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СТРУК ТУ РА КО ЛО НИ СТИЧ КИХ 
ДО МА ЋИН СТА ВА НА КО СО ВУ И МЕ ТО ХИ ЈИ 

1918-1941. ГО ДИ НЕ ПРЕ МА ПО ДА ЦИ МА 
У АР ХИВ СКОЈ ГРА ЂИ*

Ап стракт: На осно ву до са да не ис тра же не ар хив ске гра ђе у ра ду се раз ма-
тра струк ту ра до ма ћин ства ко ло ни ста, ко је др жа ва Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, 
спро во ђе њем аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је, на се ља ва на Ко со ву и Ме то хи ји 
од 1918. до 1941. го ди не. Циљ ра да је по ку шај да се на све тлост да на из не су оба ве-
ште ња ко ја мо гу да бу ду од ко ри сти у ана ли зи по ро ди це и до ма ћин ства на Ко со ву 
и Ме то хи ји, на ро чи то ка да су у пи та њу ис тра жи ва ња ути ца ја ко ји на њих има ју 
дру штве но-еко ном ски про це си ко ји се на том под руч ју у по сма тра ном раз до бљу 
од ви ја ју. Упо тре бом ар хив ске до ку мен та ци је у свр ху до ла ска до од го ва ра ју ћих 
оба ве ште ња, циљ ра да је и пру жа ње до при но са у афир ма ци ји ар хив ске гра ђе као 
пи са ног исто риј ског из во ра у ет но ло шким ис тра жи ва њи ма, у ко ји ма про у ча ва ња 
срод нич ке ор га ни за ци је за у зи ма ју ва жно ме сто. У при ку пља њу по да та ка ре ле вант-
них за те му ра да упо тре бље на је ар хив ска гра ђа из Ар хи ва Ју го сла ви је у Бе о гра ду.

Кључ не ре чи: по ро ди ца, до ма ћин ство, ко ло ни сти, Ко со во и Ме то хи ја, ар хив-
ска гра ђа.

На про у ча ва ње по ро ди це и до ма ћин ства на Ко со ву и Ме то хи ји у ет но-
ло шкој ли те ра ту ри на и ла зи се тек спо ра дич но и у не до вољ ној ме ри. Си сте-
мат ски и те о риј ско-ме то до ло шки ја сно за сно ва них ис тра жи ва ња на ту те му 
све до да нас го то во да не ма. Гра ђа је ве ли ким де лом не пот пу на, ра су та по 
опи си ма по ја ва ко је пра те кључ не тре нут ке у жи во ту по је дин ца и по ро ди це, 
та ко ђе и у раз ли чи тим ра до ви ма мо но граф ског ка рак те ра. Под ути ца јем ро-
ман ти чар ских иде ја, на ко ји ма се по чет ком 20. ве ка као ака дем ска ди сци пли на 
за сни ва, до ма ћа ет но ло ги ја се на по љу ба вље ња срод нич ком ор га ни за ци јом 
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* 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. 
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при том до ста ду го фо ку си ра са мо на за дру гу, ко ју је ви де ла као аутен тич ну, 
ди стинк тив ну ка рак те ри сти ку дру штве ног жи во та срп ског и ал бан ског ста-
нов ни штва на Ко со ву и Ме то хи ји.1 За хва љу ју ћи то ме, оста ли об ли ци срод-
нич ког ор га ни зо ва ња оста ја ли су углав ном за не ма ре ни.2 До дат но обе леж је 
на тај на чин иде о ло шки усме ре ног ин те ре со ва ња огле да ло се у тач ки од ко-
је се обич но по ла зи ло, а из ко је се на за дру гу гле да ло у скла ду са „ми том о 
тра ди ци о нал но ста бил ној за дру зи“, услед че га се као циљ сва ког про у ча ва ња 
на ме та ло тра га ње за по да ци ма ко ји би по твр ди ли сво је вр сни „иде ал тип ски 
мо дел“, при су тан ка ко у на род ној све сти, та ко и у све сти са мих ис тра жи ва ча.3 
Пре ма том мо де лу, струк ту ру за дру ге, ко ја се вре мен ски ве зу је зе сре ди ну 
19. ве ка, чи не три ге не ра ци је, ко је пред во ди отац са сво јим оже ње ним си-
но ви ма и њи хо вом де цом. Те за ко ја се с тим у ве зи за тим по ста вља гла си да 
то ком про це са мо дер ни за ци је у 20. ве ку за дру га „не ста је“ или „из у ми ре“, и 
да се ње на струк ту ра за ме њу је са вре ме ним мо де лом ну кле ар них по ро дич них 
до ма ћин ста ва, ка ко у ру рал ним, та ко и у ур ба ним сре ди на ма.4

Оно од че га се у овом ра ду по ла зи је сте на сто ја ње да се на пла ну про у ча-
ва ња по ро ди це и до ма ћин ства на Ко со ву и Ме то хи ји пру жи од ре ђе ни до при-
нос, уз по ку шај да се ба вље њу том те мом не при сту па кроз кон цепт тра га ња 
за за дру гом као ка рак те ри стич ним „остат ком“ из про шло сти. За пред мет ис-
тра жи ва ња узе та је по пу ла ци ја ко ја у јед ном огра ни че ном исто риј ском раз-
до бљу пред ста вља по се бан, го то во спе ци фи чан со ци јал но-еко ном ски слој 

1 Зо ри ца Ива но вић и Не ве на Ћур чић, „Од ли ке до са да шњег ет но ло шког про у ча ва ња 
по ро ди це на Ко со ву“, Ет но ло шке све ске, Ет но ло шко дру штво Ср би је, Бе о град, св. 10/1989, 
83-84.

2 По че ци ба вље ња за дру гом на Ко со ву и Ме то хи ји ве зу ју се за ан тро по ге о граф ске ра до-
ве Јо ва на Цви ји ћа и ње го вих след бе ни ка Све то за ра Ра и че ви ћа и Ми тра Вла хо ви ћа. Нај ве ћи 
до при нос про у ча ва њу за дру ге на том под руч ју, пак, уоч љив је у сту ди ја ма не ко ли ко ет но ло га 
на кон Дру гог свет ског ра та: Ви до са ва Ни ко лић, „Срп ска по ро дич на за дру га у ме то хиј ским се-
ли ма“, Гла сник Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ, Бе о град, бр. 7/1958, 109-121; Mark Kra sni ći, 
„Šip tar ska po ro dič na za dru ga u Ko sov sko-me to hij skoj obla sti“, Gla snik Mu ze ja Ko so va i Me to hi je, 
Pri šti na, br. 4-5/1959-1960, 137-171; Мир ко Бар јак та ро вић, „Дво вјер ске шип тар ске за дру ге 
у Ме то хи ји“, Збор ник ра до ва Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ, Бе о град, бр. 1/1950, 197-209; 
исти, „По ро дич на за дру га Гр ко ви ћа код При зре на“, Гла сник Ет но граф ског му зе ја, Бе о град, бр. 
18/1955, 239-247; исти, „Po ro dič na za dru ga Ba li Ču ka iz se la Bo ge (Ru go va)“, Gla snik Mu ze ja 
Ko so va i Me to hi je, Pri šti na, br. 1/1956, 275-283; исти, „Ро дов ска за дру га Осма нај из се ла Ђу ра-
ков ца код Пе ћи“, Со ци о ло ги ја, Бе о град, бр. 2-3/1960, 85-98; исти, „О по ро дич ним за дру га ма на 
Ко со ву и Ме то хи ји“, у: Ко со во и Ме то хи ја у све тлу ет но ло ги је (уред ник: Мир ја на Мен ко вић), 
Ет но граф ски му зеј, Бе о град, 2004, 327-357; Ад нан Мо ри на, „Ве ли ке по ро дич не за дру ге на 
Ко со ву“, Зе мља и љу ди, Срп ско ге о граф ско дру штво, Бе о град, св. 24/1974; итд.

3 З. Ива но вић и Н. Ћур чић, нав. де ло, 84.
4 Džoel Hal pern i Ri čard Vag ner, „Dru štve na struk tu ra i vre me: Stu di ja o Ju go sla vi ji“, u: Ra đa nje 

mo der ne po ro di ce (ured nik: An đel ka Mi lić), Za vod za udž be ni ke i na stav na sred stva, Be o grad, 1988, 256.
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ко сов ско-ме то хиј ског дру штва. Ра ди се о ми гран ти ма, од но сно ко ло ни сти ма 
из раз ли чи тих кра је ва Кра ље ви не СХС (Ју го сла ви је), ко је вла сти у пе ри о ду 
из ме ђу два свет ска ра та на се ља ва ју на Ко со ву и Ме то хи ји, на зе мљи ште до-
би је но та да спро ве де ном аграр ном ре фор мом. Циљ ра да је да се на осно ву до 
са да не ис тра же не ар хив ске гра ђе на све тлост да на из не су по је ди не ин фор ма-
ци је о ко ло ни стич ким до ма ћин стви ма, на пр вом ме сту о њи хо вој струк ту ри, 
а ка ко би тим пу тем би ла по ну ђе на оба ве ште ња ко ја мо гу да бу ду од ко ри сти 
у евен ту ал ним на ред ним, об у хват ни јим ана ли за ма срод нич ког ор га ни зо ва ња 
на Ко со ву и Ме то хи ји, на ро чи то ка да су у пи та њу ис тра жи ва ња ути ца ја ко ји 
на по ро ди цу и до ма ћин ство има ју ми гра тор на кре та ња, дру штве ни, еко ном-
ски, кул тур ни и по ли тич ки про це си ко ји се на том под руч ју у по сма тра ном 
раз до бљу од ви ја ју. Упо тре бом ар хив ске до ку мен та ци је у свр ху до ла ска до од-
го ва ра ју ћих оба ве ште ња, циљ ра да, ни шта ма ње, је сте и по ку шај пру жа ња до-
при но са у ак ту е ли зо ва њу ар хив ске гра ђе као пи са ног исто риј ског из во ра ко ји 
сво ју пу ну афир ма ци ју у ет но ло шким ис тра жи ва њи ма тек тре ба да стек не.

У сми слу те о риј ских од ред ни ца, на ко је се ис тра жи ва ње осла ња, не ко-
ли ко је основ них та ча ка. Као пр во, у са гле да ва њу пој ма по ро ди ца по ла зи се 
од ње ног схва та ња као исто риј ски про мен љи ве со ци јал не гру пе са ве ли ким 
бро јем ва ри ја ци ја пре ма об ли ку, струк ту ри, функ ци ја ма и са др жа ју те мељ них 
од но са из ме ђу чла но ва.5 Са свим кон крет но, по ла зи се од схва та ња по ко јем 
је по ро ди ца исто риј ски об лик кроз ко ји се оства ру је „ве за из ме ђу срод нич-
ке мре же и ор га ни за ци је еко ном ског жи во та ко ја омо гу ћа ва ре про дук ци ју 
срод нич ке мре же“.6 Са гле да ју ћи је у ди ја хро ниј ској пер спек ти ви, Ан ђел ка 
Ми лић по ро ди цу ви ди за пра во као са свим мо дер ну по ја ву ко ја се ома со вљу је 
по чев ши од 19. ве ка, ка да под ути ца јем ур ба ни за ци је и ин ду стри ја ли за ци је 
до ла зи до ре дук ци је и тран сфе ра еко ном ских функ ци ја ра ни јих об ли ка срод-
нич ког ор га ни зо ва ња.7 По њој је по ро ди ца за себ на, са мо стал на срод нич ка 

5 An đel ka Mi lić, So ci o lo gi ja po ro di ce: Kri ti ka i iza zo vi, Či go ja, Be o grad, 2007, 56.
6 Ar le ne Skol nick, The In ti ma te En vi ro ment, Ex plo ring Mar ri a ge and Fa mily, Brown and Comp, 

Bo ston, 1973, 20.
7 По јам по ро ди ца код нас не по сто ји до 1818. го ди не, бу ду ћи да га у Ву ко вом реч ни ку, 

ко ји та да из ла зи, не ма. Уме сто ње га Вук са оп шта ва два из ра за: пр ви је ва ми ли ја или фа ми ли ја, 
од но сно ла ти ни зи ра на ва ри јан та ко ја је усво је на на Бал ка ну и ко ја се у раз ли чи тим ва ри јан-
та ма сре ће у свим глав ним европ ским је зи ци ма; дру ги из раз ко ји Вук по ми ње је сте оби тељ, 
ста ро сло вен ског по ре кла, ко ји се у но ви је вре ме из дво јио као хр ват ска реч за по ро ди цу, иако 
ње го ва ети мо ло ги ја не до ла зи ода тле, већ од гла го ла оби та ва ти, ста но ва ти, да кле од озна ча-
ва ња гру пе са пер ма нент ним ста ни штем, при пад но сти јед ном до му. Реч оби тељ при том упу-
ћу је на са свим раз ли чит са др жај и ка рак тер од но са од ре чи по ро ди ца, ко ја ја сно им пли ци ра 
ску пи ну ко ја на ста је ра ђа њем – ПО-РОД – и ко ја на те ме љу та кве ве зе пред ста вља пре све га 
срод нич ку гру пу. Фран цу ски исто ри чар Жан Луј Флан дрен при ме ћу је да ре чи по ро ди ца не ма 
до ста ду го ни у Евро пи: по ја вљу је се у упо тре би тек 1835. го ди не. Пре ма ње го вим на ла зи ма, 
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је ди ни ца, ко ја на ста је на те ме љу дру штве но при зна те ве зе су пру жни ка (бра-
ка) и њи хо ве ро ђе не или адоп ти ра не де це, а чи ја је основ на функ ци ја со ци-
ја ли за ци ја по том ства и одр жа ва ње пси хич ке ста бил но сти од ра слих чла но ва 
по ро ди це. Ода тле, упра во по сво јој струк ту ри и функ ци ја ма, она ни је исто 
што и пред мо дер на до ма ћа или кућ на за јед ни ца, као об лик рад ног и ре зи ден-
ци јал ног ује ди ње ња гру пе у чи јем окви ру се тек сме шта ју по ро дич ни од но си 
и функ ци је. До ста па ња зна че ња по ро ди це у на ве де ном сми слу и до ма ће или 
кућ не за јед ни це, од но сно до ма ћин ства, у зна че њу стам бе ног оку пља ња чла-
но ва „под истим кро вом“ ко је увек укљу чу је и оба вља ње од ре ђе них до ма ћих 
функ ци ја, пре ма А. Ми лић до ла зи та ко ђе од 19. ве ка, од ка да се, њи хо вим по-
и сто ве ћи ва њем, ства ра ма ла али ве о ма ин те гри са на по ро дич на гру па, ка кву 
ма хом по зна је мо да нас.8

Пој мо ви по ро ди ца и до ма ћин ство ни су да кле јед но знач ни. По ро ди цу 
са чи ња ва ју су пруг и су пру га са де цом, док се до ма ћин ство са сто ји од љу ди 
ко ји за јед но жи ве и уче ству ју у при вре ђи ва њу, а ко ји су обич но – ма да то не 
мо ра да бу де слу чај – нај бли жи род јед ни дру ги ма.9 Карл Ка зер, пак, та кво, 
уни вер зал но раз гра ни че ње де фи ни ци ја по ро ди це и до ма ћин ства не ви ди као 
пот пу но оправ да но, пре све га за то што сма тра да се сва кој де фи ни ци ји ко ја 
пре ва зи ла зи ста тус оп штег ме ста мо гу су прот ста ви ти од ре ђе ни при го во ри. 
По ње го вим ре чи ма, не ма уни вер зал ног об ја шње ња чак ни у слу ча ју ди ле ме 
да ли по ро ди ца и до ма ћин ство пред ста вља ју јед ну исту или две пот пу но раз-
ли чи те гру пе и да ли под тим тре ба под ра зу ме ва ти у пр вом ре ду гру пу ме ђу-
соб но срод них ли ца или гру пу ко ја би ва де фи ни са на за јед нич ком еко ном ском 
ак тив но шћу (што об у хва та гру пе не срод них ли ца), ода кле пред ла же да се та 
два тер ми на по себ но де фи ни шу за сва ки кул тур ни про стор.10 Др же ћи се ста ва 
да по ро дич на струк ту ра пред ста вља мо дер ни фе но мен, А. Ми лић на ве де но 
раз гра ни че ње бар у ана ли тич ком сми слу ви ди као при хва тљи во, уто ли ко ви-
ше ако се има у ви ду кон крет на исто риј ска да тост по ја ве ко ја се де фи ни ше 
као по ро ди ца, од но сно до ма ћин ство. Реч је о пој мо ви ма, ка ко ка же, ко ји су 
про шли исто риј ски пут пре не го што је усле ди ло њи хо во спа ја ње у но вом об-
ли ку по ро ди це у мо дер ном до бу. У том сми слу, мо гу ће је сма тра ти да је сва ка 
по ро ди ца исто вре ме но и до ма ћин ство; не ма по ро ди це без до ма ћин ства, али 
сва ко до ма ћин ство ни је и не мо ра да бу де по ро ди ца.11

до тог вре ме на по јам жи во та под за јед нич ким кро вом у из ра зи ма као што су ку ћа, дом, до-
ма ћин ство, не по ве зу је се ну жно са по сто ја њем бли ског или ма ка квог срод ства из ме ђу та ко 
на ста ње них љу ди. На про тив, за гру пе по ве за не срод нич ким од но си ма упо тре бља ва ју се дру-
га чи ји из ра зи, као што су: ло за, род, ди на сти ја, итд. A. Mi lić, нав. де ло, 41-42.

8 Исто, 43, 84.
9 Dž. Hal pern, Srp sko se lo, Srp ski ge ne a lo ški cen tar, Be o grad, 2006, 135.
10 Karl Ka zer, Po ro di ca i srod stvo na Bal ka nu, Udru že nje za dru štve nu isto ri ju, Be o grad, 2002, 18.
11 A. Mi lić, нав. де ло, 84.
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За дру гу, као по јам ко ји се у ет но ло шкој ли те ра ту ри до во ди у те сну ве зу са 
по ро ди цом, мо гу ће је де фи ни са ти као до ма ћин ство, до ма ћу или кућ ну за јед ни-
цу, чи ју струк ту ру чи не нај ма ње две срод нич ке (или не срод нич ке) гру пе, тј. 
по ро ди це.12 У при лог та квом ту ма че њу иде и ве ћи на зна че ња ко ја се од пр ве 
по ло ви не 19. ве ка па на о ва мо сре ћу у ве зи са пој мом за дру га. Већ Вал та зар 
Бо ги шић, на и ме, на во ди да се у чла ну 57. Гра ђан ског за ко ни ка Ср би је из 
1844. го ди не ка же да се под „за дру гом или за дру жном ку ћом раз у ме ва ви ше 
ли ца пу но лет них са мих или са сво јим по том ством у за јед ни ци жи ве ћих“, те 
да у чла ну 507. истог за ко ни ка сто ји и да је „за дру га он де, где је сме са за јед-
нич ког жи во та и има ња све зом срод ства или усво је њем по при ро ди осно ва на 
и утвр ђе на“.13 По Фи ли пу Мо зли ју, за дру гу чи не две или ви ше би о ло шких, 
ма лих по ро ди ца, ко је за јед но жи ве, рас по ла жу имо ви ном и сред стви ма за про-
из вод њу, уче ству ју у при вре ђи ва њу и по тро шњи до ба ра, а ко је су, ма да то 
ни је оба ве зно, у срод ству јед на са дру гом.14 Ми лен ко С. Фи ли по вић за дру гу 
ви ди као осо би ту уста но ву за јед нич ког жи во та, ши ру од би о ло шке по ро ди це. 
Она се са сто ји од ви ше по ро ди ца (нај ма ње две), срод нич ки по ве за них или 
не, чи ји чла но ви жи ве и ра де за јед нич ки по на че лу по де ле ра да, за јед нич ки 
рас по ла жу сред стви ма про из вод ње ко ја при па да ју за јед ни ци и за јед нич ки 
ис ко ри шћа ва ју пло до ве свог ра да.15 Пре ма Џо е лу Хал пер ну, за дру гу „увек 
са чи ња ва ју нај ма ње две ино ко сне по ро ди це у истом до ма ћин ству и са за јед-
нич ким при вре ђи ва њем“.16 Мир ко Бар јак та ро вић под за дру гом под ра зу ме ва 
„за јед нич ко, не по де ље но до ма ћин ство (жи во та, ра да и вла сни штва) оже ње-
не бра ће и њи хо ве де це. За та кву за јед ни цу ре кло би се по не кад брат ска или 
бра тин ска. Ако су у тој за јед ни ци би ли и ро ди те љи оже ње не бра ће, он да би 
се она кат ка да на зи ва ла и очин ском“.17

За дру гу, за ко ју ка же да је у не ка да шњој Ју го сла ви ји при сут на и на кон 
Дру гог свет ског ра та, Мар тин Се га лан де фи ни ше као по ро дич ну гру пу са 
од брам бе ном и при вред ном функ ци јом, ко ја пр во бит но пред ста вља ве ли-
ку ку ћу, у ко јој је сме ште на чи та ва па три ли не ар на гру па – отац и ње го ви 

12 По сма тра ју ћи је пре вас ход но као срод нич ку, а тек у ши рем сми слу као кор по ра тив-
ну гру пу, услед че га сма тра да је ни је мо гу ће тре ти ра ти као срод нич ку или кор по ра тив ну, 
већ са мо као срод нич ку и кор по ра тив ну, Ка зер као оправ дан тер мин за за дру гу пред ла же 
по ро дич но до ма ћин ство. K. Ka zer, нав. де ло, 45.

13 Val ta zar Bo gi šić, „O ob li ku na zva nom ino ko šti na u se o skoj po ro di ci Sr ba i Hr va ta“, u: 
Iza bra na de la i Op šti imo vin ski za ko nik za Cr nu Go ru, Slu žbe ni list SFRJ, Be o grad, 1986, 218-219.

14 Phil lip E. Mo sely, ”The pe a sant fa mily: The za dru ga or com mu nal jo int-fa mily in the Bal-
kans and its re cent evo lu tion“, in: The Cul tu ral Ap pro ach to Hi story (edi tor: Ca ro li ne F. Wa re), 
Co lum bia Uni ver sity Press, New York, 1940, 95.

15 Ми лен ко С. Фи ли по вић, Чо век ме ђу љу ди ма, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1991, 3.
16 Dž. Hal pern, нав. де ло, 135.
17 М. Бар јак та ро вић, „О по ро дич ним за дру га ма на Ко со ву и Ме то хи ји“, 327.
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си но ви ко ји ра де за јед но, а по том и рад ну је ди ни цу ко ја по ве зу је ви ше бра-
ће.18 По сма тра ју ћи до ма ћин ство као пре би ва ли ште ко је мо же да удо ми јед ну 
или ви ше ма њих је ди ни ца ре про дук ци је и по тро шње – по ве за них или не срод-
нич ким од но си ма – а ко је са ра ђу ју ка ко би оба вља ле од ре ђе не про из вод не 
за дат ке, Се га лан за дру гу убра ја у ви шеч ла на до ма ћин ства, у ко ји ма за јед но 
ста ну је ви ше ну кле ар них по ро ди ца, ода кле је и њи хо во дру го име по лу ну кле-
ар на до ма ћин ства (на при мер, ро ди те љи, пар јед ног од њи хо ве де це са сво јим 
по том ством или ро ди те љи са ви ше па ро ва вен ча не де це). По ред тог ти па, 
он до ма ћин ства по сво јој струк ту ри де ли на још три вр сте: до ма ћин ства без 
по ро дич не струк ту ре, ко ја об је ди њу ју, на при мер, дво ји цу при ја те ља (ту се 
нај че шће сре ћу сам ци); про ста до ма ћин ства, ко ја се по кла па ју са ну кле ар-
ном по ро ди цом, ко ја под ра зу ме ва оца, мај ку и де цу, или, пак, са мо оца или 
мај ку уко ли ко је јед но од њих удо вац, од но сно удо ви ца, из у зи ма ју ћи би ло ког 
дру гог срод ни ка; про ши ре на до ма ћин ства, са ста вље на, осим од про стог до ма-
ћин ства, од пре да ка, по то ма ка или по боч них срод ни ка, што зна чи од оца или 
мај ке, гла ве до ма ћин ства или ње го ве же не, евен ту ал но од уну ча ди или не ћа ка 
или њи хо ве де це, из у зи ма ју ћи пре ла зне ге не ра ци је.19 Сли чан те о риј ски оквир 
за кла си фи ка ци ју до ма ћин ста ва ну ди и К. Ка зер. Он раз ли ку је: до ма ћин ство 
ну кле ар не по ро ди це ко је чи ни је дан ро ди тељ ски пар за јед но са сво јом нео-
же ње ном и не у да том де цом; про ши ре но по ро дич но до ма ћин ство са ста вље но 
од ну кле ар не по ро ди це и не ке дру ге срод не осо бе, а ко ја не спа да у ка те го-
ри ју де те та (у за ви сно сти од то га да ли ро ђак или ро ђа ка при па да ју ис тој 
ге не ра ци ји као и ли це са ко јим су у ко ре ла ци ји, или не кој дру гој ге не ра ци ји, 
про ши ре ње мо же би ти хо ри зон тал но или вер ти кал но); сло же но по ро дич но 
до ма ћин ство: чи не га две ну кле ар не по ро ди це или ви ше њих у вер ти кал ном 
и/или хо ри зон тал ном по рет ку.20

Ко ло ни сти на Ко со ву и Ме то хи ји 1918-1941. го ди не

Пре не го што се пре ђе на раз ма тра ње по да та ка о струк ту ри ко ло ни стич-
ких до ма ћин ста ва са др жа них у ар хив ској гра ђи, нео п ход но је у кра ћим цр та ма 
на пра ви ти осврт на сâмо при су ство ко ло ни ста на Ко со ву и Ме то хи ји у пе ри о-
ду из ме ђу два свет ска ра та. Оно је пре све га про у зро ко ва но на сто ја њи ма но ве, 
1918. го ди не ство ре не ју го сло вен ске др жа ве да ре ши со ци јал но-еко ном ско 
пи та ње број ног си ро ма шног се ља штва ко је је ши ром ње не те ри то ри је жи ве-
ло на иви ци ег зи стен ци је. Ко со во и Ме то хи ја, ко је на кон Пр вог бал кан ског 

18 Mar tin Se ga lan, So ci o lo gi ja po ro di ce, Clio, Be o grad, 2009, 79.
19 Исто, 71-72.
20 K. Ka zer, нав. де ло, 18-19.
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ра та ула зи у са став Ср би је и Цр не Го ре, а на кон Пр вог свет ског ра та у са став 
Кра ље ви не СХС (Ју го сла ви је), у очи ма вла сти ја вља се као под руч је по год но 
за спро во ђе ње аграр не ре фор ме, а он да, про ме на ма у имо вин ским од но си ма и 
не у тра ли са њем до та да по сто је ћег фе у дал ног си сте ма, и за на се ља ва ње се ља-
ка бе зе мља ша на по вр ши не до би је не тим пу тем.21 С дру ге стра не, иако се то 
обич но ни је ис ти ца ло у пр ви план, на се ља ва ње ко ло ни ста би ло је дик ти ра но 
и по ли тич ким раз ло зи ма. Бу ду ћи да су вла сти Ср би је и Цр не Го ре, а по том и 
др жа ве Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца сво ју по ли ти ку за сни ва ле на на ци о нал ним 
осно ва ма, на иде о ло ги ји сло вен ства, аграр ном ре фор мом и ко ло ни за ци јом 
тре ба ло је ус по ста ви ти ет нич ку рав но те жу у од но су на ал бан ско ста нов ни-
штво,22 од но сно по ве ћа ти број срп ског и цр но гор ског жи вља на Ко со ву и 
Ме то хи ји:23 да се на тај на чин – ка ко се ме ђу над ле жни ма го во ри ло – уна пре-
ди на ци о нал ни ин те гри тет и не у тра ли ше деј ство оних сна га ко је ра де про тив 
др жав них ин те ре са.24

21 Циљ аграр не ре фор ме ни је био са мо до де ла зе мљи шта се ља штву ко је би ти ме ре ши ло 
свој со ци јал но-еко ном ски по ло жај. Уки да њем фе у дал ног си сте ма и пре ла ском не ис ко ри-
шће них по вр ши на (утри на, плод ног шум ског тла, на пу ште них има ња, итд.) у вла сни штво 
се ља ка, ко ји би њи хо вом об ра дом оства ри ва ли од ре ђе ни еко ном ски и фи нан сиј ски до би-
так, њо ме је тре ба ло по кре ну ти при вре ду чи та вог ко сов ско-ме то хиј ског под руч ја, ко ја је 
на по чет ку 20. ве ка, по мо дер ним ме ри ли ма, би ла на из ра зи то ни ском ни воу.

22 По по пи су из 1921. го ди не број ста нов ни ка на Ко со ву и Ме то хи ји из но сио је 
428.283. Од то га, на осно ву из ја шња ва ња пре ма ма тер њем је зи ку, Ал ба на ца је би ло 278.441 
или 65,0%, Ср ба 113.848 или 26,6%, Ту ра ка 27.910 или 6,5%, и оста лих 8.084 или 1,9%. М. 
С. Фи ли по вић, „Ет нич ке при ли ке у Ју жној Ср би ји“, у: Спо ме ни ца два де сет пе то го ди шњи це 
осло бо ђе ња Ју жне Ср би је 1912-1937, Ско пље, 1937, 431.

23 У Уред би о на се ља ва њу но вих ју жних кра је ва од 24. сеп тем бра 1920. го ди не, пр вом зва-
нич ном до ку мен ту ко ји ре гу ли ше аграр ну ре фор му и ко ло ни за ци ју на Ко со ву и Ме то хи ји, 
сто ји да се пра во на аграр ну зе мљу да је свим др жа вља ни ма Кра ље ви не СХС. У на че лу, по сло ву 
за ко на, и у ка сни јим зва нич ним од ред ба ма про пи са но је да се аграр ном ре фор мом и ко ло-
ни за ци јом мо же ко ри сти ти сва ко, без об зи ра на ет нич ки иден ти тет. Бог дан Ле кић, Аграр на 
ре фор ма и ко ло ни за ци ја у Ју го сла ви ји 1918-1941, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2002, 197-198.

24 Ђор ђе Кр стић, су ди ја вр хов ног су да, ко ји је 1927-1928. го ди не у свој ству глав ног 
аграр ног по ве ре ни ка у Ско пљу ра дио на спро во ђе њу ко ло ни за ци је у Ју жној Ср би ји (у Ма-
ке до ни ји, на Ко со ву и Ме то хи ји), не без емо тив ног за но са о зна ча ју на се ља ва ња пи ше: 
„Пи та ње ко ло ни за ци је Ју жне Ср би је да ти ра од оног ча са, кад је по бе до но сна срп ска вој ска 
ски ну ла ве ков не око ве са те за ро бље не и на па ће не зе мље. Тра ди ци о нал на љу бав пре ма Ко-
со ву и Ју жној Ср би ји још та да је по кре ну ла мно ге по ро ди це из дру гих кра је ва да се огри ју 
на но вом сун цу и да на ста ве рад он де где су ста ри мо ра ли пре ки ну ти (...) Са на шег гле ди шта 
ко ло ни за ци ја је пр во кла сно др жав но пи та ње Ју га. До при но се ћи ре ша ва њу еко ном ско-со-
ци јал ног про бле ма она спро во ди на ци о на ли зо ва ње и аси ми ла ци ју та мо шњих на ших кра је ва, 
но си оц је сло бод не иде је те еко ном ско-кул тур ног на прет ка, га ран ци ја јав не без бед но сти и 
бо ља за ло га за ста бил ност на ших др жав них гра ни ца“. Ђор ђе Кр стић, Ко ло ни за ци ја у Ју жној 
Ср би ји, Са ра је во, 1928, 1.
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Аграр на ре фор ма и ко ло ни за ци ја спро во ђе не су 23 го ди не, све до по чет ка 
Дру гог свет ског ра та.25 У том раз до бљу на Ко со ву и Ме то хи ји, на зе мљи шту 
до би је ном про ме на ма у аграр ним од но си ма, на се ље но је око 12.000 до ма ћин-
ста ва. Тај број у из во ри ма ни је пре ци зан и ва ри ра у ра спо ну од при бли жно 
11.500 до око 13.500. По ста ти сти ци Ми ни стар ства по љо при вре де Кра ље ви-
не Ју го сла ви је, на пра вље ној за кључ но са 1938. го ди ном, број на се ље них до-
ма ћин ста ва из но си укуп но 11.407.26 У Спи ску ко ло ни ја на те ри то ри ји Ју жних 
кра је ва истог ми ни стар ства, од 8. ју на 1940. го ди не, тај број је 13.706.27 Не по-
сред но по за вр шет ку Дру гог свет ског ра та број ко јим се у том сми слу ба ра та 
гла си 12.005.28 Број чла но ва ко ло ни зо ва них до ма ћин ста ва, при том, кре ће се 
из ме ђу 50.000 и 60.000. За кључ но са 1938. го ди ном он из но си тач но 53.840.29 
Пре ма Ста ти стич ком пре гле ду ко ло ни за ци је из 1941. го ди не, са ста вље ном на 
зах тев Ми ни стар ства по љо при вре де на осно ву по да та ка при ку пље них кра јем 
1939, а у ко јем је дат про цен ту ал ни удео ко ло ни ста у од но су на број ста нов-
ни ка по сре зо ви ма, про из ла зи да је на чи та вој те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је, 
на ко јој је та да жи ве ло укуп но 645.035 љу ди, број ко ло ни ста био 58.263.30

На се ље ни ци су до ла зи ли из раз ли чи тих, пре те жно еко ном ски не раз ви је-
них кра је ва Кра ље ви не СХС (Ју го сла ви је): из Цр не Го ре, Хер це го ви не, Бо сне, 
Дал ма ци је, Ср би је. У ста ти сти ци Ми ни стар ства по љо при вре де, на пра вље ној 
за кључ но са 1938. го ди ном, а у ко јој се да је осврт и на ет нич ки иден ти тет на се-
ље ни ка, сто ји да је од укуп но 53.840 чла но ва 11.407 до ма ћин ста ва 49.244 би ло 
Ср ба, 4.229 Хр ва та, 104 Сло вен ца.31 Ме ђу оста ли ма, чи ји је број го то во не зна-
тан, ја вља ју се Вла си, Ру си ни, Ру си, Нем ци, Ал бан ци.32 На се ља ва ње је вр ше но у 

25 Ко ло ни за ци ја је за по че та још не по сред но на кон Пр вог бал кан ског ра та, ка да Ко со во 
и Ме то хи ја из окви ра тур ске пре ла зи у окви ре срп ске и цр но гор ске др жа ве. У том пр вом 
пе ри о ду, ме ђу тим, она се од ви ја ла са мо сти хиј ски и у ве о ма ма лом, го то во бе зна чај ном оби-
му, без од го ва ра ју ћих ме ра аграр не ре фор ме, аде кват ног пла на и ор га ни за ци је, и то са мо 
до 1913. го ди не. Дру ги бал кан ски рат, а за тим и Пр ви свет ски рат, до ве ли су до то га да се 
ко ло ни за ци ја од ло жи и да у ве ћим раз ме ра ма поч не тек по сле 1918. го ди не.

26 Су мар ни број ча ни пре глед на се ље ни ка на те ри то ри ји Ма ке до ни је и Ко со ва и Ме-
то хи је. Ар хив Ју го сла ви је, фонд 96, Уста но ве аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је Кра ље ви не Ју-
го сла ви је (1919-1941), фа сци кла 14, ар хив ска је ди ни ца 52 (у да љем тек сту: АЈ, 96-14-52).

27 Спи сак ко ло ни ја на те ри то ри ји Ју жних кра је ва од 8. ју на 1940. го ди не. АЈ, 96-21-69.
28 По да ци о бро ју на се ље ни ка Об ла сног на род ног од бо ра за Ко со во и Ме то хи ју од 5. 

ав гу ста и 5. де цем бра 1947. го ди не. АЈ, фонд 97, Уста но ве аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је 
со ци ја ли стич ког пе ри о да (1945-1948), фа сци кла 31, ар хив ска је ди ни ца 315.

29 Су мар ни број ча ни пре глед на се ље ни ка на те ри то ри ји Ма ке до ни је и Ко со ва и Ме-
то хи је. АЈ, 96-14-52.

30 Ста ти стич ки пре глед ко ло ни за ци је на Ко со ву и Ме то хи ји из 1941. го ди не. АЈ, 96-31-86.
31 Су мар ни број ча ни пре глед на се ље ни ка на те ри то ри ји Ма ке до ни је и Ко со ва и Ме-

то хи је. АЈ, 96-14-52.
32 Mi lo van Ob ra do vić, Agrar na re for ma i ko lo ni za ci ja na Ko so vu (1918-1941), Pri šti na, 1981, 220.
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го то во свим кра је ви ма Ко со ва и Ме то хи је, ме ђу тим, нај ви ше у ђа ко вич ком, ис-
точ ком, пећ ком, под рим ском, а он да у гњи лан ском, гра ча нич ком, ву чи трн ском, 
лап ском сре зу, од но сно у обла сти ма ме то хиј ске ко тли не и ко сов ске рав ни, за 
ко је се сма тра ло да пру жа ју за до во ља ва ју ће усло ве за ба вље ње зе мљо рад њом и у 
ко ји ма су по сто ја ле ре ла тив но до бре са о бра ћај не ве зе. Ко ло ни сти су на се ља ва-
ни у већ по сто је ћа се ла, у ко ји ма на и ла зе на ста ро се де лач ки жи ваљ, али та ко ђе 
и у но ва на се ља ко ја су по ди за на упра во ко ло ни за ци јом.33

Ре зул та ти аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је ни су из о ста ли. Пре ма јед ном 
из ве шта ју Ми ни стар ства по љо при вре де Кра ље ви не Ју го сла ви је, с кра ја три-
де се тих го ди на 20. ве ка, на се ље ни ци ма је на Ко со ву и Ме то хи ји по де ље но 
укуп но 99.308,27 ha зе мљи шта, или у про се ку 8,47 ha по до ма ћин ству.34 На 
до би је ној зе мљи ма хом су уз га ја не жи та ри це и по вр ће, а у јед ној, до ду ше ма-
њој ме ри, и во ће, ви но ва ло за, ду ван и дру го ин ду стриј ско би ље. На ба вље ње 
сто чар ством на и ла зи ло се тек спо ра дич но. Екс пло а та ци ја до би је ног зе мљи шта 
да ла је од ре ђе не ре зул та те: мно ги ко ло ни сти до шли су у по зи ци ју да по пра ве 
свој еко ном ски по ло жај, у че му су бе ле же ни и при ме ри пра вог при вред ног на-
прет ка.35 По сма тра но у од но су на уку пан број ста нов ни ка Ко со ва и Ме то хи је, 
број ко ло ни ста ни је био за не мар љив. По по да ци ма из Ста ти стич ког пре гле да 
ко ло ни за ци је из 1941. го ди не он је из но сио пре ко 9%.36 Њи хо вим на се ља ва њем 
на зе мљу до би је ну аграр ном ре фор мом у од ре ђе ној ме ри ме ња на је сли ка ко-
сов ско-ме то хиј ског под руч ја: у де мо граф ском, еко ном ском, ет нич ком по гле ду.

Аграр ну ре фор му и ко ло ни за ци ју, ме ђу тим, пра ти ле су број не те шко ће. 
Углав ном су би ле про у зро ко ва не спо ро шћу у до но ше њу по треб них за кон ских 
од ред би за њи хо во спро во ђе ње, те че сто не план ским и про из вољ ним ра дом 
над ле жних ор га на. По себ но бол ну тач ку пред ста вља ли су по ли ти кан ство и не-
струч ност аграр них слу жбе ни ка од ко јих је од ви ја ње чи та вог про це са за ви си ло.37 
Чи нов ни штво, глав ни и окру жни по ве ре ни ци, над ле жни за аграр ну ре фор му и 
ко ло ни за ци ју, у мно гим слу ча је ви ма ни су би ли уоп ште ква ли фи ко ва ни, не рет ко 
ни су по ка зи ва ли ни би ло ка кав ин те рес за про бле ме ко је је тре ба ло да ре ша ва-
ју.38 Био је до бар део оних ко ји су сво је по зи ци је до жи вља ва ли као при ви ле ги ју 

33 Алек сан дар Па вло вић, „Про стор ни рас по ред Ср ба и Цр но го ра ца ко ло ни зо ва них на 
Ко со ву и Ме то хи ји у пе ри о ду из ме ђу 1918. и 1941. го ди не“, Ба шти на, Ин сти тут за срп ску 
кул ту ру, При шти на/Ле по са вић, св. 24/2008, 242-243.

34 М. Оbradović, нав. де ло, 210-212.
35 А. Па вло вић, „При лог про у ча ва њу еко но ми је ко ло ни ста на Ко со ву и Ме то хи ји 1918-

1941“, Ар хив, Ар хив Ју го сла ви је, Бе о град, св. 1-2/2010, 101-102, 104.
36 Ста ти стич ки пре глед ко ло ни за ци је на Ко со ву и Ме то хи ји из 1941. го ди не. АЈ, 96-31-86.
37 М. Оbradović, нав. де ло, 206.
38 О не за ин те ре со ва но сти др жа ве да аграр ну ре фор му и ко ло ни за ци ју спро ве де на од го-

ва ра ју ћи на чин нај бо ље го во ри по да так да су од укуп но 23 ми ни стра аграр не ре фор ме, ко ли ко 
их се сме ни ло у пр вој де це ни ји по сто ја ња Кра ље ви не СХС (Ју го сла ви је), са мо њих че тво ри ца 
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и као мо гућ ност за сти ца ње по ли тич ке или ма те ри јал не ко ри сти,39 а тек са-
мо као из у зе так ја вља ли су се по је дин ци ко ји су свој рад схва та ли озбиљ но и 
од го вор но, ко ји су има ли ини ци ја ти ву за хва љу ју ћи ко јој се по сло ви на аграр-
ној ре фор ми и ко ло ни за ци ји ни су увек оба вља ли про из вољ но и сти хиј ски. У 
све му то ме нај ви ше су тр пе ли ко ло ни сти. Услед про из вољ них или по ли тич ки 
мо ти ви са них од лу ка аграр них вла сти, ни ма ло рет ка по ја ва ни је би ла да им зе-
мља бу де до де ље на по гре шно и на ште ту ло кал ног ал бан ског ста нов ни штва, 
што је до во ди ло до не при ја тељ ства из ме ђу ко ло ни ста и ста ро се де ла ца, до 
ду го трај ног суд ског пар ни че ња, у крај но сти и до су ко ба са тра гич ним, смрт-
ним ис хо дом.40 Због не до вољ ног по зна ва ња те ре на и при ли ка у по је ди ним 
кра је ви ма, уме сто тла по год ног за зе мљо рад њу де ша ва ло се, та ко ђе, да ко ло-
ни сти ма бу де до де ље на зе мља ко ју је тек уз огром не ма те ри јал не тро шко ве 
би ло мо гу ће кул ти ви са ти, или то ни је би ло мо гу ће ура ди ти уоп ште. Пре те жно 
си ро ма шног ста ња и без по треб не по мо ћи др жа ве, иако је она стал но обе-
ћа ва на, у на ме ри да еко но ми ју на до би је ној зе мљи за сну ју на по љо при вре ди, 
мно ги ко ло ни сти су та ко би ли оне мо гу ће ни. Да би пре жи ве ли, над ни чи ли су 
на ту ђим има њи ма, ра ди ли у спо ред ним де лат но сти ма, као што су ру дар ство, 
ра ба џи ја ње, ко па ње ка на ла, из град ња пу те ва, пру га и мо сто ва ко је је фи нан-
си ра ла др жа ва, и сл.41 Ни је био ма ли број оних ко ји су ма те ри јал но про па да-
ли, као и оних ко ји су се у не мо гућ но сти да оп ста ну вра ћа ли у ста ри за ви чај. 
Бу ду ћи да их је ве ћи на ло кал ног, ал бан ског ста нов ни штва, на че лу са сво јим 
по ли тич ким во ђа ма, ви де ла као до шља ке ко ји уз по др шку др жа ве узур пи ра ју 

об и шла Ко со во и Ме то хи ју. Vla dan Jo va no vić, „To ko vi i is hod me đu rat ne ko lo ni za ci je Ma ke do-
ni je, Ko so va i Me to hi je“, To ko vi isto ri je, In sti tut za no vi ju isto ri ju Sr bi je, Be o grad, sv. 3/2006, 41.

39 „За глав ног по ве ре ни ка мо гао је би ти сва ко по ста вљен“, пи ше Ђ. Кр стић. „Ни је се тра жи-
ло ни ка квих на ро чи тих ква ли фи ка ци ја. То су ме сто за у зи ма ли љу ди или по про тек ци ји или по 
пар тиј ској по де сно сти, или по ну жди. Прав но се зна ње код глав них по ве ре ни ка ни је тра жи ло. 
Та ко се до го ди ло да су глав ни по ве ре ни ци би ли љу ди то ли ко уских по гле да на сво ју ду жност, 
да мно ги од њих ни су би ли до ра сли ни от пре ма њу днев них по сло ва а ка мо ли да спро во де та ко 
ве ли ку ак ци ју (...) ма ло је ко ји од њих до шао у бли жи кон такт са на се ље ни ци ма, ни је дан ни је 
из ра дио про грам ра да, бар за јед ну го ди ну, а би ло их је и та квих ко ји су и ду же вре ме на оста ли 
на свом по ло жа ју а да ни јед ном ни су об и шли ни сво је глав но ко ло ни за ци о но под руч је (...) Што 
смо ка за ли за глав не по ве ре ни ке, то је мо гло вре де ти и за окру жне. Из у зев не ке ча сне из ним ке 
(...) они су се ре гру то ва ли од љу ди ко ји су от пу ште ни из дру гих др жав них над ле шта ва, би ло као 
су ви шни би ло ра ди ка зне, или ко ји су сма тра ли да је у аграр ној ре фор ми нај по де сни је тло за по-
стиг ну ће нај се бич ни јих ма те ри јал них ин те ре са. Би ли су у по ло жа ју да ра де без ика кве кон тро ле; 
ди рек ти ва уоп ште ни ка квих ни су до би ја ли осим оних из ми ни стар ства, ко је за прак тич ни рад 
ни су би ле до вољ не, јер су би ле скроз оп ште на ра ви“. Ђ. Кр стић, нав. де ло, 46-47.

40 А. Па вло вић, „При лог о еко ном ско-со ци јал ном по ло жа ју ко ло ни ста на Ко со ву и 
Ме то хи ји 1918-1941“, Ар хив, Ар хив Ју го сла ви је, Бе о град, св. 1-2/2009, 100-102.

41 А. Па вло вић, „При лог про у ча ва њу еко но ми је ко ло ни ста на Ко со ву и Ме то хи ји 1918-
1941“, 102-104, 107-108.
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ре сур се у ко ји ма и са ма оску де ва, с по чет ком Дру гог свет ског ра та, 1941. го-
ди не, ко ло ни сти па да ју под удар ал бан ских ору жа них фор ма ци ја ко је ста ју на 
стра ну оку па то ра. До ла зи до њи хо вог про го на, па и фи зич ких ли кви да ци ја. 
По за вр шет ку ра та, из бе глим ко ло ни стич ким по ро ди ца ма по вра так на има-
ња до би је на аграр ном ре фор мом ма хом је оп стру и ран, чак и за бра њи ван, а 
не по крет на имо ви на ко јом су пре ра та рас по ла га ли у про го ну им је углав ном 
уни ште на или опљач ка на.42

Струк ту ра ко ло ни стич ких до ма ћин ста ва 
пре ма по да ци ма у ар хив ској гра ђи

Ар хив ска гра ђа о аграр ној ре фор ми и ко ло ни за ци ји на Ко со ву и Ме то-
хи ји 1918-1941. го ди не на ста ла је де лат но шћу ви ше ства ра ла ца. У пи та њу су 
дру штве ни су бјек ти ко ји су не по сред но или по сред но би ли укљу че ни у спро-
во ђе ње аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је. То су пр вен стве но Ми ни стар ство за 
аграр ну ре фор му Кра ље ви не СХС и Ми ни стар ство по љо при вре де Кра ље ви не 
Ју го сла ви је,43 са сво јим под руч ним ор га ни ма, од ко јих је за Ко со во и Ме то хи ју 
нај ва жни ји био Вр хов но по ве ре ни штво аграр не ре фор ме у Ско пљу, за тим и 
Ми ни стар ство ко ло ни за ци је Вла де Де мо крат ске Фе де ра тив не Ју го сла ви је, 
кон сти ту и са но не по сред но на кон Дру гог свет ског ра та. Ар хив ска гра ђа ства-
ра ла ца из пе ри о да Кра ље ви не СХС (Ју го сла ви је) до да на шњег да на оста ла је 
са чу ва на са мо де ли мич но44 и ни ка да ни је об је ди ње на на јед ном ме сту. Ис тра-
жу ју ћи је у пр вој по ло ви ни 80-их го ди на 20. ве ка, Ју суф Осма ни са оп шта ва да 
се она на ла зи у ви ше ар хив ских ин сти ту ци ја на про сто ру бив ше Ју го сла ви је: 

42 Ви ше о аграр ној ре фор ми и ко ло ни за ци ји на Ко со ву и Ме то хи ји и стра да њу ко ло ни ста 
у Дру гом свет ском ра ту ви де ти у: M. Ob ra do vić, нав. де ло; Ни ко ла Л. Га ће ша, „На се ља ва ње 
Ко со ва и Ме то хи је из ме ђу два свет ска ра та и ре ша ва ње на се ље нич ког пи та ња по сле Дру гог 
свет ског ра та“, Ра до ви из аграр не исто ри је и де мо гра фи је, Ма ти ца Срп ска, Но ви Сад, 1995; Б. 
Ле кић, нав. де ло; Не над Ан то ни је вић, Ал бан ски зло чи ни над Ср би ма на Ко со ву и Ме то хи ји за 
вре ме Дру гог свет ског ра та, Му зеј жр та ва ге но ци да, Кра гу је вац, 2004; V. Jo va no vić, нав. де ло.

43 На кон уво ђе ња лич не вла да ви не кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, 6. ја ну а ра 1929. 
го ди не, и про ме не на зи ва др жа ве из Кра ље ви на СХС у Кра ље ви на Ју го сла ви ја, Ми ни стар-
ство за аграр ну ре фор му је уки ну то, а по сло ви ко ји су спа да ли у ње го ву над ле жност пре-
ла зе у над ле жност Ми ни стар ства по љо при вре де, и то у оквир но во фор ми ра ног Оде ље ња 
за аграр ну ре фор му. Гој ко Ма ло вић, „Уста но ве аграр не ре фор ме Кра ље ви не Ју го сла ви је 
1919-1941.“, Ар хив, Ар хив Ср би је и Цр не Го ре, Бе о град, св. 1-2/2006, 16, 18-19.

44 Гра ђа Ми ни стар ства за аграр ну ре фор му Кра ље ви не СХС, Ми ни стар ства по љо при-
вре де Кра ље ви не Ју го сла ви је и Вр хов ног по ве ре ни штва аграр не ре фор ме у Ско пљу са чу-
ва на је не у про цен ти ма већ у про ми ли ма. Прет по ста вља се да је глав ни на уни ште на или 
да су је то ком Дру гог свет ског ра та бу гар ски оку па то ри пре не ли у Бу гар ску, где је оста ла 
за ро бље на и за бо ра вље на. Исто, 18-19.
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у Ар хи ву Ју го сла ви је и Ар хи ву Вој но-исто риј ског ин сти ту та у Бе о гра ду, Ар-
хи ву Ко со ва и Ме то хи је у При шти ни и Ар хи ву Ма ке до ни је у Ско пљу.45

У ис тра жи ва њу струк ту ре ко ло ни стич ких до ма ћин ста ва на Ко со ву и 
Ме то хи ји ко ри шће на је ар хив ска гра ђа из Ар хи ва Ју го сла ви је у Бе о гра ду, 
и то из фон до ва чи ји су на зи ви Уста но ве аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је 
Кра ље ви не Ју го сла ви је (1919-1941) и Уста но ве аграр не ре фор ме и ко ло ни за-
ци је со ци ја ли стич ког пе ри о да (1945-1948), а у ко ји ма је сме штен ма те ри јал 
Ми ни стар ства за аграр ну ре фор му Кра ље ви не СХС и Ми ни стар ства по-
љо при вре де Кра ље ви не Ју го сла ви је, те ма те ри јал Ми ни стар ства ко ло ни-
за ци је Вла де ДФЈ.

Не ко ли ко је вр ста ар хив ских до ку ме на та у по ме ну тим фон до ви ма на 
осно ву ко јих је мо гу ће до ћи до уви да у струк ту ру ко ло ни стич ких до ма ћин-
ста ва. Као пр во, ту су мол бе и ре ше ња за бес пла тан пре воз же ле зни цом ко-
ло ни ста од ме ста ста но ва ња до ме ста на се ље ња ко ја су на зах тев Ми ни стар-
ства за аграр ну ре фор му до би ја на од Ми ни стар ства са о бра ћа ја Кра ље ви не 
СХС (Ју го сла ви је). „На осно ву ак та Глав ног по ве ре ни ка по ве ре ног Вам 
Ми ни стар ства из Ско пља“, сто ји у јед ној мол би, „по зва не су све си ро ма шне 
зе мљо рад нич ке по ро ди це ко је же ле да им др жа ва да де бес плат но зе мљи ште 
за на се ља ва ње у ју жној Ср би ји. Сто га сам при ну ђен обра ти ти се Г. Ми ни-
стру с мол бом да се ме ни из да де бес плат на кар та за во жњу же ле зни цом, 
те ка ко бих мо гао оти ћи у ју жну Ср би ју и иза бра ти за се бе зе мљу где да се 
на се лим. По ни зан: Ми ха и ло А. Ђор ђе вић, зе мљо рад ник“.46 У мол ба ма за 
пре воз же ле зни цом обич но су да ти сле де ћи по да ци: име и пре зи ме ли ца 
ко је под но си мол бу, ода кле је ро дом и где се на се ља ва, ко ли ко му пр тљаг 
те жи ки ло гра ма, ко ли ко има сто ке и до ма ћих жи во ти ња, ко ли ко у до ма ћин-
ству има чла но ва. При мер јед не та кве мол бе је сле де ћи: „На се ље ни ку Јо ви 
По ло ви ни из До брог Се ла, сре за Д. Ло пац, окру га Го спић, да то је 16 хек-
та ра зе мљи шта за на се ља ва ње у ата ру сре за гра ча нич ког, ко ју је и при мио. 
Име но ва ни је мо лио да му се од мах из да кар та за бес пла тан пре нос за дру ге 
и оста лог ин вен та ра же ле зни цом од Бос. Кру пе до Оби ли ћа. Мо ли оц је на 
про то ко лу из ја вио да ће на но во на се ље пре не ти и то: љу ди – 5, од ко јих 

45 Осма ни на во ди и да је Ко му ни стич ка пар ти ја, од но сно Са вез ко му ни ста Ју го сла ви-
је, ства ра ла ар хив ску гра ђу о аграр ној ре фор ми и ко ло ни за ци ји. Она је би ла сме ште на у 
не ко ли ко ар хив ских уста но ва: у Цен тру за ар хив и до ку мен та ци ју По кра јин ског ко ми те та 
Са ве за ко му ни ста Ко со ва и Ме то хи је у При шти ни, Ар хи ву Цен трал ног ко ми те та Са ве за 
ко му ни ста Ју го сла ви је у Бе о гра ду, Ар хи ву Исто риј ског ин сти ту та Цр не Го ре у Под го ри ци. 
Ju suf Osma ni, Ar hiv ska gra đa o agrar noj re for mi i ko lo ni za ci ji na Ko so vu 1918-1941, Dok tor ska 
di ser ta ci ja, Fi lo zof ski fa kul tet u Lju blja ni, Lju blja na, 1984, 161-163.

46 Мол ба Ми ха и ла А. Ђор ђе ви ћа из Бе ле Па лан ке, окру га пи рот ског, за из да ва ње бес-
плат не кар те за во жњу же ле зни цом од 12. сеп тем бра 1919. го ди не. АЈ, 96-46-129.
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ни ко ис под де сет го ди на; сто ке – 2 ко ња, 4 го ве да, 10 ова ца, 2 сви ње и 10 
ком. жи ви не; ства ри, жи та и гра ђе – 40.000 ки ло гра ма“.47

По ред по је ди нач них мол би, у ар хив ској гра ђи при сут ни су и чи та ви спи ско-
ви ли ца ко ја мо ле да им бу де до де љен бес пла тан пре воз же ле зни цом до ме ста 
ко ло ни за ци је. У јед ном од њих, из ок то бра 1919. го ди не, да та су име на ко ло ни-
ста ко ји ма је одо брен пре воз же ле зни цом од Ник ши ћа до Уро шев ца, за јед но са 
по да ци ма о бро ју и уз ра сту чла но ва њи хо вих до ма ћин ста ва.48 Том при ли ком, а 
на шта се на и ла зи и у дру гим слич ним спи ско ви ма, ли це ко је се ја вља као под но-
си лац мол бе обич но не ура чу на ва се бе у уку пан број чла но ва свог до ма ћин ства 
(Фи лип Ча но вић, на при мер, на во ди да од уку ћа на има два чла на – јед ног ис под 
и јед ног из над 12 го ди на, ода кле про из ла зи да их је укуп но три).

При ка зан кроз та бе лу, спи сак ли ца ко ја су пу то ва ла од Ник ши ћа до Уро-
шев ца из гле да ова ко:

Та бе ла 1

Име и пре зи ме
Број чла но ва до ма ћин ства

ис под 12 год. из над 12 год. укуп но 
Га ври ло Ча но вић / / 1
Фи лип Ча но вић 1 1 3
Пе тар Ча но вић / 3 4
Ра де Ча но вић 2 2 5
Ми ле та Ча но вић / 8 9
Ра до ван Ча но вић / 1 2
Јо ван Ча но вић / 3 4
Ђор ђе Ла бу до вић / 6 7
Ни ко ла Шур ба то вић 2 2 5
Јо ван Шур ба то вић / 3 4
Јо ван Ро ћа но вић 1 1 3

Уку пан број чла но ва до ма ћин ста ва у слу ча ју гру пе ко ло ни ста упу ће них 
у Уро ше вац, ка ко се из та бе ле ви ди, кре тао се од све га јед ног па до де вет. У 
про се ку, тај број из но си 4,27. Осци ла ци је у број ча ној струк ту ри по све му су-
де ћи би ле су уоби ча је на по ја ва и ни ма ло ре дак слу чај ни је био да дра стич но 
од сту па ју од про се ка, чак то ли ко да су мно га до ма ћин ства бро ја ла и пре ко 
де сет чла но ва. За не ког Дра гог Џам бу та ко, ко ји под но си мол бу за до би ја ње 

47 Мол ба Јо ве По ло ви не за до би ја ње бес плат не кар те за пре воз же ле зни цом од 29. ма ја 
1922. го ди не. АЈ, 96-2-10.

48 Спи сак ли ца и ства ри за ко је се тра жи бес пла тан пре воз од Ник ши ћа до Уро шев ца 
од 15. ок то бра 1919. го ди не. АЈ, 96-46-129.
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бес плат не же ле знич ке кар те од Тре би ња до Уро шев ца, сто ји да „име но ва ни 
има 12 че ља ди у за дру зи“.49 Три фун Мир ко вић, из се ла Ри со вац код Бо сан ског 
Пе тров ца, ко ји пу ту је до Ли пља на, а на се ља ва се у се лу Но во Руј це, у ку ћи има 
„13 љу ди од ко јих дво је ис под де сет го ди на, а три ис под пет го ди на“.50 Ми лан 
Ла бус, ро дом из истог се ла, и исто на пу ту за Ли пљан, има 11 чла но ва фа ми-
ли је, ме ђу ко ји ма јед ног до че ти ри го ди не, два до де сет, осам из над де сет; 
Фи лип Ми тро вић пу ту је из Са ра је ва до Ко сов ске Ми тро ви це: до ма ћин ство 
му бро ји 14 чла но ва, од ко јих су два уз ра ста до че ти ри го ди не, два до де сет, а 
оста ли пре ко де сет,51 итд.

На на ве де ном спи ску уоч љи во је при су ство шест до ма ћин ста ва истог 
пре зи ме на. Ве ли ка је ве ро ват но ћа, на и ме, да у том слу ча ју до ла зи до на се ља-
ва ња ви ше му шких срод ни ка са сво јим по ро ди ца ма у истом ме сту, од но сно 
се лу. Ко ло ни за ци ја срод нич ких до ма ћин ста ва на јед ној ло ка ци ји, уоста лом, 
из гле да да ни је би ла ни ка ква рет кост. У при лог то ме го во ри ар хив ска гра ђа 
Ми ни стар ства ко ло ни за ци је Вла де ДФЈ, ко ја са др жи до ку мен те у ве зи са ре-
ви зи јом аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је на Ко со ву и Ме то хи ји 1918-1941.52 
Те до ку мен те чи не пре све га при ја ве ко ло ни ста за по вра ћај зе мље ко ју су 
до би ли аграр ном ре фор мом, са ко је су не по сред но на кон из би ја ња Дру гог 
свет ског ра та прог на ни, као и за пи сни ци ме сних ко ми си ја за ре ви зи ју аграр не 
ре фор ме и ко ло ни за ци је, во ђе ни на ро чи шти ма у ве зи са утвр ђи ва њем да ли 
пра во вла сни штва над зе мљом чи ји се по вра ћај тра жи по ла жу ко ло ни сти или 
ста ро се де о ци. При ја ве су по пра ви лу по пу ња ва не у фор ми обра сца, из да тог 
од стра не на ве де ног ми ни стар ства, али су пи са не и у фор ми пи сма у ко јем ко-

49 Мол ба Дра гог Џам бе за до би ја ње бес плат не же ле знич ке кар те од 15. ок то бра 1919. 
го ди не. АЈ, 96-46-129.

50 Упут ни ца за бес пла тан пре воз ко ло ни ста и њи хо вог жи вог и мр твог ин вен та ра до 
ме ста ко ло ни за ци је на име Три фу на Мир ко ви ћа од 30. ма ја 1922. го ди не. АЈ, 96-2-10.

51 Упут ни це за бес пла тан пре воз ко ло ни ста и њи хо вог жи вог и мр твог ин вен та ра до 
ме ста ко ло ни за ци је од 29. сеп тем бра 1923. го ди не. АЈ, 96-2-10.

52 Циљ ре ви зи је био је да се не пра вил но сти ко је су пра ти ле до де љи ва ње зе мље ко ло ни-
сти ма на аде ква тан на чин ис пра ве. У уред би ко ју пот пи су је ми ни стар за ко ло ни за ци ју Сре-
тен Ву ко са вље вић, ре ви зи о не про по зи ци је да те су у че ти ри чла на: „Члан 1. Сви на се ље ни ци, 
ко ји су уред ним ре ше њи ма би ли до би ли зе мљи шта на Ко со ву и у Ме то хи ји, или су ку пи ли 
зе мљи шта или ку ће, мо гу се вра ти ти на сво ја на се ља. Члан 2. Где је на се љем ко ло ни ста би ло 
по вре ђе но не чи је пра во сво ји не, из вр ши ће се ре ви зи ја и учи ни ти ис прав ке у ро ку нај кра ћем, у 
ко ме то бу де тех нич ки мо гу ће. Члан 3. У слу ча је ви ма ка да је ко ло ни ста био на се љен на има ње 
ка квог по ли тич ког еми гран та, од но сно по ли тич ког крив ца, ко ло ни сти ће се да ти дру го ко је 
зе мљи ште, а оно зе мљи ште, на ко ме је био на се љен, вра ти ти вла сни ку. Члан 4. Они ма ко ји су 
за вре ме фа ши стич ке оку па ци је би ли за у зе ли има ња ко ло ни ста и на се ли ли се на њих за стал но, 
а ни су учи ни ли ни ка кве зло чи не, ни ти се огре ши ли о на род но-осло бо ди лач ку бор бу, да ће се, 
по мо гућ ству, дру го зе мљи ште, ако су без зе мље или са не до вољ но зе мље“. Уред ба о по врат ку 
на се ље ни ка на Ко со во и у Ме то хи ју од 2. ма ја 1945. го ди не. АЈ, 97-5-48.
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ло ни сти де таљ ни је обра зла жу свој зах тев и углав ном не за вид но ста ње у ко јем 
се са чла но ви ма сво јих по ро ди ца на ла зе (обра зац и про прат но пи смо че сто 
иду за јед но у при ја ви). При ја ве су под но ше не по про гла су ко је је Ми ни стар-
ство ко ло ни за ци је Вла де ДФЈ об ја ви ло 4. ав гу ста 1945. го ди не и ко ло ни сти ма 
је за при ја вљи ва ње био дат рок од три ме се ца – до 5. но вем бра.

На осно ву по ме ну те ар хив ске гра ђе, у ко јој се на ла зе по да ци о то ме ода-
кле су ко ло ни сти ро дом, где су би ли на се ље ни, ка ква их је суд би на за де си ла 
то ком Дру гог свет ског ра та, чи ме рас по ла жу од по крет не и не по крет не имо-
ви не, ви ди се да ко ло ни за ци ја два или ви ше срод нич ких до ма ћин ста ва на јед-
ном ме сту ни је би ла ни ка ква рет кост. За по вра ћај зе мље ко ју су до би ли у се лу 
Ве рић, оп шти не ра ко шке, сре за ис точ ког, на при мер, Ми ни стар ству ко ло ни-
за ци је Вла де ДФЈ у че ти ри за себ не при ја ве обра ти ли су се бра ћа Ма ро вић са 
сво јим по ро ди ца ма, сви по ре клом из се ла Дре жни це, код Огу ли на у Хр ват-
ској.53 Истим по во дом при ја ве под но се и пе то ри ца бра ће Ву јо вић, ро дом из 
Цр не Го ре, ко ји су за на се ља ва ње до би ли зе мљу у се лу Ћи рез, оп шти не по ља-
нич ке, сре за дре нич ког, у Ме то хи ји.54 У том се лу зе мљу за на се ља ва ње до би ла 
су и три бра та Абу то вић са сво јим по ро ди ца ма, по ре клом из се ла Дра ги шић 
код Мр ко њић-гра да у Бо сни.55 Да се вра те на аграр ном ре фор мом до би је ну 
зе мљу тра же и по ро ди це ко ло ни зо ва не из Цр не Го ре у се ло Кра љи ца: че ти ри 
по ро ди це Са мар џи ћа, по три по ро ди це Ота ше ви ћа, Ро га но ви ћа, Ла ла то ви ћа, 
Жи жи ћа, Чо ла ко ви ћа и Го ло ви ћа, по две по ро ди це Де ли ба ши ћа, Јо ва но ви ћа, 
Ву ко ти ћа, итд.56 У се лу По љан це, сре за дре нич ког, зе мљу за на се ља ва ње до би-
ло је шест по ро ди ца Ла јо ви ћа, по три по ро ди це Дре ка ло ви ћа, Де ли ба ши ћа, 
Ву ко ти ћа, Дра го је ви ћа, и по две по ро ди це Стри ко ви ћа, Ба ро ви ћа, Об ра до-
ви ћа, Ми тро ви ћа, Ан дри ја ше ви ћа, све из Цр не Го ре.57 По вра ћај зе мље у се лу 
Броћ на, сре за дре нич ког, тра же три по ро ди це Ми ло ва но вић из Ср би је,58 у 
се лу Ту ри ће вац, истог сре за, шест по ро ди ца Веј но вић из Хр ват ске,59 итд.

У при ја ва ма упу ће ним Ми ни стар ству ко ло ни за ци је Вла де ДФЈ, и у за пи-
сни ци ма ре ви зи о них ко ми си ја, да ти су и по да ци о то ме ко ли ко су ко ло ни сти 

53 При ја ве Сто ја на, Ђу ра, Ми хај ла и Ни ко ле Ма ро ви ћа за по вра ћај зе мље од 12. и 21. 
ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.

54 При ја ве Бог да на, Ви да ка, Ни ко ле, Ма ша на и Ћет ка Ву јо ви ћа за по вра ћај зе мље од 
14. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.

55 При ја ве Осто је, Ла за ра и Јо ва на Абу то ви ћа за по вра ћај зе мље од 14. ав гу ста 1945. 
го ди не. АЈ, 97-7-54.

56 При ја ве ли ца ко ло ни зо ва них у се лу Кра љи ца за по вра ћај зе мље. АЈ, 97-7-54.
57 При ја ве ли ца ко ло ни зо ва них у се лу По љан це за по вра ћај зе мље. АЈ, 97-7-54.
58 При ја ве Ђор ђи ја, То до ра и Бо жи да ра Ми ло ва но ви ћа за по вра ћај зе мље у се лу Броћ-

на од 18. и 28. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
59 При ја ве Ђу ра, Ве ли ми ра, Љу бо ми ра, Ра де та, Гли ше и Вла ди ми ра Веј но ви ћа за по-

вра ћај зе мље у се лу Ту ри ће вац од 6. и 8. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
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у до ма ћин ству има ли чла но ва док су би ли на се ље ни на Ко со ву и Ме то хи ји. Има-
ју ћи у ви ду да је ар хив ска гра ђа из пе ри о да до 1941. го ди не са чу ва на са мо де ли-
мич но, то мо же да бу де од ве ли ке ва жно сти. „Са се дам чла но ва сво је по ро ди це“, 
сто ји у јед ној од при ја ва, „био сам на се љен у се лу Но вом Чи ка то ву, оп шти не 
кра си ми ро вач ке, сре за дре нич ког, ода кле сам ра се љен од стра не Ар на у та 1941. 
го ди не, при ли ком ка пи ту ла ци је“.60 И у дру гим при ја ва ма сто ји слич но. На при-
мер: „У 1926. го ди ни до био сам као ко ло ни ста зе мљу и ку ћу у се лу Гло го вац, оп-
шти на гло го вач ка, срез дре нич ки, округ ко сов ско-ми тро вич ки, и то 5 хек та ра, на 
ко јој сам ра дио и жи вео са пет чла но ва сво је по ро ди це“.61 Или: „У 1923. го ди ни 
до био сам као ко ло ни ста зе мљу у се лу Кра љи ци, оп шти ни по ља нич кој, сре за дре-
нич ког, у ве ли чи ни од 25 хек та ра на ко јој сам ра дио и жи вео са сво јом фа ми ли јом 
од де вет чла но ва“.62 Или, пак: „По за вр шет ку Пр вог свет ског ра та на се лио сам се 
са сво јом по ро ди цом као ко ло ни ста на Ко со во. На Ко со ву ми је до де ље на у се лу 
и оп шти ни по ља нич кој, за се о ку Под луж је, срез дре нич ки, др жав на утри на, ко ју 
сам од 1924. го ди не, па до ка пи ту ла ци је бив ше Ју го сла ви је, са сво јом по ро ди цом 
из сво јих сред ста ва и сво јим тру дом кул ти ви сао за об ра ду и по ди гао ку ћу, ам бар, 
шта лу за сто ку и сви њац од твр дог ма те ри ја ла. Од при хо да са има ња из др жа вао 
сам скром но сво ју по ро ди цу, ко ја се са сто ја ла од 13 чла но ва“.63

У ве ћи ни при ја ва и за пи сни ка, ме ђу тим, не ка же се као прет ход но. Углав-
ном се на во ди ко ли ко уку ћа на ко ло ни сти има ју у тре нут ку под но ше ња при ја ве, 
од но сно во ђе ња за пи сни ка, а то је пе ри од од ав гу ста до но вем бра 1945. го ди не, 
да кле на кон Дру гог свет ског ра та и про го на са Ко со ва и Ме то хи је. У том слу-
ча ју мо гло би се оче ки ва ти да по да ци на ко је се ту на и ла зи не од го ва ра ју чи ње-
ни ца ма за раз до бље до 1941, на ро чи то ако се има у ви ду да пред ста вља ју од раз 
ста ња по за вр шет ку че ти ри рат не го ди не, то ком ко јих је, услед рат них стра да ња, 
са свим из ве сно мо гло до ћи и до сма ње ња бро ја чла но ва до ма ћин ста ва.64

60 При ја ва Ва си ли ја Јо ва но ви ћа за по вра ћај зе мље од 29. ок то бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
61 При ја ва Стан ка До ше на за по вра ћај зе мље од 22. ок то бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
62 При ја ва Ра до ја Ја у ко ви ћа за по вра ћај зе мље од 22. ок то бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
63 При ја ва Ми ља на Об ра до ви ћа за по вра ћај зе мље од 30. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
64 У ар хив ској гра ђи на ви ше ме ста при сут на су све до че ња о људ ским гу би ци ма ме ђу ко ло-

ни сти ма у Дру гом свет ском ра ту. Ћер ка не ког Ми ло ша Ми ни ћа, на се ље ног у се лу Му же ви не 
код Ис то ка, на при мер, ка же да јој је мај ка умр ла 1941. го ди не, а отац по ги нуо у ло го ру у Ђу ра-
ков цу 1943. За пи сник ко ми си је за ре ви зи ју аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је у се лу Му же ви не, 
по пред ме ту по кој ног Ми ло ша Ми ни ћа од 28. сеп тем бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53. За Ни ко лу 
Му шки њу, до се ље ног са Кор ду на у се ло Ве рић, на во ди се да је био „по за ни ма њу ру дар у вре-
ме ну до би ја ња зе мље, по сле зе мљо рад ник ко ји је по сле ба ти на од стра не Ар на у та 1941. го ди не 
ис пре би јан умро у се лу Ми ло ше ву на Ко со ву“. За пи сник ко ми си је за ре ви зи ју аграр не ре фор ме 
и ко ло ни за ци је у се лу Ве рић, по пред ме ту Ни ко ле Му шки ње од 27. сеп тем бра 1945. го ди не. АЈ, 
97-7-53. „Мој муж Дра го мир“, са оп шта ва За гор ка Сто јиљ ко вић, на се ље на у се лу Ве рић, „да би се 
осве тио Нем ци ма и Ита ли ја ни ма оти шао је 1941. у пар ти за не, и по сле јед но го ди шње бор бе, 7. 
мар та 1942. по ги нуо је у се лу Ма гаш у бор би про тив не при ја те ља“. При ја ва За гор ке Сто јиљ ко вић 
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Број чла но ва ко ло ни стич ких до ма ћин ста ва, пре ма по да ци ма из 1945. го-
ди не, мо гу ће је при ка за ти у ви ду та бе ле, на узор ку при ја ва под но ше них за 
по вра ћај зе мље у не ко ли ко се ла: Ве рић (у ис точ ком сре зу), Ћи рез, Кра љи ца, 
По љан це, Броћ на, Воћ њак (у дре нич ком сре зу), као и за пи сни ка ре ви зи о них 
ко ми си ја во ђе них по том осно ву.65 Та бе ле су да те уз на во ђе ње ли ца на чи је 
име при ја ве и за пи сни ци гла се и бро ја чла но ва њи хо вих до ма ћин ста ва:

Та бе ла 2. Број чла но ва до ма ћин ста ва ко ло ни зо ва них у се лу Ве рић

Име и пре зи ме Бр. чланова 
до ма ћин ства Име и пре зи ме Бр. чланова 

до ма ћин ства
Са во Ба но вић 5 Ра де Јев то вић 7
Или ја Па ви ће вић 6 Ђор ђе Ко цић 6
Јо ван Ми ло ше вић 4 Бла го та Ман дић 7
То мо Дап че вић 7 Сто јан Ма ро вић 7
Ан дра Ма ру шић 5 Ђу ро Ма ро вић 5
Са во Ма ру шић 8 Ми хај ло Ма ро вић 4
Ри сто Бр зут 4 Ни ко ла Ма ро вић 8
Ни ко ла Му шки ња 4 Ду шан Мир ко вић 8
Ја гош Пе ро ше вић 5 Јо ван Ни ко лић 5
Јан ко Пе ро ше вић 5 Бла го та Ра до њић 6
Ми тар Ми ју шко вић 7 Че до мир Си ме о но вић 6
Дра гу тин Чу пић 8 Ви до сав Ста мен ко вић 8
Ђу ро Бур саћ 5 Ду шан Тор би ца 8
Мир ко Бур саћ 7 Ми на Ве љо вић 3
Са во Бур саћ 8

за по вра ћај зе мље од 5. ок то бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53. Га ври ло Де ли ба шић, ко ло ни зо ван у 
се лу Кра љи ца, на во ди да му је умро син од две го ди не и да му је за вре ме на па да не при ја тељ ске 
вој ске по ги ну ла ћер ка. При ја ва Га ври ла Де ли ба ши ћа за по вра ћај зе мље од 12. ав гу ста 1945. го-
ди не. АЈ, 97-7-54. Ве ли сав Жи жић, исто ко ло ни ста из се ла Кра љи ца, ка же: „На по ми њем да ми 
је син Ра до је Жи жић по ги нуо као бо рац 2. ма ја 1945. го ди не, као ко ман дир I че те III ба та љо на 
15. ма је вач ке бри га де у се лу Бу ли нац код Бе ло ва ра у Сло ве ни ји“. При ја ва Велисавa Жи жи ћа за 
по вра ћај зе мље од 16. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54. Ми ли ца Ву јић, на се ље на у се лу Броћ на, 
на во ди да јој је муж Ђу ро мо би ли сан 1941. го ди не и да од та да не зна ни шта о ње му. При ја ва 
Ми ли це Ву јић за по вра ћај зе мље од 21. ок то бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54. Удо ви ца Јо ва на П. 
По по ви ћа, ко ло ни зо ва ног у се лу Спа сов брег, са оп шта ва да су јој ав гу ста ме се ца 1941. му жа 
стре ља ли ита ли јан ски фа ши сти и да од та да са сво јом де цом жи ви од ми ло сти ње. При ја ва удо-
ви це Јо ва на П. По по ви ћа за по вра ћај зе мље од 18. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.

65 При ја ве за по вра ћај зе мље и за пи сни ци ре ви зи о них ко ми си ја по пред ме ти ма ли ца ко-
ло ни зо ва них у се лу Ве рић. АЈ, 97-7-53; При ја ве за по вра ћај зе мље ли ци ма ко ло ни зо ва ним у 
се ли ма Ћи рез, Кра љи ца, По љан це, Броћ на, Воћ њак. АЈ, 97-7-54.
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Та бе ла 3. Број чла но ва до ма ћин ста ва ко ло ни зо ва них 
у се лу Ћи рез

Име и пре зи ме Бр. чланова 
до ма ћин ства Име и пре зи ме Бр. чланова 

до ма ћин ства

Ла зар Мар ко вић 6 Ни ко ла Ша кић 15

Бог дан Ву јо вић 2 Ни ко ла Дра шко вић  6

Во јин Ву јо вић 1 Пе ро Дра шко вић  6

Ви дак Ву јо вић 8 Ни ко ла Љу би чић  4

Ни ко ла Ву јо вић 7 Ћет ко Ву јо вић  2

Ма шан Ву јо вић 7 Мир ко Ву јо вић  1

Мар ко Ба ни ће вић 7 Ра до мир Ву јо вић  5

Кр сто Ша кић 8 Ра ди ша Ву јо вић  7

Та бе ла 4. Број чла но ва до ма ћин ста ва ко ло ни зо ва них 
у се лу Кра љи ца

Име и пре зи ме Бр. чланова 
до ма ћин ства Име и пре зи ме Бр. чланова 

до ма ћин ства

Ма шан Ота ше вић  6 Пе тар Де ли ба шић  8

Ђор ђе Са мар џић  5 Ни ко ла Де ли ба шић  9

Ни ко ла Са мар џић  7 Га ври ло Де ли ба шић  9

Пе ро Ота ше вић  9 Гли ша Ла ла то вић  8

Ни ко ла Ота ше вић  9 Пе ро Ла ла то вић  4

Ла зар Ра до вић  5 Спа со је Го ло вић  6

То ми ца Јо ва но вић  5 Ми лун Го ло вић  3

Алек са Са мар џић 10 Ра ди ша Дра шко вић  4

Ми лић Ра до вић  8 Жив ко Ву ко тић  7

Фи лип Ни ко лић  4 Спа со је Ву ко тић  5

Бо жо Чо ла ко вић 11 Алек са Жи жић  9

Бла го је Чо ла ко вић  6 Ве ли сав Жи жић  6

Ћет ко Са мар џић  9 Ми ли ка Ја у ко вић 11

Ви дак Ро га но вић  8 Бо шко Жив ко вић  9

Ра до ван Ро га но вић  8 Пе тар Ми ја то вић  3

Бла го та Ро га но вић  4 Си мо Ма ли ко вић  4
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Та бе ла 5. Број чла но ва до ма ћин ста ва ко ло ни зо ва них у се лу По љан це

Име и пре зи ме Бр. чланова 
до ма ћин ства Име и пре зи ме Бр. чланова 

до ма ћин ства
Бо шко Са ве љић 22 Бо жи дар Ву ко тић  4
Ни ко ла Ву ја ди но вић 10 Да ни ло Ву ко тић  8
Мар ко Ву ја ди но вић  6 Или ја Ву ко тић  5
Ми тар Ву ја ди но вић  3 Мар ко Ву ко тић  8
Јо ван Ми тро вић  7 Или ја Дра го је вић  1
Са во Ми тро вић  6 Ми ло ван Дра го је вић  5
Ду шан Ла јо вић  8 Но вак Дра го је вић 10
Ми лош Ла јо вић  9 Дра го Ву ла но вић  5
Ви дак Ла јо вић  7 Ва со Де ли ба шић  7
Сте ван Ла јо вић  3 Ра до ван Де ли ба шић  6
Са вић Ла јо вић  5 Пе тар Де ли ба шић  5
Кр сто Чо ла ко вић  5 Ми тар Ан дри ја ше вић  8
Ћет ко Ба ро вић  5 Кр сто Ми рић  7
Ра до сав Стри ко вић  3 Ра до сав Га рић 11
Жив ко Стри ко вић  8 Ми лош Јо ва но вић  8
Гру ји ца Дре ка ло вић 10 Сте ван Ро га но вић  9
Бла го је Дре ка ло вић 10 Ми лун Ла ла то вић  3
Ђор ђе Дре ка ло вић  6 Па вић Об ра до вић  8
Ра ди слав Ђу мић  6 Ми љан Об ра до вић  9
Или ја Јан ко вић  6 Бо жо Ник че вић 10

Та бе ла 6. Број чла но ва до ма ћин ста ва ко ло ни зо ва них у се лу Броћ на

Име и пре зи ме Бр. чланова 
до ма ћин ства Име и пре зи ме Бр. чланова 

до ма ћин ства
Ђор ђе Ми ло ва но вић  9 Јо ван Ко ке рић  7
То дор Ми ло ва но вић  7 Ђор ђе Стри жов  4
Бо жи дар Ми ло ва но вић  6 Ђор ђе Бе а ра  3
Мар ко Но ва ко вић  7 Ду шан Ма џа ре вић  5
Лу ка Но ва ко вић  7 Ни ко ла Ма џа ре вић  7
Па вле Про се нац  8 Пе тар Ма џа ре вић  4
Об рад Вук ми ри ца 10 Ра де Ђу рић  8
Ни ко ла Шку ле тић  4 Ми лош Ри стић 21
До бро сав Ко ке рић  7 Јо во Пр кут  3
То дор Ко ке рић 11 Ми ло је До брић 13
Ра до сав Ко ке рић  7
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Та бе ла 7. Број чла но ва до ма ћин ста ва ко ло ни зо ва них 
у се лу Воћ њак

Име и пре зи ме Бр. чланова 
до ма ћин ства Име и пре зи ме Бр. чланова 

до ма ћин ства
Да мјан Ђо ко вић  6 Пе ро Бо жо вић  5
Дра гу тин Ми ћо вић 10 Сто ја дин Пе тро вић  7
Ра дош Ми ћо вић 11 Вла ди мир Ми тић 10
Ан то Пе ро вић  6 Ђу ро Ву јо вић  7
Јо ван Ђу ка но вић  6 Ма ри ја Бо ро вић  5
Не дељ ко Ви ло ти је вић  5 На да Пе тро вић  6
Ми ро Ви ло ти је вић  3

Про се чан број чла но ва ко ло ни стич ких до ма ћин ста ва, пре ма по да ци ма 
да тим у та бе ла ма, био би овај: у се лу Ве рић – 6,07, Ћи рез – 5,75, Кра љи ца – 
6,84, По љан це – 7,05, Броћ на – 7,52, Воћ њак – 6,69. Ску па, за сва се ла за јед но, 
про сек би био 6,65. Има ју ћи у ви ду да се на ве де но број но ста ње од но си на 
1945. го ди ну, оно о че му до дат но тре ба во ди ти ра чу на је сте сле де ће: иако је 
то ком Дру гог свет ског ра та до шло до стра да ња ко ло ни ста, број чла но ва до ма-
ћин ста ва, с дру ге стра не, мо гао је би ти уве ћан ра ђа њем, услед че га по да ци из 
1945. го ди не та ко ђе не мо ра ју ну жно да од го ва ра ју ста њу до 1941. Са оп ште-
ња о ста ро сној струк ту ри до ма ћин ста ва, ме ђу тим, у ар хив ској гра ђи из 1945. 
го ди не при сут на су са мо спо ра дич но. Тек у јед ном бро ју при ја ва за по вра ћај 
зе мље на во ди се ко ли ко уку ћа ни ко ло ни ста има ју го ди на. Слич но је и са за-
пи сни ци ма ре ви зи о них ко ми си ја. То ни је до вољ но за до но ше ње оп шти јих 
за кљу ча ка о уве ћа њу бро ја чла но ва ко ло ни стич ких до ма ћин ста ва ра ђа њем 
то ком Дру гог свет ског ра та, али мо же да по слу жи као сво је вр сно по ла зи ште 
у том прав цу. До тич ни Ду шан Ла јо вић, та ко, на се љен у се лу По љан це, на во-
ди да у ку ћи, по ред се бе, ро ђе ног 1896. го ди не, има же ну Ле по са ву (ро ђе ну 
1905), си но ве Вељ ка (1930), Ве се ли на (1932), Вла ди ми ра (1936) и Ве ли ми ра 
(1939), те ћер ке Љу би цу (1928) и Зла ти ју (1937).66 Мар ко Ву ја ди но вић, исто 
из се ла По љан це, од уку ћа на има мај ку од 78 го ди на, же ну (од 35), де цу Ву ја-
ди на (16), Ве ли бо ра (13) и Ми ро сла ва (9).67 Вла ди мир Стој ко вић, на се ље ник 
у се лу Ту ри ће вац, као чла но ве до ма ћин ства на бра ја же ну Ста ну, ста ру 42 
го ди не, си но ве Стој ка и Ђу ру, ста ре 18 и 8 го ди на, ћер ке Зо ри цу и Дра ги цу, 
ста ро сти 14 и 9 го ди на.68 Кри сти на Па ви ће вић, же на по кој ног Или је, ко ло-
ни зо ва ног у се лу Ве рић, жи ви са че тво ро де це: си но ви ма Ла за ром, Јо ва ном 

66 При ја ва Ду ша на Ла јо ви ћа за по вра ћај зе мље од 19. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
67 При ја ва Мар ка Ву ја ди но ви ћа за по вра ћај зе мље од 26. ок то бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
68 При ја ва Вла ди ми ра Стој ко ви ћа за по вра ћај зе мље од 14. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
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и Ко стом, од 19, 15 и 6 го ди на, и ћер ком Ста ном од 16 го ди на.69 И удо ви ца 
Јо ва на Ми ло ше ви ћа, Ми ли ца, ста ра 45 го ди на, та ко ђе са зе мљом у Ве ри ћу, 
жи ви са де цом: си но ви ма До бри во јем и Ве ли ми ром, уз ра ста 14 и 12 го ди на.70

Да са оп ште ња о ста ро сној струк ту ри не го во ре са мо јед но, а то је да се 
до ма ћин ства ко ло ни ста 1945. го ди не са сто је ис кљу чи во од чла но ва ро ђе них 
пре Дру гог свет ског ра та, по бри ну ли су се ар хив ски до ку мен ти из ко јих се 
ви ди да при но ве код из ве сног бро ја на се ље ни ка од 1941. па на да ље уоп ште 
ни су би ле рет кост. У за пи сни ку ре ви зи о не ко ми си је по пред ме ту Ни ко ле Му-
шки ње, на се ље ног у се лу Ве рић, ре ци мо, сто ји да Дра ги ца, удо ви ца име но ва-
ног, има дво је де це: си на Јо ва на од 15 и ћер ку Не дељ ку од че ти ри го ди не.71 За 
Ја го ша Пе ро ше ви ћа, на се ље ног исто у Ве ри ћу, у за пи сни ку во ђе ном у ве зи 
са ње го вим слу ча јем ка же се да жи ви са же ном Се ки цом, ста ром 36 го ди на, 
си ном Сло бо да ном, ста рим че ти ри го ди не, и ћер ка ма Ми ли цом и Ми ле вом, 
ста ро сти шест и две го ди не.72 У при ја ви за по вра ћај зе мље ко ју је до био у 
се лу До бро ше вац, Дра ган С. Пет ко вић на во ди да по ред се бе у до ма ћин ству 
има још се дам уку ћа на, и то: оца, мај ку, же ну, бра та, тро је де це уз ра ста три, 
че ти ри и пет го ди на,73 итд.

На ве де на са оп ште ња, ка ко се ви ди, пре ко по да та ка о ста ро сној струк ту ри 
не по сред но го во ре и о са ста ву ко ло ни стич ких до ма ћин ста ва. Њих углав ном 
чи не су пру жни ци (од ко јих по је ди ни 1945. го ди не ни су ви ше ме ђу жи ви ма) 
и њи хо ва де ца. Уз по дат ке из та бе ла 2-7, из ко јих про из ла зи да се у не ко ли ко 
ко сов ско-ме то хиј ских се ла про сек чла но ва ко ло ни стич ких до ма ћин ста ва кре-
ће из ме ђу 5,75 и 7,58, да та са оп ште ња мо гу да ука зу ју на рас про стра ње ност 
ну кле ар не или ино ко сне по ро ди це као до ма ћич ке струк ту ре ко ло ни ста. У 
при лог то ме го во ре и оста ли ар хив ски до ку мен ти у ко ји ма се по ред бро ја 
чла но ва ко ло ни стич ких до ма ћин ста ва са оп шта ва и њен са став. У за пи сни ку 
аграр не ко ми си је во ђе ном по пред ме ту Ми ло ша Мр ча ли це, на при мер, сто ји 
да су иза ње го ве смр ти, као чла но ви по ро ди це ко ји тра же по вра ћај зе мље у се-
лу Му же ви не код Ис то ка, оста ли же на Ма ри ја и че тво ро де це.74 По пред ме ту 

69 За пи сник ко ми си је за ре ви зи ју аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је у се лу Ве рић, по 
пред ме ту Или је Па ви ће ви ћа од 27. сеп тем бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.

70 За пи сник ко ми си је за ре ви зи ју аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је у се лу Ве рић, по 
пред ме ту Јо ва на Ми ло ше ви ћа од 27. сеп тем бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.

71 За пи сник ко ми си је за ре ви зи ју аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је у се лу Ве рић, по 
пред ме ту Ни ко ле Му шки ње од 27. сеп тем бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.

72 За пи сник ко ми си је за ре ви зи ју аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је у се лу Ве рић, по 
пред ме ту Ја го ша Пе ро ше ви ћа од 27. сеп тем бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.

73 При ја ва Дра га на С. Пет ко ви ћа за по вра ћај зе мље од 5. но вем бра 1945. го ди не. 
АЈ, 97-7-54.

74 За пи сник ко ми си је за ре ви зи ју аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је у се лу Му же ви не, 
по пред ме ту Ми ло ша Мр ча ли це од 28. сеп тем бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.
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Пе ре Јо ви ће ви ћа, на се ље ног у истом се лу, а по ги ну лом 1923. го ди не у бор би 
про тив ка ча ка, пи ше слич но: по вра ћај зе мље тра жи ње го ва удо ви ца са ћер-
ком.75 За То му Дап че ви ћа, ко ло ни сту из Ве ри ћа, у за пи сни ку аграр не ко ми-
си је на во ди се да од уку ћа на има же ну и пе то ро де це;76 за Ри сту Бр зу та, на се-
ље ног исто у Ве ри ћу, да има же ну Са ве ту, си на Мом чи ла и ћер ку Ми ле ну.77 
У при ја ви Ми ни стар ству ко ло ни за ци је Вла де ДФЈ, Ра до ји ца Ја ко вље вић, ко-
ло ни ста из се ла Гло го вац, у дре нич ком сре зу, где тра жи да се вра ти на до би-
је ну зе мљу, ка же да у по ро ди ци има же ну, ћер ку и си на.78 Ри ста Ко ва че вић, 
на се љен та ко ђе у Гло гов цу, у обра ћа њу истом ми ни стар ству на во ди да жи ви 
са же ном и јед ним де те том.79 Гли го ри је М. Опа чић, ко ло ни зо ван у се лу Ба-
њи ца, у кра си ми ро вач кој оп шти ни, сре за дре нич ког, ка же да у ку ћи има же ну 
и осмо ро ма ло лет не де це,80 итд.

Са ста вље ност ко ло ни стич ких до ма ћин ста ва од су пру жни ка и њи хо ве де це 
ни је да кле би ла рет ка по ја ва. На про тив. На осно ву ар хив ске гра ђе, ме ђу тим, 
не мо же се твр ди ти да је та кав са став био и је ди ни. Већ дво ци фре ни бро је ви 
чла но ва по је ди них до ма ћин ста ва, на ве де них ре ци мо у та бе ла ма 3-7, а од ко јих 
се не ки кре ћу бли зу или пре ко две де се ти не, за тим и струк ту ра ко ја пре ва зи ла-
зи струк ту ру за сно ва ну на ре ла ци ји су пру жни ци – њи хо ва де ца (као што је то 
слу чај са по ро ди цом Дра га на С. Пет ко ви ћа, ко ло ни сте из До бро шев ца, ко ји 
жи ви са оцем, мај ком, же ном, бра том и тро је де це), ин ди ка тор су при су ства 
ко ло ни стич ких до ма ћин ста ва ко ја по ред чла но ва по ро ди це об у хва та ју јед ног 
или ви ше срод ни ка. По јам за дру га, с тим у ве зи, код ко ло ни ста ни је ни ма ло 
не у о би ча јен. Лу ка С. Шу шњар, ко ло ни зо ван у се лу До ња Ко ре ти ца, у кра си ми-
ро вач кој оп шти ни, о број ном ста њу свог до ма ћин ства ка же: „Мо ја за дру га има 
се дам чла но ва“.81 Ни ко ла Ка ши ко вић, на се љен у истом се лу, ка же ово: „По ред 
ме не имам у за дру зи још три чла на“.82 Слич но го во ри и Га ври ло Де ли ба шић: „У 
за дру зи имам (жи вих) осам чла но ва по ро ди це“;83 за тим Ни ко ла Де ли ба шић: 
„У за дру зи имам бра та, мај ку, же ну и че тво ро де це, у вој сци имам бра та“;84 

75 За пи сник ко ми си је за ре ви зи ју аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је у се лу Му же ви не, 
по пред ме ту Пе ре Јо ви ће ви ћа од 28. сеп тем бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.

76 За пи сник ко ми си је за ре ви зи ју аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је у се лу Ве рић, по 
пред ме ту То ме Дап че ви ћа од 27. сеп тем бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.

77 За пи сник ко ми си је за ре ви зи ју аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је у се лу Ве рић, по 
пред ме ту Ри ста Бр зу та од 27. сеп тем бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.

78 При ја ва Ра до ји це Ја ко вље ви ћа за по вра ћај зе мље од 17. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
79 При ја ва Ри сте Ко ва че ви ћа за по вра ћај зе мље од 17. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
80 При ја ва Гли го ри ја М. Опа чи ћа за по вра ћај зе мље од 22. ок то бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.
81 При ја ва Лу ке С. Шу шња ра за по вра ћај зе мље од 15. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
82 При ја ва Ни ко ле Ка ши ко ви ћа за по вра ћај зе мље од 22. ок то бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
83 При ја ва Га ври ла Де ли ба ши ћа за по вра ћај зе мље од 12. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
84 При ја ва Ни ко ле Де ли ба ши ћа за по вра ћај зе мље од 12. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
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а он да и Пе тар Де ли ба шић, за јед но са прет ход ном дво ји цом ко ло ни зо ван у 
се лу Кра љи ца: „У за дру зи имам же ну, пе то ро де це и си на у вој сци“.85 Ми лу тин 
Са мар џић, на се љен та ко ђе у Кра љи ци, на во ди сле де ће: „У за дру зи имам (...) 
16 чла но ва по ро ди це“;86 a Ан дри ја Ра ду ло вић, из истог се ла: „У за дру зи имам 
13 чла но ва по ро ди це“,87 итд.

Упо тре ба пој ма за дру га у на ве де ним при ме ри ма до вољ но до бро го во ри 
о ње го вом при су ству у реч ни ку ко ло ни ста. С дру ге стра не, да ле ко је од то га 
да је ти ме пру жен до каз о по сто ја њу за дру ге као струк ту ре до ма ћин ства, под 
ко јом се под ра зу ме ва за јед ни ца нај ма ње две хо ри зон тал но/вер ти кал но срод-
нич ки по ве за не или не по ве за не ну кле ар не по ро ди це. Тај се по јам у овом слу-
ча ју мо же по сма тра ти пре све га као си но ним за реч „по ро ди ца“, на ро чи то ако 
се узме у об зир да се у ис ка зи ма по је ди них ко ло ни ста он од но си на за јед ни цу 
ко ја бро ји све га не ко ли ко чла но ва, или на ску пи ну љу ди ко ја је већ озна че на 
пој мом по ро ди ца („У за дру зи имам (жи вих) осам чла но ва по ро ди це“). Уко ли-
ко се има ју у ви ду из ја ве по след ње дво ји це ко ло ни ста, по јам за дру га, та ко ђе, 
мо же се по сма тра ти и као тер мин ко јим се озна ча ва за јед ни ца жи вље ња гру пе 
срод ни ка, чи ме се, бар до не кле, им пли цит но су ге ри ше по сто ја ње струк ту ре 
до ма ћин ства ко ја би од го ва ра ла за дру жном обра сцу.

О то ме да ли је за дру га као до ма ћич ка струк ту ра за и ста при сут на ме ђу 
ко ло ни сти ма, тер ми но ло ги ја у ар хив ским до ку мен ти ма мо же са мо да дâ од-
ре ђе ни на го ве штај. За по твр ду, од но сно оспо ра ва ње, у том сми слу ипак је од 
нај ве ће ва жно сти не ма те ри јал у ко јем се спо ми ње по јам за дру га, а у ко јем о 
са мом до ма ћин ству, осим бро ја чла но ва не ма дру гих ин фор ма ци ја, већ ма-
те ри јал у ко јем су са др жа ни по да ци упра во и о са ста ву, или струк ту ри до ма-
ћин ства. Је дан од ар хив ских до ку ме на та ко ји је мо гу ће узе ти као по ла зи ште 
у по тра зи за за дру гом ме ђу ко ло ни сти ма је сте ре ци мо при ја ва Ми ло ша То-
шо ви ћа, под не та Ми ни стар ству ко ло ни за ци је Вла де ДФЈ за по вра ћај зе мље 
у се лу Ђу ра ко вац код Ис то ка. У тој при ја ви То шо вић на во ди да је зе мља ко ју 
тра жи до би је на на име ње го вог оца Ђу ре, а да у тре нут ку ње ног под но ше ња 
по ред се бе у до ма ћин ству има још шест чла но ва, и то сна ју са ћер ком, бра та 
са су пру гом и дво је де це.88 Сле де ћи до ку мент је за пи сник аграр не ко ми си је по 
пред ме ту Вук са на Де ви ћа, ко ло ни зо ва ног у се лу Љу бо жда, исто код Ис то ка, 
у ко јем се ка же да до тич ни у ку ћи, уз сво ју по ро ди цу, ко ја бро ји де сет чла но-
ва, има и бра та Зе ку, са по ро ди цом од шест чла но ва, ода кле их је укуп но 16.89 

85 При ја ва Пе тра Де ли ба ши ћа за по вра ђај зе мље од 12. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
86 При ја ва Ми лу ти на Са мар џи ћа за по вра ћај зе мље од 12. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
87 При ја ва Ан дри је Ра ду ло ви ћа за по вра ћај зе мље од 12. ав гу ста 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
88 При ја ва Ми ло ша То шо ви ћа за по вра ћај зе мље од 19. ок то бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.
89 За пи сник ко ми си је за ре ви зи ју аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је у се лу Љу бо жда, по 

пред ме ту Вук са на Де ви ћа од 29. сеп тем бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.
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Не што слич но за бе ле же но је и у за пи сни ку по пред ме ту бра ће Ан дре и Са ве 
Ма ру шић, на се ље них у Ве ри ћу, за ко је се ка же да су „за јед но до би ли зе мљу; 
по сле ра та се по де ли ли“. На во ди се да Ан дра има два си на и две ћер ке, а Са ва 
же ну, че ти ри си на и две ћер ке.90

Прет по став ка о при сут но сти за дру ге ме ђу ко ло ни сти ма, а ка ко се из при-
ло же ног ви ди, ис по ста вља се да ни је да ле ко од исти не. Већ у слу ча ју Ми ло-
ша То шо ви ћа, на се ље ног у Ђу ра ков цу, на зи ре се ње но по сто ја ње: То шо вић 
тра жи по вра ћај зе мље, ко ју је до био ње гов отац, и исто вре ме но на во ди да у 
до ма ћин ству има сна ју са ћер ком и бра та са сво јом по ро ди цом. То ука зу је на 
јед но: као ко ло ни ста, име но ва ни је до 1941. го ди не жи вео у за јед ни ци са сво-
јим оцем (ве ро ват но и са мај ком), та ко ђе и са бра том и ње го вом по ро ди цом 
(чи ње ни ца да има сна ју и уну ку го во ри о то ме да је и сâм био оже њен и да је 
имао вла сти ти по род). Слу ча је ви бра ће Де вић и Ма ру шић из гле да да прет-
по став ци о по сто ја њу за дру ге да ју мно го бо љу по твр ду: пр ви по сле Дру гог 
свет ског ра та и да ље жи ве за јед но, док су се дру ги по де ли ли.

Ди ле му око при сут но сти за дру жних до ма ћин ста ва код ко ло ни ста мо же да 
от кло ни не ко ли ко на ред них до ку ме на та, иза бра них ме ђу ви ше дру гих слич ног 
са др жа ја. У пр вом од њих по ми ње се не ки Јан ко Љу шић, на се ље ник у Ис то ку, 
стар 75 го ди на, ко ји је „у вре ме ну до де ле зе мље био сре ски пан дур а да нас 
зе мљо рад ник“. За Љу ши ћа се на во ди да од уку ћа на има же ну, пет си но ва, две 
сна је и ше сто ро уну ча ди.91 На дру гом ме сту по ми њу се бра ћа Ја ков, Ми ло је 
и Кр ста Кр стић, исто на се ље ни у Ис то ку, а ко ји су зе мљу до би ли на име оца 
Ми ли ћа Кр сти ћа. За за дру гу име но ва них на во ди се да има 35 чла но ва.92 Сле-
де ћи је до ку мент у ко јем ра ни је већ по ме ну ти Дра ган С. Пет ко вић са оп шта ва 
ово: „Пре ра та био сам на се љен у се лу До бро шев цу, оп шти не чи ка то вач ке, 
сре за дре нич ког. Као на се ље ник од др жа ве сам до био око 14 хек та ра зе мљи-
шта, на ко ме сам по ди гао ку ћу и оста ле згра де о свом тро шку. Од мах по сле 
ка пи ту ла ци је био сам при ну ђен да се са сво јом по ро ди цом пре се лим у Ср би ју, 
у ме сто ро ђе ња, у се ло Гла со вик, оп шти на Жит ни по ток, срез пу сто реч ки. 
Та мо сам оста вио ста ре ро ди те ље, же ну и тро је ма ло лет не де це и бра та Ра-
до ми ра, ко ји жи ви са мном, не по де љен, у за јед ни ци“.93 Је дан од до ку ме на та у 
овом ни зу је и онај на сло вљен на до тич ну Ми ли цу Ву јић, ко ло ни зо ва ну у се лу 

90 За пи сник ко ми си је за ре ви зи ју аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је у се лу Ве рић, по 
пред ме ту Ан дре и Са ве Ма ру ши ћа од 27. сеп тем бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.

91 За пи сник ко ми си је за ре ви зи ју аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је у Ис то ку, по пред-
ме ту Јан ка Љу ши ћа од 28. сеп тем бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.

92 За пи сник ко ми си је за ре ви зи ју аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је у Ис то ку, по пред-
ме ту Ја ко ва, Ми ло ја и Кр сте Кр сти ћа од 28. сеп тем бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-53.

93 При ја ва Дра га на С. Пет ко ви ћа за по вра ћај зе мље од 5. но вем бра 1945. го ди не. 
АЈ, 97-7-54.
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Броћ на. У при ја ви за по вра ћај зе мље из ме ђу оста лог она ка же: „На ово има ње 
би ли су ми на се ље ни све кар, по кој ни Шпи ро Ву јић (умро пре 3 ме се ца), и мој 
муж Ђу ро Ву јић, мо би ли сан у бив шој ју го сло вен ској вој сци 1941. го ди не, ка-
да је оти шао, и од та да па до да нас не знам ни шта о ње му. Имам јед но му шко 
де те од ње га, ста ро шест го ди на. Та ко ђе је са на ма жи вео и брат мо га му жа 
са ње го вом по ро ди цом, за ко га чу јем да се са да на ла зи не где у Дал ма ци ји“.94

За вр шно раз ма тра ње

Још од вре ме на свог осни ва ња, ет но ло ги ја је ори ги нал ност у по ре ђе њу 
са дру гим дру штве ним на у ка ма сте кла „ис тра жи ва њем на те ре ну“, тј. ме то до-
ло шки по себ но раз ра ђе ним кон цеп том ет но граф ског ра да ко ји под ра зу ме ва 
не по сред но бе ле же ње, по сма тра ње и уче ство ва ње у по ја ва ма ко је су пред мет 
про у ча ва ња. Та кав на чин до ла же ња до ем пи риј ског ма те ри ја ла усло вља ван је 
ори јен та ци јом ет но ло шких ин те ре со ва ња, ко ја су се при мар но фо ку си ра ла на 
кул ту ре без пи сма и пи са них до ку ме на та. Пре ма ре чи ма Клод Ле ви-Стро са, 
ме ђу тим, не по сред но бе ле же ње по да та ка, кроз оп сер ви ра ње по ја ва и во ђе ње 
раз го во ра са ње ним уче сни ци ма, а ко је и дан-да нас фи гу ри ра као не за о би ла-
зан ме то до ло шки по сту пак ет но ло шког ра да, узро ко ва но је не то ли ко ори јен-
та ци јом ко ли ко објек том ис тра жи ва ња ет но ло ги је. „Ет но ло ги ја се пре све га 
за ни ма за оно што ни је на пи са но“, ка ко ка же, „не то ли ко што на ро ди ко је она 
про у ча ва не уме ју пи са ти, ко ли ко за то што је оно чи ме се за ни ма друк чи је од 
све га што љу ди обич но ми сле за бе ле жи ти у ка ме ну или на па пи ру“.95 По сма-
тра но у од но су на исто ри о гра фи ју, ко ја се у до ла ску до нео п ход них ин фор-
ма ци ја у мно го ме осла ња на пи са ну гра ђу, ет но ло ги ја ода тле ме то до ло шки не 
мо ра ну жно да бу де кон ци пи ра на на по све раз ли чи тим осно ва ма, но пи та ње 
са ко јим се у том слу ча ју мо же сре сти гла си има ли у пи са ној гра ђи по да та ка 
по треб них за са зна ва ње по ја ва ко је про у ча ва?

Ар хив ској гра ђи, као пи са ном из во ру ко ји се пре ма ве ро до стој но сти у 
пре но ше њу по да та ка убра ја у исто риј ске из во ре пр вог ре да, у до ма ћој ет-
но ло ги ји све до нај но ви јег до ба ни је по све ћи ва но пре ви ше па жње, иако се 
као пр ви ет но лог ко ји је ко ри стио ову вр сту из во ра ја вља још Ти хо мир Ђор-
ђе вић, ко ји у пред го во ру сво је књи ге Из Ср би је Кне за Ми ло ша – кул тур не 
при ли ке од 1815. до 1839. го ди не, об ја вље не 1922, екс пли цит но на во ди да 
му је глав ни из вор из ко јег је узи мао гра ђу био упра во др жав ни ар хив.96 

94 При ја ва Ми ли це Ву јић за по вра ћај зе мље од 21. ок то бра 1945. го ди не. АЈ, 97-7-54.
95 Cla u de Lévi-Stra uss, Struk tu ral na an tro po lo gi ja, Stvar nost, Za greb, 1989, 36.
96 Ти хо мир Р. Ђор ђе вић, Из Ср би је Кне за Ми ло ша – кул тур не при ли ке од 1815. до 1839. 

го ди не, Про све та, Бе о град, 1983, 7.



214 Александар Павловић

На кон то га, до по ја ве од ре ђе ног ин те ре со ва ња за ар хив ску гра ђу у ет но ло шким 
ис тра жи ва њи ма до ла зи тек 70-их и 80-их го ди на 20. ве ка, па се од тог пе ри о да 
ме ђу на шим ет но ло зи ма ко ји су се у сво јим ра до ви ма слу жи ли и ар хив ским по да-
ци ма ја вља ју Бо ри во је Дроб ња ко вић, Ми тар Вла хо вић, Сло бо дан Зе че вић, Шпи-
ро Ку ли шић, Ви до са ва Сто јан че вић, Ђур ђи ца Пе тро вић, Ни ко ла Ф. Пав ко вић, 
Сре бри ца Кне же вић, Мир ја на Про шић-Двор нић, Мил ка Јо ва но вић, Де сан ка 
Ни ко лић, Ја сна Бје ла ди но вић-Јер гић, Дра га на Ра до ји чић,97 Бран ко Ћу пур ди ја.98

Афир ма ци ја ар хив ске гра ђе као из во ра у ет но ло шким ис тра жи ва њи ма још 
увек ни је по стиг ну та у пу ној ме ри. Раз ма тра ју ћи ње ну вред ност, Мир ја на Про-
шић-Двор нић ка же да она са др жи оби ље по да та ка о раз ли чи тим ин сти ту ци ја ма, 
дру штве ним, кул тур ним, еко ном ским при ли ка ма, ад ми ни стра тив ним и за кон-
ским про пи си ма и уред ба ма, дру штве ном по ло жа ју, со ци јал ној и про стор ној 
по кре тљи во сти ста нов ни штва, као и о мно гим дру гим пи та њи ма ко ја су ва жна 
за оп шти ни во спо зна је о гло бал ним дру штве ним струк ту ра ма и кре та њи ма, 
док, с дру ге стра не, у њи ма има при мет но ма ло ин фор ма ци ја о сва ко днев ном 
жи во ту, на ви ка ма, мо гућ но сти ма и по тре ба ма љу ди, њи хо вом од но су пре ма 
пра ви ли ма и нор ма ма ко је дик ти ра ју вла да ју ћи сло је ви дру штва, и сл.99 Ђур ђи ца 
Пе тро вић, као и Дра га на Ра до ји чић, на ла зе се на слич ном ста но ви шту. Пре ма 
њи ма, ар хив ски из во ри пред ста вља ју нај пре ци зни ји ин фор ма тор за објек тив но 
утвр ђи ва ње исто риј ских ди мен зи ја и про це са, узро ка и по сле ди ца по ја ва из до-
ме на кул ту ре. На су прот то ме, у њи ма је са мо си сте мат ским и пре ци зним ра дом 
мо гу ће про на ћи и по пи се ин вен та ра ку ћа, по след ње же ље уми ру ћих, по пи се 
укра де не или опљач ка не ро бе, ства ри по ло же них у за лог, за тим спи ско ве пред-
ме та ко је мла да но си у ми раз, оде ће ко ју до би ја ју слу ге и ше гр ти ка да се за по-
шља ва ју, из ве шта је са суд ских про це са, за бра не и од ред бе ло кал них вла сти или 
др жа ве, итд, а за хва љу ју ћи че му је, уз оба ве зну ком па ра ци ју са дру гим из во ри ма, 
у од ре ђе ној ме ри мо гу ће утвр ди ти и са гле да ти сва ко дне ви цу, људ ске на ви ке, 
по тре бе, ин те ре се, те жње, на ра ви, схва та ње ле пог, до брог, по гре шног, и сл.100

97 Сре бри ца Кне же вић, „Ар хив ски и оста ли из во ри о на стан ку и по чет ном за ма ху у ра ду 
Ет но граф ског му зе ја у Бе о гра ду“, у: Ар хив ска гра ђа као из вор за исто ри ју, Ар хив Ср би је, 
Бе о град, 2000, 413-414; Дра га на Ра до ји чић, „Ар хив ски из во ри у ре кон струк ци ји жи во та“, 
у: Ет но ло ги ја и ан тро по ло ги ја: ста ње и пер спек ти ве (уред ник: Дра га на Ра до ји чић), Ет но-
граф ски ин сти тут СА НУ, Бе о град, 2005, 115-116.

98 Ћу пур ди ја на осно ву ар хив ске гра ђе ис тра жу је по ро ди це ко ло ни зо ва не на кон Дру гог 
свет ског ра та у Бај мо ку, на се ве ру Бач ке. Ви де ти: Бран ко Ћу пур ди ја, По ро ди ца ко ло ни ста 
у Бај мо ку 1945-1948, Срп ски ге не а ло шки цен тар, Бе о град, 2005.

99 Мир ја на Про шић-Двор нић, „Ис тра жи ва ње про шло сти и пи та ње из во ра у ет но ло-
ги ји – Ме мо ри јал на и пу то пи сна гра ђа“, Ет но ло шке све ске, Ет но ло шко дру штво Ср би је, 
Бе о град, св. 8/1987, 44.

100 Đur đi ca Pe tro vić, „Du bro vač ki ar hiv kao iz vor za et no lo gi ju“, Ar hi vist, Hi sto rij ski ar hiv 
u Du brov ni ku, Du brov nik, sv. 1-2/1979, 159; Д. Ра до ји чић, нав. де ло, 118.
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Као из вор, ар хив ска гра ђа да кле има сво јих пред но сти, али и не до ста та ка. 
За ет но ло ги ју је од зна ча ја, бу ду ћи да не по сред но про из ла зи из од ре ђе ног 
до га ђа ја или по ја ве, ода кле у пре но ше њу ин фор ма ци ја до ис тра жи ва ча не ма 
по сред ни ка ко ји би те ин фор ма ци је мо гао да са оп шти у дру га чи јем све тлу. 
По да ци ко је ар хив ска гра ђа са др жи, пак, у мно го ме су се лек тив ни, и нај ве-
ћим де лом ре спон ди ра ју са тзв. јав ном сфе ром жи во та, са ствар но шћу прот-
ка ном мре жом фор мал но-ин сти ту ци о на ли зо ва них од но са, док са мо у ма њој 
ме ри осли ка ва ју при ват ност, зби ва ња у сва ко дне ви ци, схва та ња, на ра ви љу ди, 
и сл. Ка да је реч о ис тра жи ва њу до ма ћин ства, као за јед ни це жи во та и ра да 
јед не или ви ше ма њих је ди ни ца ре про дук ци је и по тро шње, по ве за них или 
не срод нич ким од но си ма, ар хив ска гра ђа мо же да бу де од ве ли ког зна ча ја. 
Та ко бар по ка зу је слу чај ар хив ског ма те ри ја ла у ве зи са аграр ном ре фор мом 
и ко ло ни за ци јом на Ко со ву и Ме то хи ји 1918-1941. го ди не. Упо тре бом тог 
ма те ри ја ла, на осно ву од ре ђе ног узор ка, до ла зи се до по је ди них оба ве ште ња 
о ко ло ни стич ким до ма ћин стви ма, на пр вом ме сту до оних на ста лих оп сер ва-
ци јом спо ља, а за хва љу ју ћи ко ји ма је мо гу ће до ћи до са зна ња нај пре о јед ном, 
а то је до ма ћич ка струк ту ра. На по дат ке из ну тра, о жи во ту уну тар до ма ћин-
ста ва, о од но си ма из ме ђу њи хо вих чла но ва, итд, а ко ји би омо гу ћи ли увид у 
„тки во“ ко је до ма ћич ку струк ту ру „ис пу ња ва“, у ар хив ској гра ђи на и ла зи се 
у не знат ном бро ју или се не на и ла зи уоп ште.

Ко ло ни стич ка до ма ћин ства бро ја ла су од јед ног па до де се так, у по је ди-
ним слу ча је ви ма и до пар де се ти на чла но ва. Пре ма по пи су ко ло ни ста ко ји 
1919. го ди не пу ту ју же ле зни цом од Ник ши ћа до Уро шев ца у до ма ћин ству их 
је про сеч но би ло 4,27. По по да ци ма за не ко ли ко се ла у ис точ ком и дре нич ком 
сре зу, про сек је 6,65 чла но ва по до ма ћин ству. Реч је о про се ку до би је ном на 
осно ву по да та ка из 1945. го ди не, ода кле га у са гле да ва њу ста ња за пе ри од од 
1918. до 1941. у од ре ђе ној ме ри тре ба узе ти са ре зер вом, на ро чи то ако се 
има у ви ду да је услед стра да ња то ком Дру гог свет ског ра та мо гло до ћи до 
сма ње ња бро ја чла но ва до ма ћин ста ва, или, с дру ге стра не, до ње го вог уве ћа-
ња ра ђа њем. Оно о че му при том до дат но тре ба во ди ти ра чу на је су по да ци 
у ко ји ма се по ми њу до ма ћин ства са са мо јед ним чла ном. Ни су би ли рет ки 
ко ло ни сти, на и ме, ко ји су на Ко со во и Ме то хи ју до ла зи ли пр во са ми, да би 
тек не што ка сни је, на кон што би се ко ли ко-то ли ко сна шли у но вој сре ди ни, 
до во ди ли и оста ле чла но ве сво је фа ми ли је. Ка ко се мо гло до го ди ти да до ла-
зак оста лих уку ћа на не бу де ниг де за бе ле жен, не мо ра оба ве зно да зна чи да 
до ма ћин ство чи ни са мо је дан члан уко ли ко та ко пи ше у не ком од до ку ме на та, 
ре ци мо у ка квом пут ном спи ску, и сл. Ука зи ва ње на пи та ње са мач ких до ма-
ћин ста ва зна чај но је и ако се по гле да ју до ку мен ти из 1945. го ди не, на при мер 
при ја ве за по вра ћај зе мље и за пи сни ци ре ви зи о них ко ми си ја во ђе них по том 
пи та њу, а у ко ји ма на не ко ли ко ме ста (ви де ти та бе ле 3 и 5) сто ји да по је ди на 
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ли ца жи ве са ма. То не мо ра да бу де од раз ста ња до 1941. го ди не, већ мо жда 
не што са свим дру го: да не ки по је дин ци же ле да се из дво је из сво јих до та да-
шњих по ро ди ца и до ма ћин ста ва и да за поч ну са мо ста лан жи вот; да не ки, сти-
ца јем окол но сти, већ жи ве одво је но од сво јих бив ших уку ћа на; не ки су мо жда 
оста ли без чла но ва сво јих фа ми ли ја па се на кон Дру гог свет ског ра та вра ћа ју 
као сам ци на зе мљу ко ју су им оче ви до би ли за на се ља ва ње, и сл.

Ка ко из ар хив ске гра ђе про из ла зи, струк ту ра ко ло ни стич ких до ма ћин ста-
ва на Ко со ву и Ме то хи ји 1918-1941. го ди не за сту пље на је у не ко ли ко ва ри јан-
ти, ко је го то во у пот пу но сти мо гу би ти об у хва ће не ти по ви ма до ма ћин ста ва 
ко је у сво јим кла си фи ка ци ја ма на во де Мар тин Се га лан и Карл Ка зер. Чи ни 
се да је ме ђу њи ма нај ра спро стра ње ни ја струк ту ра са ста вље на од су пру жни-
ка и њи хо ве де це, од но сно про сто до ма ћин ство, ка ко га на зи ва Се га лан, тј. 
до ма ћин ство ну кле ар не по ро ди це, ка ко га на зи ва Ка зер. При су ство не ког од 
вер ти кал них или хо ри зон тал них срод ни ка у та квом до ма ћин ству – оца, мај-
ке, нео же ње ног бра та, не у да те се стре, итд. – ни је не у о би ча је на по ја ва, што 
зна чи да се ме ђу ко ло ни сти ма ја вља ју и про ши ре на до ма ћин ства. О то ме у 
ко јој ме ри се ја вља за дру га, од но сно ви шеч ла но или сло же но до ма ћин ство, 
са ма тер ми но ло ги ја у ар хив ској гра ђи не пред ста вља пот пу но по у здан из-
вор, ме ђу тим, са др жај јед ног бро ја до ку ме на та не сум њи во ука зу је на ње ну 
за сту пље ност. Као до ма ћин ство, за дру га се сре ће са струк ту ром ко ју чи не 
хо ри зон тал но срод нич ки по ве за не ну кле ар не по ро ди це (на при мер два бра та 
са сво јим по ро ди ца ма) или са струк ту ром са ста вље ном од хо ри зон тал но, али 
и вер ти кал но срод нич ки по ве за них ну кле ар них по ро ди ца (на при мер су пруг 
и су пру га са оже ње ним и нео же ње ним си но ви ма). До ма ћин ства без по ро дич-
не струк ту ре, ка ко их на зи ва Се га лан, а ко ја чи не сам ци, из гле да да су ме ђу 
ко ло ни сти ма рет кост. О њи ма је мо гу ће го во ри ти тек на осно ву не ко ли ци не 
до ку ме на та у ко ји ма се на во ди са мо број чла но ва до ма ћин ства, при че му се 
на ар хив ску гра ђу ко ја би њи хо во при су ство не по сред но по твр ди ла, кроз са-
оп ште ња о са ста ву до ма ћин ста ва, то ком ис тра жи ва ња ни је на и шло.

Ар хив ска гра ђа упо тре бље на у ис тра жи ва њу са мо је део гра ђе ко ја сто ји 
на рас по ла га њу у про у ча ва њу струк ту ре ко ло ни стич ких до ма ћин ста ва на Ко-
со ву и Ме то хи ји 1918-1941. го ди не, те сто га у ра ду оства ре не ре зул та те ни је 
мо гу ће при хва ти ти као пот пу не, ни ти из не ти ста во ви мо гу би ти узе ти као 
оп шти. Реч је за пра во са мо о прет по став ка ма ко је тек тре ба по твр ди ти или 
опо врг ну ти. У том сми слу, нео п ход но би би ло пред у зе ти да ле ко оп се жни ја 
ис тра жи ва ња раз ма тра не те ма ти ке, а ко ја би у об зир узе ла сву ар хив ску гра-
ђу ко ја мо же да по слу жи као из вор за са зна ва ње чи ње ни ца. Она ни ма ло ни је 
оскуд на, ода кле се стр пље ње, ми ну ци о зност и ду го тра јан рад мо ра ју по ста-
ви ти као основ ни им пе ра ти ви пред ис тра жи ва ча. До ла зак до што ве ћег бро ја 
ре ле вант них до ку ме на та, те по ре ђе ње по да та ка ко је са др же, по сту пак је ко ји 
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би у том слу ча ју био од не про це њи ве ва жно сти. Ту се ми сли пре све га на по-
ре ђе ње по да та ка ко ји на ста ју у пе ри о ду од 1918. до 1941. го ди не са по да ци ма 
из 1945. го ди не, чи ме би би ло оне мо гу ће но до но ше ње би ло ка квих за кљу ча ка 
са мо на осно ву оних дру гих, ко ји због не до стат ка ма те ри ја ла из ме ђу рат ног 
раз до бља на за да ту те му има ју мно го то га ви ше да ка жу.

Нај зад, чи ње ни це при ку пље не на осно ву ар хив ске гра ђе, са зна ња и прет-
по став ке о струк ту ри ко ло ни стич ких до ма ћин ста ва, не би тре ба ло да бу ду 
до во љан циљ ис тра жи ва ња. Оства ре не ре зул та те на том по љу нео п ход но би 
би ло по сма тра ти као до при нос јед ном об у хват ни јем про у ча ва њу по ро дич-
ног жи во та и до ма ћин ства на Ко со ву и Ме то хи ји, на ро чи то ако се има у ви-
ду да је реч о уста но ва ма ко је су увек у те сној по ве за но сти са по ја ва ма на 
ши рем дру штве ном пла ну, ода кле њи хо ву струк ту ру и функ ци ју ни је мо гу ће 
по сма тра ти не за ви сно од оп шти јих дру штве них, еко ном ских, кул тур них, по-
ли тич ких про це са. Као по себ но ва жан аспект ана ли зе у том слу ча ју ја вља се 
раз ма тра ње про ме на иза зва них ми гра ци ја ма, од но сно пре се ље њем из јед не 
дру штве не сре ди не у дру гу, те при ла го ђа ва њем но вим усло ви ма жи во та и 
при вре ђи ва ња. Укљу че ност по ро ди це и до ма ћин ства у аграр ну ре фор му и 
ко ло ни за ци ју на Ко со ву и Ме то хи ји 1918-1941. го ди не сто га упра во мо же 
да пред ста вља по го дан ре фе рент ни оквир за ис тра жи ва ње та квих про ме на и 
чи ни ла ца ко ји их ге не ри шу.
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Alek san dar PA VLO VIĆ

STRUC TU RE OF CO LO NISTS’ HO U SE HOLDS IN KO SO VO 
AND ME TO HIA FROM 1918 TO 1941 PUR SU ANT 

TO THE DA TA FROM AR CHI VE MA TE RIAL

Sum mary 

The to pic of this pa per is the struc tu re of co lo nists’ ho u se hold in Ko so vo and Me-
to hia bet we en 1918 and 1941, which aut hor re se ar ches using ar chi ve do cu ments not 
be ing ex plo red till pre sent day. The aim that li es ahead is to re veal facts on co lo nist ho-
u se hold’s struc tu re, due to of fer of in for ma tion that co uld be use ful in wi der analysis of 
kin ship or ga ni za tion in Ko so vo and Me to hia, par ti cu larly in re se ar ching in flu en ce that 
mi gra ti ons, so cial, eco no mi cal, cul tu ral and po li ti cal pro ces ses in that area ha ve on fa mily 
and ho u se hold in men ti o ned pe riod. Using ar chi ve do cu ments in ob ta i ning re le vant in-
for ma tion, the aim of this pa per is al so to at tend af fir ma tion of ar chi ve facts as re so ur ce 
in et hno lo gi cal re se ar ching. In the o re ti cal way, when con si der the struc tu re of co lo nist 
ho u se hold, the aut hor re li es on typo logy pre sen ted by Mar ti ne Se ga len and Karl Ka ser. 
For the pre vi o us one, ho u se hold dif fers in fo ur types: ho u se hold wit ho ut fa mily struc tu-
re, sim ple ho u se hold, ex pan ded ho u se hold and mul ti mem ber ho u se hold; the se cond one 
ma kes dif fe ren ce in three types: ho u se hold of nuc le ar fa mily, ex pan ded fa mily ho u se hold 
and com po und fa mily ho u se hold. Analyzing the sam ple of ar chi ve do cu ments, the aut-
hor re ve als that ar chi ve facts are qu i te va lu a ble, when ce they co uldn’t be ne glec ted in 
re ac hing the know led ge on ho u se hold struc tu re. At the ot her hand, he finds out that all 
three types of ho u se hold pre sen ted by Ka ser are spread among the co lo nists, but mostly 
sim ple ho u se hold or ho u se hold of nuc le ar fa mily. Re gar ding ho u se hold wit ho ut fa mily 
struc tu re, men ti o ned by Se ga len, the aut hor says he didn’t find any con fi den tial ar chi ve 
facts, and ac cor ding to that he ma kes a the sis that type of ho u se hold among co lo nists 
co uld be just ra re. The re sults ob ta i ned thro ugh re se ar ching, fi nally, aut hor de fi nes as 
not com ple te ones and con si der them as as sump ti ons yet to be con fir med or re jec ted. 
In that sen se, he po ints out that it is very im por tant to un der ta ke much wi der re se ar-
ches, espe ci ally tho se ba sed on all ar chi ve do cu ments which co uld be use ful as re so ur ce 
in ob ta i ning ne ces sary facts.

Key words: fa mily, ho u se hold, co lo nists, Ko so vo and Me to hia, ar chi ve do cu ments.
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