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Сло бо дан Ђ. КЕР КЕЗ
Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу 

ПО ЛИ ТИ КА НЕ МАЧ КО-КВИ СЛИН ШКИХ 
СНА ГА ПРЕ МА СЕ ЉА ШТВУ 
У ОКУ ПИ РА НОЈ СР БИ ЈИ*

Ап стракт: Ве ћи ну ста нов ни штва Ср би је 1941. го ди не чи ни ло је се ља штво 
и то се ни је ме ња ло ни у го ди на ма оку па ци је, тј. до кра ја ра та. Срп ско се ло је би-
ло, с јед не стра не, ис пра жње но од во ђе њем мно гих до ма ћи на у роп ство, али је, 
на дру гој стра ни, ме ња ло свој со ци јал ни лик, за хва љу ју ћи по врат ку де ла љу ди из 
гра до ва у се ло, због бом бар до ва ња и из го на Ср ба из дру гих кра је ва Ју го сла ви је. 
Из аграр ног ка рак те ра срп ског дру штва про ис ти цао је и зна чај по љо при вре де. 
На се ло је па дао те рет из др жа ва ња и оста лог ста нов ни штва Ср би је у гра до ви ма, 
рад ни штва и оста лих про фе си ја. Из ча со пи са, но ви на по све ће них се лу, ра дио-еми-
си ја, из би ја зна чај се ла Ср би је у оку па тор ско-кви слин шкој по ли ти ци, пре све га 
због ис хра не вој них фор ма ци ја и при ти ска Не ма ца да се из воз по љо при вред них 
про из во да по ве ћа. Не ди ће ва по ли ти ка пре ма се лу ни је мо гла да успе у усло ви ма 
не мач ко-кви слин шке пљач ке се ла и за о ста ле при вре де Ср би је уоп ште. 

Кључ не ре чи: аграр на струк ту ра, се ља штво, ста нов ни штво, по ли ти ка, по љо-
при вре да, за ро бље ни штво, га здин ства, се ло, оку па ци ја, екс пло а та ци ја. 

О сте пе ну аграр не струк ту ре Ср би је, па и Ср би је су же них гра ни ца 1941. 
го ди не, све до чи ап со лут на број на пре власт се о ског ста нов ни штва. Од око 4 
ми ли о на ста нов ни ка ко ји су жи ве ли на по вр ши ни од 51.100 км2, се ља штво је 
уче ство ва ло са око 3,2 ми ли о на ста нов ни ка.1 „По љо при вре дом у Ср би ји“, 
пи сао је 1943. го ди не Р. Ве се ли но вић, „ба ви се око 80% срп ског на-
ро да.“ Ме ђу тим, пре ма по да ци ма ко је да је Не ди ће ва ад ми ни стра ци ја 

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ко со ва и Ме то хи је 
(Ев. бр. 178028), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

1 АВИИ, НАВ-Н-Т-120, 200/130/135678. – Ела бо рат не мач ког Ми ни стар ства ино-
стра них по сло ва о по де ли ју го сло вен ске те ри то ри је (1. мај 1941. го ди не).
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(Ми ни стар ство по љо при вре де и ис хра не), уку пан број ста нов ни ка у 
оку пи ра ној Ср би ји без Ба на та, у 1941. го ди ни из но сио је 3.853.204, 
од че га 3.055.444 се о ског и 797.760 град ског ста нов ни штва. Од то-
га је у Бе о град ском окру гу жи ве ло 380.415 ста нов ни ка (343.906 се о-
ског); у Ва љев ском 203.477 (177.408 се о ског ста нов ни штва); За је чар-
ском 310.881 (270.834 се о ско ста нов ни штво); Кра гу је вач ком 296.524 
(239.844 се о ско ста нов ни штво); Кра ље вач ком 218.267 (183.090 се о ског 
ста нов ни штва); Кру ше вач ком 249.567 (217.696 се о ског ста нов ни штва); 
Ле ско вач ком 385.121 (323.546 се о ског ста нов ни штва); Ко сов ско-ми-
тро вич ком 200.501 (171.045 се о ско ста нов ни штва); Мо рав ском 268.133 
(227.273 се о ског ста нов ни штва); Ни шком 308.136 (241.851 се о ског ста-
нов ни штва); По жа ре вач ком 260.676 (227.327 се о ског ста нов ни штва); 
Ужич ком 215.061 (191.124 се о ског ста нов ни штва) и у Ша бач ком окру гу 
292.955 ста нов ни ка (267.539 се о ског ста нов ни штва).2

Пре ма по да ци ма истог ми ни стар ства, уку пан број ста нов ни ка у 
оку пи ра ној Ср би ји без Ба на та, сеп тем бра 1942. го ди не, из но сио је 
4.118.000, од че га је се о ско ста нов ни штво уче ство ва ло са 3.094.000, 
град ско са 724.000, док је град Бе о град имао 300.000 ста нов ни ка.3

Број ста нов ни ка је уве ћан јер је у Ср би ју до шао ве ли ки број из бе-
гли ца, ма хом Ср ба, ко ји су бе же ћи гла вом без об зи ра, спа са ва ју ћи го ли 
жи вот, пре бе гли из НДХ, Ма ке до ни је, Ко со ва и Ме то хи је и ма ђар ске 
оку па ци о не зо не у Бач кој. 

„По љо при вре да је нај ва жни ји еко ном ски чи ни лац у зе мљи и на-
ро ду. Се ло је не пре су шни и нај здра ви ји из вор из ко га се ре ге не ри шу 
ва ро ши и гра до ви. Се ло и се ља штво у Ср би ји пред ста вља ју кич му на-
шег на ци о нал ног обе леж ја и стре мље ња. Оно је то би ло и ра ни је, јер 
се Срп ство нај бо ље очу ва ло кроз ве ко ве роп ства баш у се лу. И да нас 
по сле ка та стро фе на ше др жа ве, се ло и се ља штво но се нај ве ће те ре те 
ко је су нам са да шње при ли ке на мет ну ле. Срп ски се ља ци су се, у овим 
нај те жим вре ме ни ма за нас, сво јим др жа њем и ра дом по ка за ли као 
нај здра ви ји део на шег на ро да.“4

Не ки ауто ри (Ми лан Бор ко вић) на во де да је со ци јал на струк ту ра 
ста нов ни штва Ср би је 1941. го ди не из гле да ла ова ко: 418.116 рад ни ка 
и уче ни ка у при вре ди, 466.189 слу жбе ни ка, на ме ште ни ка, пен зи о не ра 

2 АС, Нда, Г-9, Ми ни стар ство по љо при вре де и ис хра не, ф. 2. – Број но ста ње по љо при-
вред них га здин ста ва, IX, 1942.

3 Исто. Ре ка пи ту ла ци ја по да та ка о број ном ста њу по љо при вред них га здин ста ва, ста-
нов ни ка, по се дов них ли сто ва по окру зи ма, сеп тем бар 1942.

4 Зе мља и рад, бр. 5, Бе о град, је сен 1943 (чла нак Р. Ве се ли но ви ћа, „Срп ско се ља штво 
ра ди и иде ка бо љој бу дућ но сти“).
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и ли ца из др жа ва них од др жа ве, по љо при вред ни ка и ри ба ра 3,101.913, 
за на тли ја и тр го ва ца 116.869 и 33.347 ли ца сло бод не про фе си је при-
ват ни ка и не по зна тог за ни ма ња.5 Ме ђу тим, ови по да ци се од но се на 
го ди ну 1948. у ко јој је, пре ма по пи су ста нов ни штва, Ср би ја има ла (тзв. 
ужа Ср би ја) 4.136.904 ста нов ни ка.6 Али чи ње ни ца је, без об зи ра на 
раз ли чи тост по да та ка и по гре шно на во ђе ње, да је Ср би ја пре те жно 
аграр на зе мља и да су се ло и се ља ци би ли но си о ци ње ног при вред ног 
жи во та, ње на жи вот на сна га.

Пре ма по пи су ста нов ни штва из 1948. го ди не, НР Ср би ја је има ла 
6.527.966 ста нов ни ка (тзв. ужа Ср би ја 4.136.904, Вој во ди на 1.663.212 
и Ко смет 727.820), а од то га Бе о град 367.816 ста нов ни ка, Област бе-
о град ска 1.084.980 ста нов ни ка, Област ни шка 1.050.317, Област кра-
гу је вач ка 897.528, Област ти моч ка 289.582 и Област ужич ка 446.211 
ста нов ни ка. Ови по да ци го во ре о не знат ном по ве ћа њу ста нов ни штва у 
од но су на оно ко је је има ла „сте шње на“ Ср би ја у усло ви ма оку па ци је 
1941. го ди не.7

На осно ву по да та ка Ми ни стар ства по љо при вре де и ис хра не Не ди-
ће ве вла де, мо гу ће је ре кон стру и са ти број и струк ту ру по љо при вред-
них га здин ста ва (по окру зи ма) у оку пи ра ној Ср би ји без Ба на та, 1942. 
го ди не. По да ци го во ре да је у Бе о град ском окру гу би ло 52.268 га здин-
ста ва по вр ши не 251.559 ха (3.410 га здин ста ва ве ли чи не 0,01–0,50 ха; 
4.118 ве ли чи не 0,51–1 ха; 8.955 ве ли чи не 1–2 ха; 19.109 ве ли чи не 2–5 
ха; 11.537 ве ли чи не 5–10 ха; 4.271 ве ли чи не 10–20 ха; 823 ве ли чи не 
20–50 ха; 39 ве ли чи не 50–100 ха; 5 ве ли чи не 100–200 ха и јед но га здин-
ство ве ли чи не 200–500 ха); у Ва љев ском окру гу 23.339 га здин ста ва 
ве ли чи не 177.024 ха (887 ве ли чи не 0,01–0,50 ха; 1.051 ве ли чи не 0,51–1 
ха; 2.299 ве ли чи не 1–2 ха; 7.301 ве ли чи не 2–5 ха; 6.509 ве ли чи не 5–10 
ха; 3.947 ве ли чи не 10–20 ха; 1.252 ве ли чи не 20–50 ха; 84 ве ли чи не 
50–100 ха; 7 ве ли чи не 100–200 ха; јед но га здин ство од 282 ха и јед но 
ве ли чи не 563 ха); у За је чар ском окру гу 50.173 ве ли чи не 270.111 ха 
(1.879 ве ли чи не 0,01–0,50 ха; 2.749 ве ли чи не 0,51–1 ха; 6.877 ве ли чи не 
1–2 ха; 19.477 ве ли чи не 2–5 ха; 13.936 ве ли чи не 5–10 ха; 4.559 ве ли чи-
не 10–20 ха; 842 ве ли чи не 20–50 ха; 40 ве ли чи не 50–100 ха; 4 ве ли чи не 
100–200 ха; 2 ве ли чи не 200–500 ха и 2 пре ко 500 ха); у Кра гу је вач-
ком окру гу 38.485 га здин ста ва ве ли чи не 225.891 ха (1.354 ве ли чи не 
0,01–0,50 ха; 1.888 ве ли чи не 0,51–1 ха; 5.738 ве ли чи не 1–2 ха; 14.389 
ве ли чи не 2–5 ха; 10.237 ве ли чи не 5–10 ха; 4.552 ве ли чи не 10–20 ха; 

5 М. Бор ко вић, Кон тра ре во лу ци ја у Ср би ји, књ. 2, Бе о град, 1979, 15.
6 Про из вод не сна ге НР Ср би је, Бе о град, 1953, 89 (у ре дак ци ји Ко сте Ми ха и ло ви ћа).
7 Исто, 75.
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893 ве ли чи не 20–50 ха; 27 ве ли чи не 50–100 ха; 5 ве ли чи не 100–200 
ха и 2 га здин ства ве ли чи не 200–500 ха); у Кра ље вач ком окру гу 27.330 
га здин ста ва ве ли чи не 177.429 ха (931 ве ли чи не 0,01–0,50 ха; 1.685 ве-
ли чи не 0,51–1 ха; 3.874 ве ли чи не 1–2 ха; 9.234 ве ли чи не 2–5 ха; 6.803 
ве ли чи не 5–10 ха; 3.643 ве ли чи не 10–20 ха; 1.068 ве ли чи не 20–50 
ха; 75 ве ли чи не 50–100 ха; 13 ве ли чи не 100–200 ха и 3 га здин ства 
од 200–500 ха); у Кру ше вач ком окру гу 33.405 га здин ста ва ве ли чи не 
142.335 ха (1.546 ве ли чи не 0,01–0,50 ха; 2.575 ве ли чи не 0,51–1 ха; 
6.482 ве ли чи не 1–2 ха; 14.179 ве ли чи не 2–5 ха; 6.529 ве ли чи не 5–10 
ха; 1.818 ве ли чи не 10–20 ха; 250 ве ли чи не 20–50 ха; 18 ве ли чи не 
50–100 ха; 4 ве ли чи не 100–200 ха; 2 ве ли чи не 200–500 ха и 2 га здин-
ства ве ли чи не пре ко 500 ха); у Ле ско вач ком окру гу 44.567 ве ли чи не 
240.382 ха (1.576 га здин ста ва ве ли чи не 0,01–0,50 ха; 1.689 ве ли чи-
не 0,51–1 ха; 4.643 ве ли чи не 1–2 ха; 17.905 ве ли чи не 2–5 ха; 13.837 
ве ли чи не 5–10 ха; 4.416 ве ли чи не 10–20 ха; 483 ве ли чи не 20–50 ха; 
14 ве ли чи не 50–100 ха; јед но га здин ство ве ли чи не 106 ха и 3 га здин-
ства ве ли чи не пре ко 500 ха); у Косoвскомитровачком окру гу 20.450 
га здин ста ва ве ли чи не 121.308 ха (526 ве ли чи не 0,01–0,50 ха; 931 ве-
ли чи не 0,51–1 ха; 2.332 ве ли чи не 1–2 ха; 7.605 ве ли чи не 2–5 ха; 6.094 
ве ли чи не 5–10 ха; 2.507 ве ли чи не 10–20 ха; 445 ве ли чи не 20–50 ха; 10 
ве ли чи не 50–100 ха); у Мо рав ском окру гу 37.075 га здин ста ва ве ли-
чи не 180.361 ха (2.098 ве ли чи не 0,01–0,50 ха; 2.929 ве ли чи не 0,51–1 
ха; 6.596 ве ли чи не 1–2 ха; 14.428 ве ли чи не 2–5 ха; 7.672 ве ли чи не 
5–10 ха; 2.783 ве ли чи не 10–20 ха; 518 ве ли чи не 20–50 ха; 46 ве ли чи не 
50–100 ха; и 5 га здин ста ва ве ли чи не пре ко 500 ха); у Ни шком окру гу 
37.810 га здин ста ва ве ли чи не 192.107 ха (1.243 ве ли чи не 0,01–0,50 ха; 
1.628 ве ли чи не 0,51–1 ха; 5.065 ве ли чи не 1–2 ха; 15.698 ве ли чи не 2–5 
ха; 10.635 ве ли чи не 5–10 ха; 3.181 ве ли чи не 10–20 ха; 337 ве ли чи не 
20–50 ха; 11 ве ли чи не 50–100 ха; 3 ве ли чи не 100–200 ха и јед но га-
здин ство ве ли чи не 206 ха): у По жа ре вач ком окру гу 46.434 га здин ства 
ве ли чи не 237.059 ха (1.869 ве ли чи не 0,01–0,50 ха; 3.184 ве ли чи не 
0,51–1 ха; 7.716 ве ли чи не 1–2 ха; 17.787 ве ли чи не 2–5 ха; 10.558 ве-
ли чи не 5–10 ха; 4.034 ве ли чи не 10–20 ха; 975 ве ли чи не 20–50 ха; 352 
ве ли чи не 50–100 ха; 10 ве ли чи не 100–200 ха; 2 ве ли чи не 200–500 
ха и 3 га здин ства ве ли чи не пре ко 500 ха); у Ужич ком окру гу 23.679 
га здин ста ва ве ли чи не 159.483 ха (458 ве ли чи не 0,01–0,50 ха; 782 ве-
ли чи не 0,51–1 ха; 2.523 ве ли чи не 1–2 ха; 8.772 ве ли чи не 2–5 ха; 6.989 
ве ли чи не 5–10 ха; 3.327 ве ли чи не 10–20 ха; 759 ве ли чи не 20–50 ха; 
61 ве ли чи не 50–100 ха; 6 ве ли чи не 100–200 ха; 1 га здин ство од 360 
ха и 1 од 1.031 ха) и у Ша бач ком окру гу 35.205 га здин ста ва ве ли чи не 
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259.298 ха (2.254 ве ли чи не 0,01–0,50 ха; 1.760 ве ли чи не 0,51–1 ха; 
3.885 ве ли чи не 1–2 ха; 10.786 ве ли чи не 2–5 ха; 9.092 ве ли чи не 5–10 
ха; 5.446 ве ли чи не 10–20 ха; 1.805 ве ли чи не 20–50 ха; 136 ве ли чи не 
50–100 ха; 26 ве ли чи не 100–200 ха; 13 ве ли чи не 200–500 ха и 2 по-
љо при вред на га здин ства ве ли чи не пре ко 500 ха).8

Пре ма да тим по да ци ма на те ри то ри ји оку пи ра не Ср би је, без Ба на-
та, би ло је у на ве де ном пе ри о ду 470.211 по љо при вред них га здин ста ва 
ве ли чи не 2,684.347 ха, а од то га: 20.025 га здин ста ва ве ли чи не 0,01–0,50 
ха; 26.969 ве ли чи не 0,51–1 ха; 66.385 ве ли чи не 1–2 ха; 176.670 ве ли чи-
не 2–5 ха; 120.428 ве ли чи не 5–10 ха; 48.984 ве ли чи не 10–20 ха; 10.450 
ве ли чи не 20–50 ха; 596 ве ли чи не 50–100 ха; 84 ве ли чи не 100–200 ха; 
28 ве ли чи не 200–500 ха и 19 по љо при вред них га здин ста ва ве ли чи не 
пре ко 500 ха.

По љо при вред на га здин ства су се са сто ја ла од ора ни ца, ба шта, ли-
ва да, па шња ка, ви но гра да, воћ ња ка, шу ме (уко ли ко су се на ла зи ла у 
скло пу га здин ства) и не плод ног зе мљи шта. Као што се ви ди из да тог 
пре гле да, пре о вла ђи вао је по сед од 2–5 ха, ко јих је на те ри то ри ји Ср-
би је би ло 176.670 (ве ли чи не 614.572 ха) или 37,5% од укуп ног бро ја 
по љо при вред них га здин ста ва. На по се де ве ли чи не од 5–10 ха (њих 
120.428), ко ји су за хва та ли 844.771 ха, од но сно 25,6%; њи хо ва по вр-
ши на је из но си ла 31,5% по вр ши не свих по љо при вред них га здин ста ва 
пре ма 23% ко ли ко су из но си ли по се ди од 2–5 ха. Оту да је пре о вла ђи-
ва ло ми шље ње да у нор мал ним при ли ка ма тре ба нај ви ше пот по ма га ти 
раз вој по се да по вр ши не 5–10 ха, што је прет ход но зах те ва ло из у ча ва ње 
овог по се да у по гле ду ста ња жи вог и мр твог ин вен та ра, по вр ши не под 
лу цер ком, цр ве ном де те ли ном, згра да итд.9 

По љо при вред но под руч је Ср би је је са Ба на том при вла чи ло не-
мач ку вој ну упра ву сво јом по вр ши ном, мо гућ но шћу тран спор то ва ња 
за Не мач ку и јеф ти но ћом. Осим то га, не мач ко тр жи ште је још пре 
ра та би ло на вик ну то на по љо при вред не про из во де из Ср би је. Управ-
ни и При вред ни штаб вој ног за по вед ни ка у Ср би ји те жи ли су да се 
пред рат на по љо при вред на под руч ја одр же ка ко би Нем ци мо гли обез-
бе ди ти од го ва ра ју ће кон тин ген те по љо при вред них си ро ви на, ка ко за 
ис хра ну сво је вој ске, та ко и за из воз у Не мач ку. О зна ча ју по љо при-
вре де и ње не екс пло а та ци је за вре ме ра та го во ри на о ко бе зна чај на чи-
ње ни ца, ко ју на во ди Ми лан Бор ко вић, да је ка те дра за по љо при вре ду 

8 АС, Нда, Г-9, Ми ни стар ство по љо при вре де и ис хра не, ф. 2. – Ре ка пи ту ла ци ја по да-
та ка о број ном ста њу по љо при вред них га здин ста ва, ста нов ни ка, по се дов них ли сто ва по 
окру зи ма, сеп тем бар 1942.

9 Исто.
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на По љо при вред ном фа кул те ту (као и мно ге дру ге) би ла об но вље на 
и да ва ла струч не са ве те Не ди ће вом ми ни стар ству по љо при вре де.10

О то ме је Срп ско се ло пи са ло: „Сти ца јем окол но сти, сви фа кул-
те ти Бе о град ског уни вер зи те та, па и по љо при вред ни, не ра де као у 
мир но вре ме. Иако се одр жа ва ју ис пи ти, ипак не ма кон ти ну ал ног 
на уч ног ра да по фа кул тет ским за во ди ма и ин сти ту ти ма. Ка ко на ша 
мла да и још не до вољ но раз ви је на по љо при вре да не ма су ви ше по љо-
при вред них струч них сна га да би се оне мо гле ра си па ти и ка ко нам 
за успе шно спро во ђе ње план ске по љо при вред не про из вод ње тре ба 
још мно го агро но ма, на став но и тех нич ко осо бље По љо при вред ног 
фа кул те та, бу ду ћи сад сло бод но од ра да на Уни вер зи те ту, ста вље-
но је на рас по ло же ње Ми ни стар ству по љо при вре де и ис хра не, да 
би ту при те кло у по моћ сво јим струч ним ра дом и зна њем... Та ко је 
од лу че но, бу ду ћи да се с тим сло жио и ми ни стар про све те, да све-
ко ли ко на став но фа кул тет ско осо бље чим то вре ме до зво ли, кре не 
на те рен, где би се у фор ми ра ним на уч ним гру па ма при сту пи ло 
про у ча ва њу не ких ва жних, а до са да не ре ша ва них про бле ма на ше 
по љо при вре де. До од ла ска на те рен, про фе со ри и оста ло на став но 
осо бље до ла зи ће на ду жност у са мо Ми ни стар ство по љо при вре де 
и ис хра не, где ће би ти у стал ној ве зи с од го ва ра ју ћим оде ље њи ма и 
од се ци ма сво је стру ке и где ће по ма га ти са ве том и де лом... Из вр ше-
но је фор ми ра ње не ко ли ко на уч них гру па. Та ко на при мер: за биљ ну 
про из вод њу, за сточ ну про из вод њу, ви но гра дар ство и во ћар ство, 
за шти ту би ља итд.“11

Као што смо већ ис та кли, зна чај по љо при вре де про ис ти цао је 
из схва та ња о аграр ном ка рак те ру срп ског дру штва, сна зи др жа ве 
ко ја по чи ва на здра вом се лу, ме сту ис хра не у то ку ра та, не мач ким 
пре тен зи ја ма да обез бе де што ви ше по љо при вред них про из во да, а 
на дру гој стра ни, ста ле шкој кон цеп ци ји дру штва ко ју су кви слин зи 
за ми шља ли да оства ре, за сно ва ној пре те жно на мо ћи срп ског се ља-
штва.12 „С то га је ду жност свих пра вих Ср ба, да учи не све што мо гу 
да би срп ски на род пре жи вео са да шње те шке при ли ке и та ко оси гу-
рао бу дућ ност Срп ства и Ср би је. Срп ско се ља штво же ли да у ми ру 
ра ди својa има ња, ка ко би оси гу ра ло оп ста нак се би, сво јој по ро ди ци 
и срп ском на ро ду. Оно же ли, да у сво јој зе мљи бу де сло бод но, и да 
има та кву сво ју упра ву, ко ја ће би ти ви со ко мо рал на и по ште на и у 
ко јој не ће би ти не прав ди и шпе ку ла тив ног ис ко ри шћа ва ња бли жњих.

10 М. Бор ко вић, Кон тра ре во лу ци ја у Ср би ји, op. cit., 16.
11 Срп ско се ло, бр. 75, 13. фе бру ар 1943.
12 Но во вре ме, 20. но вем бар 1941.
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Ова ква упра ва се мо же нај бо ље по сти ћи на на че лу ста ре срп ске 
за дру жно сти. Због то га је пред сед ник Срп ске вла де Ми лан Не дић и 
про кла мо вао иде ју срп ске се љач ке за дру жне др жа ве. Срп ски зе мљо-
рад ни ци су ову иде ју оду ше вље но и сто про цент но при хва ти ли. На 
по ста вље но пи та ње за дру га ма и оп шти на ма у зе мљи ско ро сви су од-
го во ри ли да су за ре ор га ни за ци ју за дру гар ства, па пре ма то ме за ор га-
ни за ци ју др жа ве на за дру жној осно ви. Ово је пот пу но појм љи во, јер се 
се ља ци с пра вом на да ју, да у јед ној др жа ви чи ја је осно ва за дру гар ство, 
не мо же би ти не прав ди, пљач ки, пре ва ра, шпе ку ла ци је, итд, ко је су их 
да ви ле до са да.“13

Ме ђу тим, кви слин шки оп ти ми зам се по ка зао као не ре а лан. Срп ско 
се ло до жи ве ло је вој ни по раз Кра ље ви не Ју го сла ви је као тра ге ди ју, 
гу би так сло бо де, па да ње у ја рам, без об зи ра на то ко ли ко кри тич ки 
би ло рас по ло же но пре ма ме ђу рат ним при ли ка ма гра ђан ског дру штва. 
Ни су се оства ри ла ни оче ки ва ња да се не при ја те љу пру жи ча стан от-
пор. Нем ци су од бу гар ске гра ни це, Мо рав ском до ли ном, на пре ду ју-
ћи исто вре ме но са се ве ра, укљу чу ју ћи јед ну ис тра жи вач ку гру пу из 
Ру му ни је, ушли у Бе о град 13. апри ла 1941. го ди не, тре ћи пут у XX 
ве ку. Срп ски чо век, а по себ но се љак, био је раз о ча ран бр зим сло мом, 
сра мот ном из да јом, гњи ло шћу др жав ног вр ха, бек ством кра ља и ми-
ни ста ра. Ис ку ство из 1915. го ди не, са из во ђе њем вој ске из зе мље, ни је 
се по но ви ло. У на ро ду је би ла жи ва и уко ре ње на ан ти гер ман ска но та. 
У то ку че тврт ве ка, срп ски на род мо рао је по но во да се но си са не мач-
ким им пе ри ја ли змом, овог пу та у ви ду на ци стич ке Не мач ке. Срп ски 
на род је те шко до жи вео и ма сов но уни шта ва ње срп ског жи вља у НДХ, 
на Ко со ву и Ме то хи ји, у Ма ке до ни ји и Бач кој.

Срп ско се ло је, с јед не стра не, би ло ис пра жње но од во ђе њем мно гих 
се ља ка у роп ство, али је, на дру гој стра ни, ме ња ло свој со ци јал ни лик 
за хва љу ју ћи по врат ку де ла љу ди из гра до ва на се ло, због бом бар до ва-
ња и из го на Ср ба из по ме ну тих кра је ва Ју го сла ви је. Ње гов со ци јал ни 
ми ље је уве ли ко друк чи ји, ра зно вр сни ји и број но гле да но из ме њен у 
од но су на си ту а ци ју пре апри ла 1941. го ди не. Пре ста нак ра да Бе о град-
ског уни вер зи те та, ути цао је на то да се на се ло вра те сту ден ти по ре-
клом са се ла, а и део ђа ка је на пу штао шко ло ва ње или се ори јен ти сао 
на уче ње у гим на зи ја ма и сред њим струч ним шко ла ма у гра до ви ма и 
ва ро ши ма на до мак се ла. Јед ну од бит них со ци јал них ка рак те ри сти ка 
дру штве ног скло па Ср би је, пре и у то ку ра та, чи ни ло је то што се због 

13 Р. Ве се ли но вић, „Срп ско се ља штво ра ди и иде ка бо љој бу дућ но сти“, Зе мља и рад, 
бр. 5, Бе о град, је сен 1943.
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сла бе ор га ни за ци је ни су раз ви ла ве ћа град ска на се ља, та ко да се се ло 
не схва ти ти је ди но у спре зи са окол ним ва ро ши ма; исто та ко су ва ро ши 
ура ња ле у со ци јал но-еко ном ску струк ту ру окол них се ла. Ва ро ши су 
би ле цен три ре ги о нал них обла сти. Град ско ста нов ни штво је прак тич но 
по ти ца ло са се ла, јер је ве ћи на ста нов ни штва у гра до ви ма, та ко ре ћи 
ју че, на пу сти ла се ла. На се ли ти се у ва ро ши, био је иде ал, на ро чи то ако 
се до би је др жав на слу жба, али ста ри и но ви град ски свет ни је пре ки дао 
ве зу са се лом (шко ло ва ње ро ђа ка, при хват сво јих са се ла, снаб де ва ње, 
уза јам не по се те итд.). Се ло је би ло глав ни ре зер во ар по пу ња ва ња град-
ског ста нов ни штва, за хва љу ју ћи огром ном ви шку рад не сна ге, ути чу ћи 
на за др жа ва ње на ви ка се о ског жи во та у гра до ви ма.

У при ло гу „Ду жно сти зе мљо рад ни ка пре ма на ро ду и др жа ви“ 
Рад. М. Ве се ли но вић је на гла ша вао зна чај се ла: „Сви ста нов ни ци 
јед не зе мље има ју ве ли ке оба ве зе и све те ду жно сти пре ма сво јој 
зе мљи и отаџ би ни. Код на пред ног на ро да вла да уве ре ње, да је ду-
жност пре ма отаџ би ни ва жни ја и ве ћа не го ли све дру ге ду жно сти, 
ко је је дан чо век има... Да нас се во ди нај ве ћа бор ба од ка да је свет 
по стао. Ова бор ба је за хва ти ла ско ро све зе мље. На не сре ћу, и наш 
на род је уву чен у ову бор бу од стра не ње го вог бив шег не спо соб ног 
вођ ства. Због то га ми мо ра мо да нас да под но си мо и ис па шта мо све 
те шко ће и те ре те ко ји су нас сна шли. Али, да би смо одр жа ли свој 
го ли жи вот, на ма се да нас на ме ћу и спе ци јал не ду жно сти ко је мо-
ра мо из вр ши ти, ако же ли мо до бра сво јој де ци, по ро ди ци и срп ском 
на ро ду. Цео на род, ма ког за ни ма ња био, тре ба до бро да зап не, те да 
сво јим ра дом до при не се об но ви на ше зе мље. Ни је дан ста леж ни је 
из у зет, сва ки мо ра да ра ди и да сво јим ра дом до при не се свој удео, 
да спа си на пре дак на шег на ро да. Исто та ко, и наш зе мљо рад нич ки 
ста леж као нај мно го број ни ји у Ср би ји, мо ра сво јим ра дом да ти свој 
удео ра ди одр жа ва ња и оп стан ка Ср би је и срп ског на ро да. Он има, 
на пр вом ме сту, сва ко пар че сво је зе мље да об ра ди и за се је. И до 
са да је наш зе мљо рад ник об ра ђи вао сво ју зе мљу. То је исти на, али 
до са да је мо гао да об ра ди оно ли ко ко ли ко је хтео или ко ли ко му је 
тре ба ло. Ме ђу тим, да нас он мо ра без у слов но да об ра ди и за се је сву 
сво ју об ра ди ву зе мљу... Због то га је пред сед ник Срп ске вла де ге не-
рал Ми лан Не дић до нео на ред бу и План о план ској по љо при вред ној 
про из вод њи у Ср би ји. Овај план има да се спро ве де на це лој ли ни ји 
и у це лој зе мљи. Са мо та ко ће би ти оси гу ра на ис хра на срп ског на-
ро да, па пре ма то ме ње гов оп ста нак и на пре дак. Ово тре ба да зна 
сва ки наш зе мљо рад ник у це лој Ср би ји од нај бо га ти јег до нај си ро-
ма шни јег. Ин те рес це лог срп ског на ро да и Мај ке Ср би је у да на шњим 
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при ли ка ма, од луч но зах те ва да сва ки срп ски зе мљо рад ник уло жи 
сву сво ју сна гу у из вр ше њу ово га за дат ка, тј. у об ра ди и се тви свих 
сво јих об ра ди вих по вр ши на зе мље.

У Ср би ји има пре ко ми ли он ста нов ни ка не про из во ђа ча, за тим има ве-
ли ки број се о ских ста нов ни ка, ко ји не про из во де до вољ но за сво ју ис хра ну 
(ових има на ро чи то у па сив ним сре зо ви ма); по том има ве ли ки број рад ни ка 
у ра зним пред у зе ћи ма, има на ше и оку па тор ске вој ске, па нај зад има ве ли ки 
број из бе гли ца. Све ово ста нов ни штво мо ра да се хра ни. Ми не мо же мо и не 
сме мо до зво ли ти да ово ста нов ни штво гла ду је, за то ми мо ра мо при ку пи ти 
све ви шко ве хра не код оних зе мљо рад ни ка, ко ји их има ју, да би мо гли да ти 
они ма ко ји ма тре ба. На ши срп ски зе мљо рад ни ци не тре ба да бу ду са мо жи-
ви те да до зво ле да ста нов ни штво гра до ва, па сив них кра је ва или рад ни ци 
гла ду ју. Ако би се ово де си ло, исто ри ја би срп ске зе мљо рад ни ке осу ди ла 
као нај го ре љу де. Ме ђу тим, ми баш зна мо из жи во та срп ско га на ро да да 
су срп ски се ља ци би ли увек нај бо љи ње гов део у сва ком по гле ду. Оту да се 
на да мо да иако је те шко због про шло го ди шње рђа ве же тве, од но сно бер бе, 
ипак срп ски зе мљо рад ник тре ба и мо ра да одво ји за оне ко ји не ма ју. Ми се 
на да мо да ће ова го ди на по не ти бо ље па ће он да би ти хра не за све, а он да ће 
зе мљо рад ни ци лак ше и да ва ти.

Ме ђу тим, тре ба до че ка ти до но ве же тве. Оту да се на ме ће ве ли ка ду жност 
да сва ки онај до ма ћин ко ји има ма кар и ма ло ви ше ку ку ру за не го што му тре-
ба да цео тај ви шак да је. Не сме срп ски зе мљо рад ник до пу сти ти да је дан део 
срп ског на ро да гла ду је. Он мо ра свој све ти за да так из вр ши ти до кра ја. А ја 
са ве ту јем срп ског се ља ка да је бо ље ви шко ве ку ку ру за да пре да на леп на чин 
не го да се мо ра ју пред у зи ма ти дру ге ме ре. Ето, то је дру ги ва жан за да так срп-
ског зе мљо рад ни ка пре ма срп ском на ро ду.

Тре ћи за да так срп ских зе мљо рад ни ка је сте, да се у да на шњим те шким 
при ли ка ма мо ра ју из вр ши ти сва на ре ђе ња и сви зах те ви и ци вил них и вој-
них вла сти...

Че твр ти за да так срп ског зе мљо рад ни ка пре ма Ср би ји и срп ском на ро-
ду је сте, да у сва ком слу ча ју са чу ва мир и ред. Ми слим да је ово ја сно це лом 
срп ском на ро ду, а на ро чи то зе мљо рад ни ци ма. Срп ски на род је то ску по пла-
тио, слу ша ју ћи са ве те оних ко ји се на ла зе да ле ко из ван зе мље и оних ко ји 
се на ла зе у шу ми. Срп ски на род не сме ви ше да улу до гу би гла ву због ових 
без ум ни ка. Срп ски на род има са мо је дан пут спа се ња. Тај пут је ја сно обе-
ле жио пред сед ник Срп ске вла де ге не рал Ми лан Не дић. Он гла си: кроз рад, 
ред, мир и брат ску сло гу срп ски на род ће до че ка ти сво је спа се ње, а Мај ка 
Ср би ја бо ље да не.“14 

14 Зе мља и рад, бр. 4, Бе о град, март–април 1943.
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Вој ни по раз Кра ље ви не Ју го сла ви је ни је озна чио на сту па ње мир не 
оку па ци је, већ на су прот то ме је до нео но ве по де ле, уну тра шње су ко-
бе, ан та го ни зи рао ста нов ни штво се ла и гра до ва на пи та њу за и про тив 
ан ти о ку па тор ске бор бе. „Мно ги од та ко зва них да на шњих бо ра ца за 
не ку вај ну сло бо ду уства ри се не бо ре за сло бо ду срп ског се ља ка, већ 
за по вра так оног ’ста рог’, а то зна чи за ро бо ва ње се ља ка. Они би хте-
ли да уво ђе њем ’ста рог’ ожи ве све оне не мо гу ће пој мо ве, по ко ји ма 
би не ко ли ко сто ти на при ви ле го ва них град ских и па ла нач ких по ро ди ца 
вла да ло Ср би јом као не ким на сле ђе ним па ша лу ком. Они про по ве да ју 
де мо кра ти зам, за то што су по мо ћу тзв. де мо кра ти је при гра би ли власт 
у сво је ру ке. Они су са ра зним де мо крат ским уста но ва ма око ва ли цео 
наш при вред ни жи вот и во ди ли га о лан цу као ци га ни меч ку. Они су 
ку пље ним или вр ло ве што уде ше ним гла са њем ис пли ва ли на по вр ши ну 
и бу са ли се ка ко су они то бо же за ко ни ти пред став ни ци на род не во ље. 
Уства ри, во ља на ро да ма ло је кад до ла зи ла до из ра жа ја. Ко руп ци о на-
ши и пре ва ран ти ста рог вре ме на опа са ли су ко ра ди кал ску ке це љу, ко 
де мо крат ску, зе мљо рад нич ку, на пред њач ку или ли бе рал ску. Они ни су 
ис пли ва ли на по вр ши ну сво јом ва ља но шћу, већ уз по моћ стра на ка, 
ба на ка, ме ни ца, кон це си ја и дру гих пр ља вих сред ста ва тзв. де мо кра-
ти је... Да би се та го спо да вра ти ла у по сед сво јих ста рих при ви ле ги ја 
из ми сли ли су фра зе рад них сло бо да, уста ва, де мо кра ти је и слич но. Из-
ми сли ли су фра зе о ен гле ско-аме рич кој де мо кра ти ји, ко ја ће ко ба ја ги 
до ћи да осло бо ди срп ски на род. Уби ше се до ка зу ју ћи пре ко ра ди ја и 
кроз раз не лет ке ка ко те пре ко о ке ан ске де мо кра ти је но се но ви дух, а 
исто вре ме но из ми сли ли су и при чу ка ко су нам ру ски ко му ни сти по 
ср цу и кр ви нај бли жи. А уства ри, то при ча ње о ста ром до бром вре ме ну 
и о де мо кра ти ји ни је ни шта дру го до же ља да вра те сво је из гу бље не 
по зи ци је. А шта би то зна чи ло? − Да се се љак вра ти у под ре ђе ни по-
ло жај, у ко ме се ра ни је на ла зио, а по ред то га да из гу би и оно што је 
сте као по сле на ше про па сти од 6. апри ла 1941. го ди не. 

Ми смо, ме ђу тим, кре ну ли но вим пу те ви ма. Се љак ра ди на сво ме 
и са ра ђу је као ни кад до са да. Се љак је на пу ту да сво јим соп стве ним 
тру дом пре по ро ди и сво је се ло и це лу др жа ву... Срп ско се ља штво не ће 
ви ше оно ’ста ро’, јер же ли да се осло бо ди сва ког на мет ну тог ту тор-
ства. Срп ски се љак до вољ но је зрео, а и спо со бан да суд би ну сво ју и 
це ле зе мље узме у сво је ру ке. Срп ско се ља штво осе ћа да се овај рат 
во ди и за ње га и ње го во осло бо ђе ње, јер ће као по сле ди ца овог ра-
та до ћи по што ва ње за нај ва жни ји рад у све ту − за зе мљо рад њу, ко ја 
је веч на, али и нај ви ше за по ста вље на. Се љак ће у Но вој ује ди ње ној 
Евро пи до ћи на пр во ме сто. Се љак тре ба да је то га све стан и да пре ма 
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то ме сво јим ру ка ма по мог не у ства ра њу ’но вог’, бо ре ћи се про тив 
оног ’ста рог’, ко је тре ба за увек од ба ци ти.“15

Не ди ће ва кви слин шка про па ган да ни је ште де ла ре чи о зна ча ју се-
ља штва: „Тре ба већ јед ном не дво сми сле но ре ћи, а у то и ве ро ва ти, да на 
бор бу не мач ке вој ске не сме мо гле да ти са мо као на рат Не мач ке про тив 
Ру си је, Ен гле ске и Аме ри ке. Не сме мо тај рат оце њи ва ти вој нич ким 
очи ма или сим па ти ја ма и не сим па ти ја ма, већ ра зу мом и ве ро ва њем. 
Не мач ка во ди овај рат не са мо про тив ко му ни зма, ко ји је не при ја тељ 
свих се ља ка на све ту, већ и про тив свих и сва ко га, ко ји жи ви од му ке и 
тру да рад ног на ро да. Она во ди рат про тив све га што је до ве ло до овог 
ра та: про тив рас цеп ка но сти Евро пе; про тив по је ди них ин те ре са ка пи-
та ли зма по је ди них зе ма ља, ко ји су се из ме ђу се бе гло жи ли и ко ји су 
на ро де Евро пе под ба да ли јед не про тив дру гих.

Не мач ка се бо ри за јед ну сло бод ну и на ци о нал ну за јед ни цу европ-
ских на ро да, у ко јој не ће ви ше би ти сва ђе и не при ја тељ ста ва. Бо ри 
се за це ли ну и ује ди ње ност европ ског кон ти нен та, на ко ме не ће би ти 
ца рин ских гра ни ца и ве штач ких пре пре ка из ме ђу по је ди них др жа ва 
и на ро да.

Це ло куп но се ља штво це ле Евро пе би ће оку пље но у јед ном ве ли-
ком брат ском са ве зу у ко ме ја чи не ће ис ко ри шћа ва ти сла би је, већ ће 
сла би ји би ти оја ча ни пот по ром ја чих.

Не мач ка се бо ри да укло ни све по во де за бу ду ће ра то ве, јер чо ве-
чан ство не жи ви за то да се му чи и да сва ких не ко ли ко го ди на гу би ми-
ли о не нај бо љих и нај вред ни јих си но ва. Она се бо ри за сва ку мај ку, ко ја 
је од не го ва ла си на не за то да па да у ра ту, већ за то да у сво јој ста ро сти 
у си ну на ђе пот по ру и от пла ту си но вље ве за хвал но сти. Она се бо ри 
за срећ ни ју и спо кој ни ју бу дућ ност Евро пе ко ја је би ла и мо ра оста ти 
ко лев ка кул ту ре це лог све та... Пре ма то ме, бор ба Не мач ке мо ра би ти и 
на ша бор ба. Тре ба све сно и отво ре но ре ћи ову исти ну и у њу ве ро ва ти. 
Ово ве ро ва ње тре ба да нас по ве же са оста лим европ ским на ро ди ма, 
ко ји су се свр ста ли у бој не ре до ве за но ву Евро пу.“16

Пред рат не по де ле до би ле су у усло ви ма ра та ви ше не го дра стич не 
об ли ке. Се ло се на шло у уста нич ком вр тло гу, под уда ром оку па тор-
ских ме ра, кви слин шке ди рект не ин тер вен ци је на стра ни оку па то ра, 
по зи ва ко му ни ста на бор бу и чет ни ка Д. Ми ха и ло ви ћа на стра те ги ју 
иш че ки ва ња. У лет њим ме се ци ма 1941. го ди не оста ло је при лич но 
ре зер ви са но пре ма пр вим уста нич ким ак ци ја ма, али ће се по ло ви ном 

15 Исто (чла нак: „Шта че ка се ља ка ако се вра ти ’ста ро’“).
16 Исто.
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и кра јем сеп тем бра 1941. го ди не ди ћи ли стом про тив оку па тор ских 
и кви слин шких сна га ства ра ју ћи у за пад ној Ср би ји у де лу Шу ма ди је 
сло бод не те ри то ри је са но вим ор га ни ма вла сти. Се ља ци су су о че ни са 
по зи ви ма пар ти за на, иза ко јих сто је ко му ни сти, на бор бу и чет нич ким 
зах те ви ма за ми ро ва њем. Ка да су чет ни ци при ну ђе ни да сту пе у бор-
бу, се ло се де лом по ве ло за њи ма, али је по сле ок то бар ских ег зе ку ци ја 
Не ма ца и кви слин га, под при ти ском чет нич ке про па ган де, по че ло да 
уз ми че. Се ља штво је но си ло у се би сло бо дар ске тра ди ци је, при се ћа-
ло се хе ро и зма срп ских вој ни ка из бал кан ских ра то ва и Пр вог свет-
ског ра та, а чет нич ка ор га ни за ци ја има ла ду бо ке ко ре не и под се ћа ла 
на ста ри ја, слав на вре ме на. Но, при ро ди се ља штва ни је би ло стра но 
и ми ро ва ње, чу ва ње по се да, об ра да зе мље, не и за зи ва ње оку па то ра и 
ње го вих ре пре сив них ме ра. Ста ње на ве ли ким фрон то ви ма го во ри ло 
је да још ни је вре ме, да су Нем ци ја ки, чак на вр хун цу сна ге и да се 
рас плет ра та не ви ди.

На се ло је па дао те рет из др жа ва ња и оста лог ста нов ни штва Ср би је 
у гра до ви ма, рад ни штва и оста лих про фе си ја. Се ло је мо ра ло да ва ти 
про из во де не мач ким оку па то ри ма. По ја вом мно гих вој ски оно се на-
шло на уда ру но вих да ва ња (ис хра на, кан то ни ра ње вој ни ка, усту па ње 
сточ них за пре га итд.). 

Про из вод ња у по љо при вре ди у вре ме нај ја чих уста нич ких бор-
би 1941. го ди не ни је би ла угро же на, јер су пло до ви (пше ни ца и др.) 
већ ра ни је би ли са ку пље ни и ам ба ри са ни, али је за то би ло угро же но 
са ку пља ње дру ге ле ти не ко ја ка сни је са зре ва (ку ку руз и др.). При вре-
ме ним пар ти зан ским по ра зом у Ср би ји оку па то ри и кви слин зи ус пе ли 
су ре о ку па ци јом да по сед ну те рен и свом сна гом да се обо ре на ор га-
ни за ци је НОП-а.

О зна ча ју ко ји су оку па то ри и кви слин зи по све ћи ва ли про из вод њи 
у обла сти по љо при вре де го во ре број не ме ре пред у зе те да се она одр жи 
на пред рат ном ни воу.

„Вла да ге не ра ла Не ди ћа, ко ја је очу ва ла зе мљу на ших де до ва, по-
шла је и да ље, па ства ра све по треб не пред у сло ве да ову ле пу зе мљу 
пре тво ри мо у зе маљ ски рај, у ко ме не ће би ти бо га та ша, ал не ће би ти 
ни си ро ти ње. На ма тре ба мно го шко ло ва них се ља ка, а у пр вом ре ду 
тре ба да вас пи та мо на шу омла ди ну, ко ја ће кроз крат ко вре ме пре у зе ти 
оче ва има ња у сво је вред не ру ке. Услед ак ци је уста но ве ’Зе мље и ра да’ 
ми ће мо кроз го ди ну две да на има ти око хи ља ду омла ди на ца, ко ји ће 
се вас пи та ти у Не мач кој. Ови ће омла дин ци би ти ква сац за на шу но ву 
по љо при вре ду. И за њих ће Ср би ја ства ра ти но ва до ма ћин ства, ко ја ће 
се оти ма ти во ди, по пла ва ма, бу ји ца ма и ја ру га ма. Ови ће омла дин ци 
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би ти при мер ста ри јим и но вим ге не ра ци ја ма и да ће сво јом мар љи во-
шћу и шко ло ва ним раз у ме ва њем но ви пе чат срп ској зе мљи. У Не мач кој 
ће омла дин ци на у чи ти на че ла и прак су но ве, успе шни је зе мљо рад ње, 
али на у чи ће и то ка ко тре ба да жи ви се љак, ко ји сно си нај те же те ре те 
жи во та др жа ве. У че сти то сти и ро до љу би во сти не мач ког се ља ка има ће 
омла дин ци све тао при мер, ко ји мо гу сто про цент но да при ме у сво је 
мла де ду ше. По по врат ку у Ср би ју ова ће омла ди на обра зо ва ти чвр сту 
за јед ни цу, по ста ће као јед на по ро ди ца, чи ји ће се чла но ви уза јам но 
по ма га ти у до бру и у злу. На њи ма ће Ср би ја гра ди ти сво ју леп шу и 
срећ ни ју бу дућ ност“.17

Да би рад по љо при вред них и дру гих за дру га мо гао што пре да 
бу де на ста вљен у ин те ре су це ло куп не срп ске при вре де, Са вет ко-
ме са ра про пи сао је Уред бу о об но ви за дру жног ра да, ко ја гла си: „1) 
Све за дру ге и за дру жни са ве зи ко ји су учла ње ни у Глав ном за дру-
жном са ве зу, ду жни су од мах да об но ве рад под над зо ром Глав ног 
за дру жног са ве за; 2) При до но ше њу скуп штин ских од лу ка за дру га и 
за дру жних са ве за сма тра се као уку пан број чла но ва, ко ји се на ла зи 
у обла сти вој ног за по вед ни ка у Ср би ји; 3) По сло ве за дру ге и за дру-
жних са ве за во ди ће они чла но ви управ ног и над зор ног од бо ра ко ји 
су оста ли у од но сној ор га ни за ци ји. Ако се број функ ци о не ра сма њио 
ис под пра ви ли ма пред ви ђе ног ми ни му ма, има ју се од стра не до тич не 
ор га ни за ци је под не ти пред ло зи Глав ном за дру жном са ве зу за на и ме-
но ва ње но вих чла но ва....“18

На и ме, за у зи ма њем уста но ве „Зе мља и рад“, у чи јем је про гра-
му би ло, пре све га, ја ча ње љу ба ви пре ма срп ској зе мљи, до шло је 
до сла ња не ко ли ко сто ти на се о ских омла ди на ца 1943. го ди не у Не-
мач ку. Пр ви по ку шај та кве вр сте са гру пом од 50 омла ди на ца био је 
из ве ден 1942. го ди не, а у 1943. го ди ни, уз 200 омла ди на ца ко ји су 
по сла ти на ра зна се љач ка има ња у Не мач кој, њих 50 је би ло по сла то 
на прак су по дру мар ства, мле кар ства, пре ра де во ћа и кон зер ви ра ње 
и пре ра де по вр ћа.19

Оку па то ри и кви слин зи има ли су у ви ду ду бо ке ко ре не за дру га и 
за дру жних по кре та у Ср би ји. О раз ме ра ма за дру гар ства уочи Април-
ског ра та го во ри чи ње ни ца да је у Ср би ји би ло осно ва но 5.284 за дру ге 
са 563.287 чла но ва (за дру га ра). За дру гар ством је ру ко во дио Глав ни за-
дру жни са вез. Ма да се део за дру га у вој ном ра строј ству апри ла 1941. 

17 Исто.
18 Слу жбе не но ви не, бр. 83, 9. ју ли 1941; Срп ско се ло, бр. 1, 6. сеп тем бар 1941.
19 Исто.
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го ди не осуо, ипак је у ужој Ср би ји функ ци о ни са ло још 3.899 за дру га са 
353.219 чла но ва.20 О ну жно сти за дру гар ства у Ср би ји Сте во Клу ић је 
пи сао: „До бро на мер ни са ве ту ју оба ве зно про ши ре ње на шег да на шњег 
за дру гар ства на це лу зе мљу и сма тра ју да ће на тај на чин по мо ћи се ља-
штву и ре ши ти сва спор на пи та ња. По ред да на шњег за ста ре лог об ли ка 
на шег за дру гар ства, по ред не до ста та ка пред у сло ва и по ред спо ро сти 
да на шњег за дру жног ра да ми не ви ди мо у том оба ве зном за дру гар ству 
ре ше ње пи та ња са да шњи це. Не ра ди се са мо о за дру гар ству и за дру-
жној по мо ћи се ља ка, већ о це лом на ро ду. У пр вом ре ду тре ба се ља ка 
из ву ћи из ње го вог па сив ног ста ва и укоп ча ти га у ак тив ни рад за це лу 
рад ну за јед ни цу. То зна чи, пр вен стве но ство ри ти јед ним си сте мат ским 
ра дом за дру жну свест, ко је да нас мно го не ма.

Дру ги наш за да так са сто ји се у то ме да по ред ду жно сти ко је из и-
ску је мо од се ља штва, пру жи мо се ља штву и пра ва. Све сно се ља штво 
тре ба чим пре ор га ни зо ва ти у јед ну чвр сту за јед ни цу ко ја ће ру ко во-
ђе на за дру жним ду хом и за дру жним ду жно сти ма, сво јом са мо по мо ћи 
из вр ши ти не са мо де ло по ве ћа не про из вод ње, већ и де ло рас по де ле 
про из во да, да ва ња и ви шко ва. Дру гим ре чи ма, мо ра мо на ор га ни-
зо ва но се ља штво пре не ти пи та ња оп стан ка и ис хра не це ло куп ног 
на ро да. Ми за то пред ла же мо оп шту се љач ку ор га ни за ци ју, ко ја ће на 
осно ви ци за дру жног ду ха, осе ћа ња брат ства и на род не со ли дар но-
сти спро во ди ти ове ра до ве: 1) вас пи та ће и оспо со бља ва ће се ља штво 
у свим прав ци ма јав ног, при ват ног, рад ног и за дру жног жи во та; 2) 
овим оспо со бља ва њем се ља ку ће као јед на ве ли ка по ро ди ца за дру-
жно узе ти у ру ке про из вод њу на це лој се љач кој зе мљи; 3) се ља штво 
тре ба да кроз сво ју оп шту ор га ни за ци ју се љач ке за јед ни це пре у зме 
на се бе с пу ном од го вор но шћу и ис кљу чи во шћу ис хра ну зе мље и сва 
по треб на да ва ња...

Овом за јед ни цом би ли би об у хва ће ни сви се ља ци, а на ро чи то сва 
му шка и жен ска се љач ка омла ди на, ко ја ће кроз ор га ни за ци ју до би-
ти по треб но вас пи та ње и оспо со бља ва ње. Ова је дин стве на ста ле шка 
ор га ни за ци ја спро ве ла би све по треб но око ује ди ње ња по сто је ћег 
за дру жног жи во та, око ства ра ња но вих за дру жних об ли ка, ра ди ла би 
на упро шћа ва њу и ко ор ди на ци ји ра да свих се љач ких уста но ва. Овом 
ор га ни зо ва ном се љач ком за јед ни цом срп ско се ља штво би пр ви пут 
у исто ри ји на ро да узе ло вођ ство сво је суд би не, па и це лог на ро да, у 
сво је ру ке уз пу ну свест од го вор но сти, ко ју ће се ља штво из гра ди ти 
до са вр шен ства.“21

20 Но во вре ме, бр. 40, 26. ју ли 1941; Срп ско се ло, бр. 19, 10. ја ну ар 1942.
21 С. Клу ић, „Се љач ка за јед ни ца“, Зе мља и рад, бр. 4, Бе о град, март–април 1943.
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Ана ли за Не ди ће вих го во ра по ка за ла је до ко јег је сте пе на пред сед-
ник „Ге не рал ске“ или „Вла де на род ног спа са“ при да вао зна чај се лу. 
Из ча со пи са, но ви на, по све ће них, се лу, ра дио-еми си ја, из би ја зна чај 
се ла Ср би је у оку па тор ско-кви слин шкој по ли ти ци, пре све га због ис-
хра не оку па тор ско-кви слин шких фор ма ци ја, град ског ста нов ни штва и 
при ти ска Не ма ца да се из воз пре храм бе них про из во да по ве ћа. У ча со-
пи су Зе мља и рад у том сми слу се ис ти че: „На ша зе мља је бре го ви та. 
Уокви ре на је и ис пре се ца на без број ним во до то ци ма, у чи јим се ви ше 
или ма ње про стра ним до ли на ма на ла зе на ши нај жи то род ни ји кра је ви. 
По са вље, По ду на вље, По мо ра вље, до ли на Ко лу ба ре и Там на ве, Мла ве 
и Мо ги ле, Ти мо ка, Скра пе жа, Ве ли ког Лу га, Ја се ни це и Ку бурш ни це, 
су жит ни це на ше зе мље. Не кад су ове жит ни це би ле до вољ не, што су 
хи дро ло шке при ли ке на ше зе мље би ле по вољ ни је, што нас је би ло 
ма ње и нај зад што су нам и жи вот не по тре бе би ле ма ње. Не ка да шња 
на ша па три јар хал на до ма ћин ства – за дру ге, во ђе на чвр стом и па мет ном 
ру ком ста ре ши на уме ла су до са вр шен ства да раз ви ју до ма ћу ра ди ност 
и да урав но те же при но се и рас хо де. Вре ме ном за дру ге су се про ре ђи ва-
ле – ве ли ка до ма ћин ства по сте пе но су се пре тва ра ла у ино ко сне по ро-
ди це. Из де ље на зе мља на мно ге чла но ве јед ног ве ли ког до ма ћин ства, 
да љим де ље њем сво ди ла се на по вр ши ну, ко ја ви ше ни је би ла у ста њу 
да хра ни из де ље не чла но ве.

Наш се љак је искон ски ве зан за зе мљу, те лом и ду шом. Те шко се од 
ње ра ста је. Он ги не на бра зди. Кад се има на уму да је го то во сва ка сто-
па на ше зе мље на то пље на пле ме ни том кр вљу на ших пре да ка, ра зу мљи-
ва је љу бав на шег се ља ка пре ма зе мљи... Тре ба на ћи но ве по вр ши не 
зе мљи шта. Оти ма ти од шу ме не сме мо ви ше, шта ви ше мо ра мо шу ми 
вра ти ти оно што смо јој ра ни је оте ли. Пре сто ти ну го ди на по ло ви на 
по вр ши не Ср би је би ла је под шу мом, да нас она из но си са мо пе ти ну. 
Ту зе мљу не ма мо да тра жи мо, она је ту – у мо чва ра ма Ма чве, у По са-
вљу, у По ду на вљу, у до ли на ма Ко лу ба ре и Там на ве, Мла ве и Мо ги ле, 
Ти мо ка, Скра пе жа, Лу га, Ја се ни це и Ку бурш ни це. Она је у до ли на ма 
то ли ких на ших за ди вља лих ре ка и ре чи ца. Са мо, тре ба је из ва ди ти из 
мо чва ре, за шти ти ти је од по пла ве, ису ши ти, на вод ни ти ка ко тре ба, 
об ра ди ти ка ко тре ба“22

Да би по ве ћа ло про из вод њу по љо при вред них про из во да, а схва та-
ју ћи огром ни зна чај ме ли о ра ци је, Ми ни стар ство гра ђе ви на при сту пи ло 
је из вр ше њу ме ли о ра ци је мо чвар них и по плав них под руч ја Ма чве, По-
це ри не, По са ви не, до ли не Ко лу ба ре и Там на ве са при то ка ма, Ве ли ког 

22 Зе мља и рад, бр. 4, Бе о град, март–април 1943.
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Ма ки ша, Го до ми на, Ве ли ког се о ског ри та, Ве ли ко гра ди штан ског ри та, 
до ли не Ве ли ког Лу га, Ку бр шни це и Ја се ни це, до ли не Ве ли ке Мо ра ве 
(По мо ра вље). По вр ши на ова ко ме ли о ри са них пре де ла тре ба ло је да 
из но си око 160.000 ха, а пред ви ђа ју ћи ви шак же тве ног при но са од са-
мо 5 мц по ха, овим ра до ви ма до био би се ви шак же тве ног при но са од 
8.000 ва го на (са свих под руч ја).23

Кви слин шке вла сти ор га ни зо ва ле су пре ко зе мљо рад нич ких за дру га про-
из вод њу по љо при вред них ала та, ма ши на и ме ха ни за ци је уоп ште, али је це-
ло куп на про из вод ња би ла стро го кон тро ли са на од не мач ких оку па ци о них 
вла сти. Но во вре ме је 9. де цем бра 1942. го ди не, до не ло сле де ћи текст: „Ми ни-
стри Ку јун џић, Ве се ли но вић и Не дељ ко вић, за о ра ли су пр ву бра зду плу гом 
про из ве де ним у Ср би ји, из ра ђе ним у фа бри ци ’Ви стад’ у Ва ље ву.“

О се лу и се ља штву об ја вље но је ви ше при ло га у ча со пи су Зе мља и рад: 
„Исти на је“, ка же се у јед ном, „да смо би ли сле пи крај здра вих очи ју. Гра ди ли 
смо др жа ву као пи ја ни мај стор ко ји је за бо ра вио да угра ди сте пе ни ште од зе-
мље до ви ших спра то ва па је це ла ку ћа ис па ла као не ко чу до ви ште; као за мак 
ни на не бу ни на зе мљи. На род ни је имао до вољ но хле ба, али је имао фа бри-
ке за сва ко вр сне по тре бе лук су за. Има ли смо алат за све, са мо не онај све ти 
и бла го сло ве ни алат, ко ји на ро ду да је хлеб на су шни, ни смо има ли плу го ва. 
До би ли смо га сад, до би ли смо наш срп ски плуг. По же љи и во љи ге не ра ла 
Ми ла на Не ди ћа пре то пље но је гво жђе и че лик, ко је је би ло на ме ње но ору ђу 
што до но си смрт, па је сли ве но у плуг, ко ји спа ша ва жи во те. Не мач ке вој не 
вла сти, у же љи да по мог ну срп ском се ља ку, од ре кле су се по треб не ко ви не, 
па су до зво ли ле да оста не у зе мљи и да се пре то пи у плу го ве.

У Ва ље ву пре не ко ли ко го ди на по диг ну та је ве ли ка фа бри ка по име ну 
’Ви стад’ (Ва љев ска ин ду стри ја Стан ко ви ћа, ак ци о нар ско дру штво), о ко јој 
се ља ци ни су зна ли иако је она има ла да из ра ђу је оруж је за вој ску. Ова је фа-
бри ка гу та ла ми ли о не, а се ља ци у зе мљи ни су од то га има ли ко ри сти. Та ква је 
би ла сли ка це ле на ше др жа ве. Сву да фа брич ки оџа ци ко ји су ка пи та ли сти ма 
до но си ли ми ли јар де, а ни је дан ни је за ди мио да олак ша жи вот се ља ка... Вла да 
На род ног спа са до не ла је од лу ку да фа бри ка у Ва ље ву има од са да да слу жи 
по тре ба ма се ља ка. По сле из ра де плу го ва, фа бри ка ће из ра ђи ва ти се ја ли це, 
сеч ке, др ља че и оста ле по тре бе за се ља ков рад.“24

Кви слин зи су, угле да ју ћи се на Не мач ку, до не ли про пи се о оба ве-
зној, план ској по љо при вред ној про из вод њи, 1942, 1943. и 1944. го ди не.

Ми ни стар по љо при вре де и ис хра не про пи сао је у ве зи са од ред ба ма 
Пла на о план ској по љо при вред ној про из вод њи на ро чи ту ре јо ни за ци ју 

23 Исто.
24 Исто, бр. 2, де цем бар 1942.
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це ле Ср би је на сто чар ске ре јо не ка ко би се га је ње по је ди них вр ста и 
сор та сто ке мо гло из вр ши ти пре ма усло ви ма ко ји су вла да ли у по је ди-
ним кра је ви ма оку пи ра не Ср би је и Ба на та. Пре ма овој ре јо ни за ци ји у 
Ср би ји су се мо гли га ји ти ен гле ски по лу крв ни ко њи (у Бе о град ском, 
По жа ре вач ком, Ва љев ском, Ша бач ком, Кра гу је вач ком, Кру ше вач ком, 
Ни шком, Ле ско вач ком и Кра ље вач ком окру гу); ли пи ца нер у По жа-
ре вач ком, За је чар ском, Мо рав ском и Кру ше вач ком окру гу, а арап ска 
ра са ко ња у оста лим окру зи ма. Го ве че си мен тал ске ра се тре ба ло се 
га ји ти у Бе о град ском, Ва љев ском, Ша бач ком, По жа ре вач ком, Кра гу је-
вач ком, Мо рав ском, Кра ље вач ком, Ужич ком, Кру ше вач ком, Ни шком, 
Ле ско вач ком и За је чар ском окру гу; ко лу бар ско го ве че у Ша бач ком, 
Ва љев ском окру гу; до ма ће си во го ве че у По жа ре вач ком и За је чар ском 
окру гу; мон та фон ско го ве че у Кра ље вач ком окру гу; до ма ће крат ко ро го 
го ве че у Ни шком, Ле ско вач ком, Кру ше вач ком, Кра ље вач ком, Ужич ком 
и Ко сов ско ми тро вач ком окру гу; цр ве но ме то хиј ско го ве че у Ко сов-
ско ми тро вач ком окру гу итд. У Ша бач ком окру гу као и у Ва љев ском, 
Бе о град ском, По жа ре вач ком и Кра гу је вач ком окру гу тре ба ло је да се 
га ји ов ца сор те ци га ја као и лип ска ов ца; кри во вир ска ов ца опле ме ње-
на са ме ри но у По жа ре вач ком, Мо рав ском и За је чар ском окру гу; свр-
љи шка ов ца у За је чар ском, Ни шком и Ле ско вач ком окру гу; ко сов ска 
ов ца у Ле ско вач ком и Ко сов ско-ми тро вач ком окру гу и сје нич ка ов ца 
у оста лим окру зи ма итд.25

Ме ђу тим, ди ри го ва на еко ном ска по ли ти ка на се лу ни је да ла ре зул-
та та. Уза луд су се Не дић и ње го ви са рад ни ци удва ра ли се ља штву као 
нај на пред ни јем дру штве ном сло ју. „Срп ски се о ски до ма ћин, пле ме-
ни тих цр та ли ца, ле пе и уред не спо ља шно сти, оли че ње је оног чо ве ка 
ко ји тре ба да но си Но ву Ср би ју“,26 пи са ло је у ча со пи су Зе мља и рад. 
Или, „Те мељ срп ске зе мље тре ба да бу де се ло и омла ди на – она по ред 
плу га и она по ред књи ге“; „Цео срп ски на род је до ма ћин ски на род. Он 
по шту је до ма ћи на на не бе си ма, го спо да Бо га, он по шту је до ма ћи на у 
др жа ви, он по шту је до ма ћи на у по ро ди ци. И овим на шим тра ди ци ја ма 
мо ра мо да се вра ти мо“; „У но вој Ср би ји мо ра ју да се не гу ју ка рак те ри, 
да се по шту је рад, јер са мо та да би ће че сти то и се ло, и на род и др жа-
ва“.27 Се љак је не ра до да вао ре зул та те сво га ра да. На дру гој стра ни, 
пар ти зан ска про па ган да је упо зо ра ва ла се ља ке да не да ју зр но жи та 
оку па то ру. Не дић је обе ћа вао се ља ци ма да се пло до ви њи хо вог ра да 

25 Слу жбе не но ви не, 22. ја ну ар 1943; Срп ско се ло, бр. 75, 13. фе бру ар 1943.
26 Исто, бр. 3, ја ну ар–фе бру ар 1943.
27 Исто, Го вор пред сед ни ка вла де Ми ла на Не ди ћа 22. ма ја 1942. го ди не. 
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не ће усту па ти Нем ци ма, али је ње го ве из ја ве не ги рао ге не рал ни опу но-
мо ће ник за при вре ду у Ср би ји, Ф. Ној ха у зен, ко ји је на осно ву на ред бе 
до не те на кон фе рен ци ји пред став ни ка оку пи ра них те ри то ри ја код мар-
ша ла Рај ха (Хер ма на Ге рин га), ав гу ста 1942. го ди не, имао да обез бе ди 
„из срп ског про сто ра“ до дат них 100.000 то на пше ни це и ку ку ру за.28

Не дић је да вао от пор у скла ду са те жња ма да обез бе ди при ме ну 
сво је по ли ти ке па ци фи ка ци је Ср би је, из град ње ста ле шке др жа ве, по-
пра ви по ло жај Ср би је у окви ру по рет ка „но ве Евро пе“, по диг не ауто ри-
тет се би и сво јим са рад ни ци ма, омо гу ћи на ци о нал ну ин те гра ци ју Ср ба, 
али се мо рао по вла чи ти пред Не мач ком од луч но шћу и не по пу стљи во-
шћу у свим спор ним слу ча је ви ма. Кви слин шки ге не рал је ипак до био 
ин ве сти ту ру из ру ку не мач ког вој ног за по вед ни ка у Ср би ји, а Ср би ја 
ни је сте кла ста тус чак ни ма ри о нет ске др жа ве. Не ди ће ве ка пи ту ла ци је 
пред Нем ци ма ви ше су не го уоч љи ве: у вре ме зло чи на 342. ди ви зи је, 
сеп тем бра 1941. го ди не; ок то бар ског ма са кра у Кра ље ву и Кра гу јев цу; 
из не тог при ме ра до дат них ко ли чи на по љо при вред них про из во да ко је 
су се мо ра ле из ве сти из Ср би је у Тре ћи рајх; уза луд ног от по ра (и сме-
шне прет ње да ће се би про сви ра ти ме так кроз гла ву) уко ли ко Бу га ри 
ја ну а ра 1942. го ди не оку пи ра ју део Ср би је.

За дру гар ство и „план ска“ по љо при вред на по ли ти ка кви слин шког 
ре жи ма, као срж дру штве но по ли тич ке стра те ги је Не ди ће ве вла де, ни је 
уро ди ла пло дом. Исто вре ме но оста ла је на ни воу де кла ра ци је, иде ја 
о ства ра њу ста ле шке се љач ке др жа ве. Из ове иде је про из и ла зи ло је, 
ка ко је го во рио Ми лан Не дић, да 90% срп ског ста нов ни штва са се ла 
има пра во да бу де кич ма, на нов на чин со ци јал но и по ли тич ки устро-
је не др жа ве у „но вој Евро пи“. Гу би ло се из ви да, на су прот Не ди ће вој 
про не мач кој про па ган ди, да је срп ско се ља штво и сам на род за пра во 
био ан ти не мач ки ори јен ти сан. Ан ти пар ти зан ска, ан ти ко му ни стич ка, 
ан ти је вреј ска и ан ти со вјет ска про па ган да, без об зи ра на сво ју ма сов-
ност и ин тен зив ност, ни је до пи ра ла до ра зу ма и ср ца срп ских љу ди. 
При вре ме ни по раз НОП-а у за пад ној Ср би ји ни је зна чио и уни ште-
ње на род но о сло бо ди лач ких сна га у Ср би ји, јер су кра јем 1941. и у 
1942. го ди ни кон ти ну и тет НОБ-а пре у зе ли пар ти зан ски од ре ди на ју гу 
Ср би је. Не ди ће вој по ли ти ци пре ма се лу но ви уда рац за дао је по лет 
НОП-а на ју гу Ср би је и у Шу ма ди ји у дру гој по ло ви ни 1943. го ди не, 
и у пр вој по ло ви ни 1944. го ди не. Спек та ку лар ни раз го во ри Ми ла на 
Не ди ћа са срп ским до ма ћи ни ма, као и сла ње „де ле га ци ја“ срп ских се-
ља ка на Ис ток у оку пи ра не кра је ве СССР-а, у Укра ји ну, ко ју је Хи тлер 

28 АВИИ, НАВ-Н-Т-120, 200/153.773–75.
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про гла ша вао за „жит ни цу Евро пе“, ни су пре ва зи ла зи ли по је ди нач ни 
до га ђа ји екс цен трич ног ка рак те ра. Обра ћа ју ћи се се ља ци ма 23. ав гу-
ста 1943. го ди не, пред њи хов по ла зак у „Ру си ју“, Не дић је на гла ша-
вао: „Да не би срп ски на род за лу тао и по ве ро вао ла жи ма још јед ном 
ре шио сам се да, по ред оних љу ди ко ји су би ли у Укра ји ни, по ша љем 
и вас, као мо је иза сла ни ке, ко ји ће на ли цу ме ста да ви де ту бла го дет 
и да ми ка жу искре но и по ште но шта су бољ ше ви ци ура ди ли за рад-
ни ке и зе мљо рад ни ке, за њи хо ву де цу и по ро ди це. Ви тре ба та мо да 
ви ди те да ли је на род про све ћен или до ве ден на сту пањ жи во ти ње. 
Хо ћу да ви ди те до бро чу ва ну жит ни цу Евро пе ка ко са да из гле да и да 
за пам ти те све тра го ве ду го го ди шње бољ ше вич ке вла сти. Оно што сам 
ја ви део на фо то гра фи ја ма из Укра ји не и што сам про чи тао из из ве-
шта ја, шта су све бољ ше ви ци оста ви ли за со бом, то је не ве ро ват но и 
ужа сно. Уско ро и ви ће те то гле да ти сво јим очи ма.“29

Кви слин шка про па ганд на ма ши не ри ја ни овом при ли ком ни је про-
пу сти ла да ко мен та ри ше ге не ра ло ве оце не. О пу ту се ља ка у Ру си ју 
С. Клу ић, управ ник уста но ве „Зе мља и рад“, пи сао је: „Из оста та ка 
при вред ног жи во та цар ске Ру си је мо гли смо да ство ри мо се би сли ку о 
ле по ти Укра ји не, ко ја је до и ста би ла жит ни ца Евро пе. Ред вла да да нас 
у тим кра је ви ма, али се ља штво ипак и да нас још увек стра ху је да ко му-
ни сти опет не до ђу. Они су пу ни зеб ње, јер су на сво јој ко жи осе ти ли 
бла го де ти те но ве ко му ни стич ко-је вреј ске кул ту ре.

Пр во што су Со вје ти учи ни ли у кра је ви ма, ко је су оку пи ра ли по сле 
не мач ко-пољ ског ра та, би ло је то, да су у сва ку се љач ку ку ћу на ме сти-
ли ра дио апа рат, ко ји је на ро чи то уде шен; отво рен је увек и не мо же 
се за тво ри ти, а слу ша ти се мо же са мо јед на ко му ни стич ка ста ни ца. 
То зна чи да су Со вје ти хте ли при си ли ти оку пи ра не се ља ке, да слу ша-
ју са мо оно што је је вреј ска упра ва ра дио ста ни це хте ла да про гу ра. 
Ти ме је се ља ку од у зе та сло бо да да сво је опре де ље ње уде ша ва пре ма 
ствар но сти и пре ма исти ни. Пи та ли смо се ља ке, шта су све слу ша ли 
на ра ди ју? – Из ру ги ва ње цр кве, ма сне ша ле о по ро дич ном жи во ту, из-
ру ги ва ње на род но сти и сва ке дру ге ру го бе. Да се то га ре ше, се ља ци 
су апа рат оба ви ја ли ја сту ци ма и ву не ним по ња ва ма. Не где су се кли 
спро вод ни ке и ан тен ске жи це, али ка да их је власт ухва ти ла, ста ре ши-
на по ро ди це мо рао је да иде на 10 го ди на у Си бир. Хи ља де се ља ка је 
на тај на чин про па ло у ту ђи ни.

На ши су се се ља ци чу ди ли, ка ко је ни зак сте пен кул ту ре у Ру си ји. 
Шта су учи ли у шко ла ма? Пр во, ни ко жив ни је знао да по сто ји Ср би ја. 

29 Зе мља и рад, бр. 5, Бе о град, је сен 1943. Го вор пред сед ни ка вла де Ми ла на Не ди ћа.
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Је дан ко ба ја ги ин те ли ген тан про фе сор хва лио ми се, ка ко је си ноћ узео 
ен ци кло пе ди ју да ви ди шта та мо пи ше о Ср би ји, јер је хтео да се пред 
на ма по ди чи зна њем о на шој зе мљи. Ка зао ми је да је чи тао о за во је-
ва чу кра љу Ду ша ну, да је чи тао да по сто ји при ча ње о ве ли кој бор би на 
Ко со ву По љу. И то је би ло све што је мо гао да о Ср би ји до зна. Да кле, 
ње го во зна ње о Ср би ји ста ло је код 1389. го ди не. Пре пи ра ли смо се са 
не ким сту дент ки ња ма ко је су твр ди ле да у Не мач кој по сто ји са мо јед на 
је ди на ва рош, а то је Бер лин. Оне су та ко учи ле у шко ли.

Ста но ва ње у ва ро ши ма је жа ло сно, али у се ли ма је бо ље, јер до 
та мо че сто ни су про др ли пљач ка ши. А ипак осе ћа се на сва ком ко ра ку 
ка ко рад ни ци се ља ци са ди вље њем по сма тра ју чи сту и бо га ту оде ћу 
на ших углед них до ма ћи на, чу де се ка ко је наш се љак до бро об у чен. 
На ши су се се ља ци ин те ре со ва ли шта ру ски се љак је де, па кад ви де ше 
и бе ду се љач ког је лов ни ка уз вик ну ше: ’Бре, не ма зе мље до Ср би је!’

Ко ли ко су на ши се ља ци би ли гор ди и по но сни на свој на пре дак, ка-
жу: ка ко би тек жи ве ли, кад би на ша зе мља би ла бар при бли жно до бра, 
као што је укра јин ска зе мља и на оној од Бо га бла го сло ве ној зе мљи 
мо гао би се на пра ви ти пра ви рај, кад би том зе мљом го спо да рио се-
љак, а не ту ђин ски Је вре јин. На род је до бар и бла го ро дан, али за о стао 
у све му. Со вје ти су се ља ку уве ли елек трич но све тло у ку ће, али је за то 
се ља ко ва оста ва пра зна, па за то уз ви ку је наш Шу ма ди нац: мо ре, да је 
пу ни ја оста ва, па ма кар и у мра ку јео!...

Па зар да тај наш див ни срп ски се љак ис ку си суд би ну не срећ ног 
ру ског се ља ка? Зар тај наш срп ски се љак да бу де из дан на ми лост и 
не ми лост шум ском оло шу и је вреј ској кр во жед но сти? – Не, ни кад! 
За то што ве ру је мо у бо љу бу дућ ност на сме ја не Ср би је, бра ни ће мо тог 
се ља ка до по след њег да ха. А они ма у шу ми до ви ку је мо: ’Ни је ре вол-
вер ски ме так је ди ни ар гу ме нат да не ко га при до би је мо!’ Ре вол вер ски 
ме так у по ти љак мо же да бу де чин око ре лог зло чин ца, али ни по што 
чин кул тур ног чо ве ка. Ре вол вер ски ме так не убе ђу је, већ ства ра ре ак-
ци ју и бор бе ност до смр ти. За то у па мет сви ма и на све стра не: Ср би ја 
ће из др жа ти сва ис ку ше ња и по ћи са сво јим ге не ра лом Не ди ћем, ко ји 
нас во ди у жи вот, а не у смрт!“30

Не у спе си Тре ћег рај ха на ве ли ким фрон то ви ма, на Вол ги и у фран-
цу ској Се вер ној Афри ци, кра јем 1942. го ди не, ја сно су ука зи ва ли срп-
ском се ља штву да се „ко ло сре ће“ пре о кре ну ло, да су ко ла кре ну ла 
низ бр до и да је стра те гиј ска ини ци ја ти ва пре шла де фи ни тив но у са-
ве знич ке ру ке.

30 С. Клу ић, „Пут се ља ка у Ру си ју“, Зе мља и рад, бр. 5, Бе о град, је сен 1943.
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Не ди ће ва по ли ти ка пре ма се лу ни је мо гла ни да успе у усло ви-
ма не мач ко-кви слин шке пљач ке се ла и при вре де Ср би је уоп ште. У 
не ре дов ним, рат ним усло ви ма, уна пре ђе ње срп ског се ла ни је би ло 
за ми сли во, не са мо због од ба ци ва ња Не ди ће ве кон цеп ци је о „се љач-
кој др жа ви“, а на дру гој стра ни друк чи јих по ли тич ких рас по ло же ња у 
срп ском се ља штву, већ и због ни за кон крет них те шко ћа ко је кви слин-
шки ре жим и по кро ви тељ ска оку па ци о на си ла ни су мо гли да са вла да ју. 
Се ло је оску де ва ло у основ ним по треп шти на ма (со, пе тро леј, ше ћер, 
уље, тек стил, пред ме ти од ме та ла итд.), агро тех нич ким сред стви ма и 
од ли ву рад не сна ге. Ни је са мо реч о по ме ну тим ка те го ри ја ма рат них за-
ро бље ни ка, ухап ше них, стре ља них, за тво ре них се ља ка, као и о вој ним 
оба ве зни ци ма у број ним су пар нич ким по кре ти ма то ком ра та, већ и у 
мо би ли са ним се ља ци ма пре ко Оба ве зне слу жбе ра да. При пад ни ци ове 
слу жбе при нуд но су од во ђе ни на рад ван ата ра сво јих се ла (нај че шће у 
руд ни ке), али и на раз не ку лу ке ве за не за оправ ку пу те ва, мо сто ва, раш-
чи шћа ва ње ру ше ви на, тран спорт итд. Хро нич на оску ди ца рад не сна ге 
на се лу ути ца ла је на за пу шта ње се ла и сма њи ва ње по љо при вред них 
при но са. Што се рат ви ше при бли жа вао кра ју, ма њак рад не сна ге на 
се лу био је све акут ни ји. „План ска“ по љо при вред на про из вод ња до жи-
ве ла је слом још у вре ме свог про гла ше ња, 1942. го ди не, да би на ред не 
две го ди не, би ла пре тво ре на у про пис без ствар ног са др жа ја, не за ви сно 
од це ло куп не про па ган де ко ја ју је пра ти ла, оста ју ћи на кра ју „мр тво 
сло во на па пи ру“, су о че на од пр вог да на са су прот ним по ли тич ким 
рас по ло же њем се ља штва и на ве де ним објек тив ним рад ним и дру гим 
тех нич ко-еко ном ским про бле ми ма.31

Ли те ра ту ра

Бор ко вић 1979: М. Бор ко вић, Кон тра ре во лу ци ја у Ср би ји, књ. 2, Бе о град
Ве се ли но вић 1943: Р. Ве се ли но вић, „Срп ско се ља штво ра ди и иде ка бо љој бу дућ но сти“, 

Зе мља и рад, бр. 5, Бе о град
Клу ић 1943: С. Клу ић, „Пут се ља ка у Ру си ју“, Зе мља и рад, бр. 5, Бе о град

До ку мен ти

АВИИ, НАВ-Н-Т-120, 200/130/135678. – Ела бо рат не мач ког Ми ни стар ства ино-
стра них по сло ва о по де ли ју го сло вен ске те ри то ри је (1. мај 1941. го ди не).

АС, Нда, Г-9, Ми ни стар ство по љо при вре де и ис хра не, ф. 2. – Број но ста ње по љо-
при вред них га здин ста ва, IX, 1942.

31 Зе мља и рад, бр. 2. Бе о град, но вем бар–де цем бар 1942. 



102 Слободан Ђ. Керкез

АС, Нда, Г-9, Ми ни стар ство по љо при вре де и ис хра не, ф. 2. – Ре ка пи ту ла ци ја по-
да та ка о број ном ста њу по љо при вред них га здин ста ва, ста нов ни ка, по се дов них 
ли сто ва по окру зи ма, сеп тем бар 1942.

АВИИ, НАВ-Н-Т-120, 200/153.773-75

Ча со пи си

Но во вре ме, 1941. 
Слу жбе не но ви не, 1943.
Срп ско се ло, 1943. 
Зе мља и рад, 1942/1943.



103Политика немачко-квислиншких снага према сељаштву у окупираној Србији

Slo bo dan Đ. KER KEZ 

PO LICY OF GER MAN-QU I SLING’S FOR CES TO WARD 
PE A SAN TRY IN OC CU PIED SER BIA

Sum mary

The ma jo rity of Ser bian po pu la tion in 1941 was ma de of pe a san try, and that fact 
did not chan ge eit her in the pe riod of the oc cu pa tion, that is, un til the end of the war. 
Ser bian vil la ge had been emp tied, from one part, by ta king away of our ma ster of ho u ses 
in the sla very, but it chan ged its so cial ima ge, from anot her part, thanks to the re turn of 
part of pe o ple from the towns in to vil la ge due to bom bing and ex pel of Serbs from ot her 
parts of Yugo sla via. Out of the agra rian cha rac ter of Ser bian so ci ety the im por tan ce of 
agri cul tu re was co ming out. The vil la ge co ped with the bur den of ma in ta i ning of ot her 
po pu la tion of Ser bia in towns, wor king class and ot her oc cu pa ti ons. The im por tan ce 
of vil la ge is ari sing from the ma ga zi nes, new spa pers and ra dio bro ad casts de di ca ted to 
vil la ge in the oc cu pa tion-qu i sling’s po licy, first of all, due to the nu tri tion of mi li tary 
for ma tion and pres su res of the Ger mans to in cre a se the ex port of agri cul tu ral pro ducts. 
Ne dić’s po licy to ward vil la ge co uld not suc ceed in the con di ti ons of Ger man-qu i sling’s 
pil la ge of vil la ge and bac kward eco nomy of Ser bia in ge ne ral. 

Key words:. Agra rian struc tu re, pe a san try, po pu la tion, po li tics, agri cul tu re, cap ti vity, 
eco no mi es, vil la ge, oc cu pa tion, ex plo i ta ti on. 
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