ту ал ци и углед ни по је дин ци ра де 
на по бољ ша њу ег зи стен ци јал них усло ва и уна пре ђе њу кул тур ног жи во та се ла. 
То је и при мер ути ца ја тра ди ци о нал них вред но сти, по пут ча сти и по ште ња, 
ко је се и у са вре ме ним кон сте ла ци ја ма из два ја ју као основ не у ме ђу људ ским 
од но си ма на се лу. У усло ви ма угро же но сти фи зич ког ин те гри те та и на ци о-
нал ног иден ти те та Ср би из При луж ја по ка зу ју сна гу у бор би са сва ко днев ним 

27 Ми ло ван Ми тро вић, нав. де ло, 322. 
28 У том по гле ду Ср би са се ла не раз ли ку ју се од Ср ба из Ко сов ске Ми тро ви це, чи ја је 

цен трал на све ча ност град ска сла ва Св. Ди ми три је, због че га се и ор га ни зу ју ви ше днев не 
кул тур но-за бав не ак тив но сти и по зи ва ју цр кве ни и др жав ни зва нич ни ци. Оту да се на Ко со-
ву и Ме то хи ји не мо же ре ћи да су Ср би на се лу ре ли ги о зни ји од Ср ба из гра да. Ани мо зи-
тет пра во сла вље–ислам, ста вио је Ср бе и Ал бан це у би нар ну по зи ци ју „ми–они“, због че га 
се при ме ћу је ви ши сте пен ре ли ги о зно сти од Ал ба на ца, у се ли ма и гра до ви ма, та ко ђе. 
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те шко ћа ма. „За наш мен та ли тет то би тре ба ло по себ но да ва жи, јер пре ма 
на ла зи ма ан тро по ло га, мо ти ва ци ја је у нас по пра ви лу нај ја ча у нај те жим тре-
ну ци ма.“29 Ло кал ни ин те лек ту ал ци има ју од го вор ност и уло гу ме ди ју ма из ме-
ђу др жа ве и се ља ка. Њи хо ва ини ци ја ти ва и не рет ко мол бе упу ће не пред став-
ни ци ма др жав них ин сти ту ци ја у гра ду, ра ди до на ци ја и по мо ћи љу ди ма на 
се лу, од из у зет не је ва жно сти. И та ко до не ке но ве стре сне си ту а ци је, до ко је 
ће не ми нов но до ћи и у ко јој ће се ља штво из но ва мо ра ти да по ка же до ми-
шља тост у ци љу из бе га ва ња не по вољ ног дру штве ног по ло жа ја или ко ја ће, са 
дру ге стра не, (у)гу ши ти сло бо дар ски дух Ср ба, ко ји је свих ових го ди на био 
ини ци јал на сна га у бор би за очу ва ње сво јих до мо ва, сво је зе мље и свог се ла.
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Iva na ARI TO NO VIĆ

DAILY LI FE AND RE SI DENTS’ OR GA NI ZA TION IN 
SER BIAN EN CLA VE PRI LUŽ JE IN KO SO VO AND ME TO HIA

Sum mary

In this study we tried to re pre sent so me spe ci fi cs of daily li fe in vil la ge Pri luž je in Ko-
so vo and Me to hia, who se re si dents li ve sur ro un ded by Al ba nian po pu la tion sin ce NA TO 
tro ops en te red Ko so vo and Me to hia in 1999., and who ha ve very we ak con nec ti ons 
with nort hern part of pro vin ce, pri ma rily with Ko sov ska Mi tro vi ca, as well as with cen tral 
Ser bia. This is the vil la ge who se ma jo rity of re si dents pri ma rily sup por ted them sel ves 
by wor king in in du strial fa ci li ti es rat her than far ming the ir land sin ce 1950s. Star ting 
from Ju ne 10th, 1999., no ne of Ser bian em ployees work in PCSM „Ko so vo“ in Obi lić, 
whe re used to work mo re than 75% ac ti vely wor king vil la ge re si dents. That had left ob vi o us 
con se qu en ces on the vil la ge, which for ced vil la gers to turn to far ming, as less pro fi  ta ble 
ac ti vity, ha ving in mind the se pa ra tion of ex pan ded fa mi li es and land di vi sion (in he ri-
tan ce ba sed) and the fact that an ave ra ge fa mily owns 30 to 50 ac res of land.

Post-con fl ict apathy that ac cu mu la ted du ring past 10 years, re sul ted in po or in ter-
per so nal re la tion amongst vil la ge re si dents. The in cre a singly fa ster in te gra tion of so me 
in di vi du als in so-cal led „Ko so vo in sti tu ti ons“ system, ma kes this, on ce third by si ze 
Ser bian vil la ge in Ko so vo and Me to hia, mo re and mo re iso la ted from the rest of Ser bia 
and mo re in vol ved in diff  e rent system. One of few „bright spots“ in daily li fe of vil la gers 
re pre sents gat he ring of vil la gers du ring the pa tron sa int ce le bra ti ons, or jo int ac ti vi ti es, 
such as con struc tion of Church of Tran sfi  gu ra tion of Christ in 2009., which ca u sed 
fe e ling of so li da rity amongst vil la gers. The church, be ing the new gat he ring pla ce and 
the so ur ce of psycho lo gi cal strength, gi ves at le ast par tial ho pe for sur vi val to lo cal 
po pu la tion in the land of the ir an ce stors, which is of pri ce less im por tan ce to Ser bian 
far mer. Self-or ga ni sa tion of vil la gers in con struc tion of the church co uld be ob ser ved 
as pro of of the sis that the church is „pe o ple’s spi ri tual com mu nity“, as well as a mean 
of so cial pro mo tion, esca pe from iso la tion and a pre di spo si tion for im pro ved in ter-
per so nal re la ti ons.

Key words: Vil la ge Pri lu zje, en cla ve, daily li fe, Ko so vo and Me to hia.
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