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Ап стракт: У ра ду је ана ли зи ран сва ко днев ни жи вот ко ло ни ста, 
као по сле ди ца иде о ло шког про јек та ши ре ња сло вен ства и ус по ста вља-
ња де мо граф ске рав но те же на Ко со ву и Ме то хи ји, у пе ри о ду из ме ђу 
два свет ска ра та. Осно ва за пи са ње ра да је сте мо но гра фи ја мр Алек-
сан дра Па вло ви ћа Сва ко днев ни жи вот ко ло ни ста на Ко со ву и Ме то хи ји 
19181941. го ди не, ко ја пред ста вља зна ча јан при лог про у ча ва њу сва ко-
дне ви це на Ко со ву и Ме то хи ји. Па вло вић је кроз опи се сва ко дне ви-
це ука зао на чи ње ни цу да су ко ло ни сти упо тре бље ни као сред ство за 
оства ре ње мно го зна чај ни јег ци ља та да шњих вла сти, ко је су под пла
штом бри ге о по бољ ша њу њи хо вог еко ном ско-дру штве ног по ло жа ја 
же ле ле де мо граф ску рав но те жу на Ко со ву и Ме то хи ји. Ка ко је про цес 
аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је умно го ме ре а ли зо ван про из вољ но, 
без ја сне стра те ги је, а ка сни је је и пре ки нут из би ја њем Дру гог свет-
ског ра та, мо же се ре ћи да ко ло ни за ци ја ни ка да ни је за вр ше на, ни ти 
је оства ри ла сво ју пр во бит ну функ ци ју. До каз за то је сва ко дне ви ца  
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ко ло ни ста, оте жа на ло шим усло ви ма жи во та, ан та го ни змом ста ро се де ла-
ца и без бед но сним прет ња ма, ко је су по ста ле ре ал ност по из би ја њу ра та.

Кључ не ре чи: сва ко днев ни жи вот, ко ло ни сти, Ср би, Ал бан ци, Ко со во 
и Ме то хи ја.

Увод

Сва ко днев ни je жи вот ре ла тив но но во по ље про у ча ва ња у дру-
штве ним на у ка ма. Сам тер мин сва ко днев ни жи вот ду го је сма тран 
три ви јал ним и као та кав ни је мо гао по ста ти ре ле вант но по ље про у-
ча ва ња у со ци о ло ги ји, као основ ној и оп штој на у ци о дру штву. „Пре-
зре на у на у ци као и све што је не по сред но, све при сут но, очи глед но, 
опи пљи во, ба нал но, јед но став но и до ми нант но ‘жен ско’ – сва ко дне-
ви ца кр чи свој пут сво јом соп стве ном дра ма тич но шћу“.1 Ис трај но 
ин си сти ра ње ет но ме то до ло га, за го вор ни ка сим бо лич ког ин тер ак-
ци о ни зма и пред став ни ца фе ми ни стич ке ми сли на уво ђе њу те сфе-
ре као ре ле вант не за со ци о ло ги ју, до ве ло је до зна чај них про ме на у 
дру штве ним на у ка ма уоп ште, ства ра ју ћи ди сци пли ну чи је је сре ди-
ште про у ча ва ња дру штва пре ме ште но са оп штег/јав ног на пер спек-
ти ву од о здо – из угла дру штве них ак те ра. Си ту а ци ја је дру га чи ја ка да 
је ан тро по ло ги ја у пи та њу, бу ду ћи да су пред став ни ци те на у ке мно го 
ра ни је спо зна ли ва жност сва ко дне ви це за те рен ска ис тра жи ва ња и 
те о риј ска уоп шта ва ња. 

О то ме све до чи и мо но гра фи ја Сва ко днев ни жи вот ко ло ни ста 
на Ко со ву и Ме то хи ји 19181941. го ди не, мр Алек сан дра Па вло ви ћа, 
об ја вље на сре ди ном 2011. го ди не, ко ја те му сва ко дне ви це струч ној 
јав но сти при бли жа ва са ан тро по ло шког ста но ви шта, кроз де таљ но 
те о риј ски и ем пи риј ски опи са ну и ана ли зи ра ну сва ко дне ви цу ко ло-
ни ста, ко ји су на Ко со ву и Ме то хи ји жи ве ли из ме ђу два свет ска ра та. 
Мо но гра фи ја пред ста вља ре зул тат ду го го ди шњег ра да на при пре ми 
и од бра ни ма ги стар ске те зе на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра-
ду, као и ис тра жи вач ког ра да у Ин сти ту ту за срп ску кул ту ру – При-
шти на/Ле по са вић, где је аутор ан га жо ван као ис тра жи вач-са рад-
ник. Вред ност мо но гра фи је за сно ва на је на мул ти ди сци пли нар ном 

1 Ма ри на Бла го је вић, „Сва ко дне ви ца из жен ске пер спек ти ве: са мо жр тво ва ње 
и бег у при ват ност“, у: Сил ва но Бол чић (ур.), Дру штве не про ме не и сва ко днев ни жи
вот: Ср би ја по чет ком де ве де се тих, ИСИ ФФ, Бе о град, 1995, 181. 
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при сту пу, с об зи ром на го то во под јед на ку за сту пље ност исто ри о-
гра фи је, ет но ло ги је, со ци о ло ги је и ар хи ви сти ке, о че му и сам аутор 
све до чи.2 Та кав при ступ, одав но при су тан на ме ђу на род ној сце ни 
дру штве них на у ка, у до ма ћу ан тро по ло ги ју и оста ле дру штве не на у-
ке унео је све жи ну и пред ста вља пред у слов за ме ђу соб ну са рад њу на-
уч ни ка за ин те ре со ва них за ис тра жи ва ња о чо ве ку, дру штву, кул ту ри 
и њи хо вој ме ђу за ви сно сти у пе ри о ду пост со ци ја ли стич ке тран сфор-
ма ци је у срп ском дру штву, али и дру штве но по ли тич ким око ло сти ма 
ко је су јој прет хо ди ле. 

Аграр на ре фор ма и ко ло ни за ци ја на Ко со ву и Ме то хи ји из ме ђу 
два свет ска ра та пред ста вља упо ри ште број них дру штве но по ли тич-
ких про ме на у иде о ло шком кљу чу, чи је су по сле ди це би ле ви дљи ве на 
де мо граф ском, по ли тич ком, а пре све га пла ну сва ко днев ног жи во та 
и не ко ли ко де це ни ја ка сни је. Не тре ба би ти из не на ђен не рет ко иде-
о ло ги зо ва ним на уч ним при сту пом об ја шње њу јед ног ве ли ког про-
јек та, ка ква је ко ло ни за ци ја би ла. Упра во иде о ло ги за ци ја ма, ет но-
цен трич ним ин тер пре та ци ја ма и по лу зна њи ма, у ве зи са на ве де ном 
те мом, Па вло вић је у ис тра жи ва њу на сто јао да се од у пре. Бу ду ћи да 
је про стор ни оквир ис тра жи ва ња Ко со во и Ме то хи ја, те ри то ри ја 
ко јој је де це ни ја ма свој стве но сме њи ва ње ла тент ног и ма ни фест ног 
на ци о на ли зма, се па ра ти зма, дру штве них су ко ба и нај зад, у пр вој де-
це ни ји ХХI ве ка, јед но стра но про гла ше ње не за ви сно сти по кра ји не, 
на че ло не при стра сно сти ко ме је аутор те жио ни је би ло јед но став но 
оства ри ти. Чи ње ни ца да је реч о ви ше го ди шњем ис тра жи вач ком ра-
ду, уте ме ље ном на де таљ ном пре гле ду гра ђе у Ар хи ву Ју го сла ви је и 
об ја вље ној ре ле вант ној ли те ра ту ри, ипак ука зу је на ис трај ност ауто-
ра да тај циљ ре а ли зу је.

Књи га са др жи два на ест те мат ских по гла вља. У пр вом по гла вљу, 
„Уво ду“, аутор чи та о це упо зна је са те о риј ско-ме то до ло шким по ла-
зи шти ма ис тра жи ва ња. Дру го по гла вље, „Сва ко днев ни жи вот“, пред-
ста вља те о риј ско об ја шње ње пој ма сва ко днев ног жи во та и ње го ве ва-
жно сти за дру штве не на у ке у ХХ ве ку. Тре ће по гла вље, под на зи вом 
„Аграр на ре фор ма и ко ло ни за ци ја на Ко со ву и Ме то хи ји“, опи су је и 
ана ли зи ра про цес аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је на те ри то ри ји ју-
жне срп ске по кра ји не у пе ри о ду 1918–1941. го ди не. Че твр то по гла-
вље, под на сло вом „Ис тра жи ва ња аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је“  

2 Алек сан дар Па вло вић, Сва ко днев ни жи вот ко ло ни ста на Ко со ву и Ме то хи ји 
19181941. го ди не, Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на/Ле по са вић, 2011, 10.
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је сте увид у до са да об ја вље ну на уч ну гра ђу на те му аграр не ре фор-
ме и ко ло ни за ци је. Пе то по гла вље, на зва но „Ар хив ска гра ђа у ис тра-
жи ва њу сва ко днев ног жи во та“, пред ста вља раз ма тра ње о до ме ти ма 
ар хив ске гра ђе као пи са ног из во ра ре ле вант ног у ис тра жи ва њи ма 
сва ко дне ви це, ко ја се не де ша ва са да и ов де, већ у про шло сти, као не-
по врат но про те клом вре ме ну. Ше сто по гла вље, под на зи вом „Про-
стор ни рас по ред ко ло ни ста“ ука зу је на те ри то ри јал ну и де мо граф ску 
рас по ре ђе ност ко ло ни ста уну тар Ко со ва и Ме то хи је. Сед мо по гла-
вље, чи ји је на зив „Струк ту ра на се ља“, го во ри о ус пе си ма и гре шка-
ма ко је су пра ти ле из град њу ко ло ни стич ких на се ља, као по сле ди ца ма 
ко је су ти про јек ти има ли на сва ко дне ви цу ко ло ни ста. „Ста но ва ње“ 
– на зив осмог по гла вља, опи су је стам бе не при ли ке ко ло ни ста на Ко-
со ву и Ме то хи ји. Де ве то по гла вље, чи ји је на зив „При вре ђи ва ње“, 
ука зу је на до ме те еко но ми је ко ло ни ста и усло ве у ко ји ма се она од-
ви ја ла. Де се то по гла вље „Еко ном ско–со ци јал ни по ло жај ко ло ни ста“, 
осим еко ном ског про спе ри те та ко ло ни ста ука зу је и на њи хов од нос 
и при јем на ко ји су на и шли ме ђу ста ро се де о ци ма. У је да на е стом по-
гла вљу „Струк ту ра ко ло ни стич ких до ма ћин ста ва“ го во ри се о број ча-
ној и ста ро сној струк ту ри, срод нич ким ве за ма, као и са ста ву ко ло ни-
стич ких до ма ћин ста ва, те о сва ко дне ви ци до ма ћин ста ва за сно ва ној 
на ка зи ва њи ма не ких хро ни ча ра. По след ње, два на е сто по гла вље, на-
зва но „За вр шна раз ма тра ња“ пред ста вља кон ци зан осврт на до би је на 
са зна ња, као и смер ни це за евен ту ал на на ред на ис тра жи ва ња на ову 
и слич не те ме. 

Сва ко днев ни жи вот у кон тек сту аграр не ре фор ме  
и ко ло ни за ци је

Сва ко днев ни жи вот ста нов ни ка срп ског дру штва го то во у свим 
ге не ра ци ја ма био је обе ле жен ме ха нич ким по ме ра њем ста нов ни штва, 
од но сно (до бро вољ ним или при сил ним) ми гра ци ја ма. Ме ђу план ским 
ми гра ци ја ма, ини ци ра ним од стра не др жав не вла сти, у не ко ли ко на-
вра та ре а ли зо ва них на под руч ју Ко со ва и Ме то хи је је сте и ко ло ни за-
ци ја ста нов ни штва у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та. Ко ло ни за ци ја у 
осно ви под ра зу ме ва на се ља ва ње не ког под руч ја, из еко ном ских, со ци-
јал них или по ли тич ких раз ло га, што је на при ме ру Ко со ва и Ме то хи је 
би ло го то во очи глед но. На се ља ва њем ве ли ког бро ја Ср ба на Ко со во и 
Ме то хи ју, др жав на власт би ла је у мо гућ но сти да (ма кар крат ко роч но) 
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по пра ви со ци о е ко ном ски по ло жај ко ло ни ста и обез бе ди урав но те же-
ни ју де мо граф ску кар ту по кра ји не, у ко јој је до ми ни ра ло ал бан ско 
ста нов ни штво. Ко ло ни за ци ја и аграр на ре фор ма тра ја ле су 23 го ди-
не, све до по чет ка Дру гог свет ског ра та. „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 из ме ђу 11.500 и 13.500 до ма ћин ста ва. Са по чет ком пр вих 
рат них деј ста ва 1941. го ди не мно га од њих па да ју под удар оку па то-
ра и ал бан ских ору жа них фор ма ци ја. До ла зи до про го на на се ље ни ка, 
уни шта ва ња њи хо ве имо ви не, фи зич ких ли кви да ци ја“.3 На кон Дру гог 
свет ског ра та, но ве вла сти спро во де ре ви зи ју аграр не ре фор ме, чи је 
су по сле ди це оне мо гу ћа ва ње ле гал ног по врат ка ко ло ни ста, са јед не 
стра не, и оп струк ци ја сва ко днев ног жи во та по врат ни ка, са дру ге. Ти-
ме је сва ко дне ви ца ко ло ни ста у дру гој по ло ви ни ХХ ве ка оте жа на без-
бед но сним ри зи ци ма и не зва нич ним ви до ви ма дру штве но по ли тич ких 
при ти са ка. 

Услед на ве де них дру штве но по ли тич ких и без бед но сних окол но-
сти, на уч ни ци нај пре ни су по све ти ли до вољ но па жње сва ко днев ном 
жи во ту ко ло ни ста, иако су пре лом ни дру штве ни про це си увек би ли 
од сли ка ни на сва ко дне ви цу ка ко ста ро се де ла ца, та ко и ко ло ни ста. У 
ли те ра ту ри ко ја се од но си на Ко со во и Ме то хи ју, у пе ри о ду пре и на-
кон Дру гог свет ског ра та, мно го че шће мо же мо на ћи опи се на ве де не 
те ри то ри је као нај ма ње раз ви је не у од но су на дру ге де ло ве др жа ве, 
или као по зи ти ван при мер на гле ин ду стри ја ли за ци је и ур ба ни за ци је 
на кон на ве де ног ра та. До ме ти ем пи риј ских ис тра жи ва ња не рет ко су 
би ли де скрип тив ни, при че му су опи си ва не де мо граф ске, ре ли гиј ске, 
кул ту ро ло шке осо бе но сти од ре ђе них ет нич ких гру па, као и ал бан ска 
по ро дич на за дру га – спе ци фи чан вид по ро дич но-еко ном ског уре ђе ња, 
ко је је у на ве де ној ет нич кој гру пи по сто ја ло и у ХХ ве ку,4 без по ку ша-
ја ком па ра ци је на ет нич ком, ре ли гиј ском, род ном или не ком дру гом 
осно ву. У де це ни ја ма ко је су усле ди ле, као при о ри тет ни је те ме про у-
ча ва ња пре по зна ти су дру штве ни су ко би, ми гра ци је, из бе гла и ра се ље-
на ли ца и за ка сне ла мо дер ни за ци ја, услед че га је сва ко дне ви ца из но ва 
би ла за не ма ре на, иако су упра во на ову сфе ру на гле дру штве но-по ли-
тич ке про ме не оста ви ле еви ден тан траг. 

Ис тра жи ва ње сва ко дне ви це ко ло ни ста још је зна чај ни је, бу ду-
ћи да по пу ња ва пра зни ну, ко ја у до ма ћој на у ци на ту те му по сто ји. 

3 Алек сан дар Па вло вић, нав. де ло, 2011, 22–23. 
4 Ви де ти: Бо јо вић 1979, Кра сни ћи 1959-60, Пу пов ци 1968, Ра пи 1995.
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Мо но гра фи ја, о ко јој го во ри мо, мо же се чи та ти као ис ку стве на про-
ве ра ка ко до са да об ја вље них ра до ва, та ко и до ку ме на та из Ар хи ва 
Ју го сла ви је, ко ја су сво је вр стан из вор по да та ка о јав ном ли цу сва ко-
дне ви це ко ло ни ста на Ко со ву и Ме то хи ји, у ме ђу рат ном пе ри о ду. 
Аутор у књи зи нај пре об ја шња ва зна чај ко ји ис тра жи ва ња сва ко днев-
ног жи во та има ју за ан тро по ло ги ју и срод не дру штве не на у ке. Ти-
ме књи га до би ја те о риј ско уте ме ље ње, нео п ход но за опис и ана ли зу 
сва ко днев ног жи во та и, по сред но, дру штве ног по ло жа ја ко ло ни ста 
на Ко со ву и Ме то хи ји. У по гла вљи ма ко ја сле де, аутор опи су је спе-
ци фич но сти аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је на Ко со ву и Ме то хи ји, 
бу ду ћи да је чи тав про је кат ре а ли зо ван у еко ном ском, али и по ли-
тич ко-иде о ло шком кљу чу. Еко ном ске по сле ди це ко је су бал кан ски 
ра то ви, као и Пр ви свет ски рат, иза зва ли ме ђу се ља штвом, пре ти ле 
су „аграр ном ре во лу ци јом“. Као од го вор на та кво еко ном ско-со ци-
јал но ста ње, а не по сред но пред фор ми ра ње Кра ље ви не СХС, вла сти 
су до не ле од лу ку о екс про при ја ци ји зе мљи шта ве ли ких по се да, а у 
ци љу до де ле истог се ља штву. На тај на чин био би по бољ шан со ци-
јал ни по ло жај се ља ка ко ји су већ жи ве ли на Ко со ву и Ме то хи ји, као 
и оних ко ло ни зо ва них на ту те ри то ри ју у де це ни ја ма ко је су усле-
ди ле. Па вло ви ће ва тен ден ци ја да про бле му ис тра жи ва ња при сту пи 
уз ис кљу чи во по што ва ње на че ла објек тив но сти очи глед на је ка да су 
по ли тич ки раз ло зи аграр не ре фор ме у пи та њу. Ка ко и сам ка же, ти 
мо ти ви у ли те ра ту ри че сто ни су ис ти ца ни у пр ви план, иако је њи-
хо ва ва жност не за не мар љи ва. Ка ко је Ко со во и Ме то хи ја, те ри то ри-
ја при по је на Кра ље ви ни СХС на кон бал кан ских ра то ва, ујед но би ла 
део пла но ва ал бан ских во ђа за оства ре ње пу не по ли тич ке до ми на ци-
је на том де лу Бал ка на, на кон ра то ва на ста вље на је не зва нич на игра 
де мо граф ске мо ћи из ме ђу Ал ба на ца и зва нич них вла сти. 

Ко ло ни за ци јом се ља штва из за о ста лих, па сив них де ло ва Кра ље-
ви не Ју го сла ви је на Ко со во и Ме то хи ју, вла сти су же ле ле да по стиг-
ну де мо граф ску рав но те жу, ко ја би ума њи ла се це си о ни стич ке мо ти-
ве Ал ба на ца. За тво ре ност ал бан ске за јед ни це, у ко јој је до ми ни ра ла 
за дру жна по ро ди ца, ње на ве о ма из ра же на хи је рар хиј ска струк ту ра и 
оби чај но пра во Ле ке Ду ка ђи ни ја, би ли су до во љан раз лог да се Ал-
бан ци не по ми ре са иде јом ус по ста вља ња срп ске др жав но сти на Ко-
со ву и Ме то хи ји. Ти ме је циљ вла сти о ус по ста вља њу ми ра и по што-
ва ња др жав ног по рет ка на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је, на ро чи то 
по гра нич них обла сти, на кон две де це ни је био осу је ћен. Вла сти ни су 
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по ка за ле озбиљ ност у при пре мље но сти на та ко озби љан про цес ни 
по сле 23 го ди не, ко ли ко је ко ло ни за ци ја тра ја ла. То је би ло очи глед-
но у обла сти до но ше ња за кон ских од ре да ба са јед не стра не, и од су-
ства ин фор ма ци ја о об ра ди вим по вр ши на ма и бро ју ста нов ни ка ко ји 
се мо же ко ло ни зо ва ти, са дру ге. До каз су број не си ту а ци је у ко ји ма је 
аграр ној ре фор ми прет хо ди ла ко ло ни за ци ја, што ука зу је на не струч-
ност и не за ин те ре со ва ност аграр них слу жбе ни ка да ре ша ва ју про бле-
ме на ко је су на те ре ну на и ла зи ли. 

Аграр на ре фор ма и ко ло ни за ци ја, ка ко са зна је мо, има ле су и по-
зи тив не ефек те. Уки нут је фе у дал ни си стем ко ји је на Ко со ву и Ме то-
хи ји тра јао све до Дру гог бал кан ског ра та; број ни си ро ма шни се ља ци 
по ста ли су вла сни ци соп стве не зе мље, а при ли ку за то до би ли су и се-
ља ци ко ји су ко ло ни зо ва ни из оста лих кра је ва Кра ље ви не Ју го сла ви је. 
Ти ме је циљ за про ме ном де мо граф ске, еко ном ске и ет нич ке сли ке у 
по кра ји ни по стиг нут. Ме ђу тим, крат ко роч но. Аутор на во ди си ту а ци је 
не струч не и про из вољ не по де ле зе мље, до де ле зе мље ко ја је већ би ла 
у не чи јем (не рет ко ал бан ском) вла сни штву или пак до де лу те шко об-
ра ди вих по вр ши на, што је зах те ва ло ве ли ка ма те ри јал на ула га ња. Ти-
ме је сва ко дне ви ца ко ло ни ста оте жа на, а ефек ти по ли тич ких ци ље ва 
аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је учи ње ни крат ко роч ним. Го ди не ко је 
су усле ди ле то ком и на кон Дру гог свет ског ра та то до ка зу ју, што је 
Па вло вић у књи зи ар гу мен то ва но из ре као. 

Уме сто за кључ ка

Ис тра жи ва њу сва ко днев ног жи во та ко ло ни ста аутор је при сту-
пио ве о ма сту ди о зно, тим пре што у об ја вље ној ли те ра ту ри не на ла-
зи мо ра до ве у чи јем је фо ку су сва ко дне ви ца. У до са да об ја вље ним 
ра до ви ма на и ла зи мо на ин фор ма ци је о еко ном ском и со ци јал ном 
по ло жа ју ко ло ни ста, што је у скла ду са са мим ка рак те ром аграр не 
ре фор ме и ко ло ни за ци је. Пред ност ове књи ге је сте те мељ но ис тра-
же на аграр на ре фор ма и ко ло ни за ци ја, као и сва ко днев ни жи вот ко-
ло ни ста – по сле ди це ко ју је та ко зна ча јан еко ном ски, со ци јал ни и 
по ли тич ки про је кат др жав них вла сти, иза звао ме ђу љу ди ма. Аутор је 
сво ја за па жа ња и за кључ ке из вео на осно ву ана ли зе ар хив ске гра ђе 
по хра ње не у Ар хи ву Ју го сла ви је у Бе о гра ду. Иако та гра ђа са др жи 
по дат ке из ко јих се, углав ном по сред но, мо же са зна ти о сва ко дне-
ви ци, и то оним де ло ви ма ко ји су би ли део њи хо вог јав ног жи во та 
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и јав ног ли ца, она је ва жан из вор за ана ли зу сва ко дне ви це ко ло ни ста 
на Ко со ву и Ме то хи ји. С тим у ве зи, аутор де таљ но раз ма тра број и 
про стор ни рас по ред ко ло ни ста, број и струк ту ру на се ља, ста но ва ње, 
при вре ђи ва ње, еко ном ско-со ци јал ни по ло жај ко ло ни ста, струк ту ру 
и са став до ма ћин ста ва. На тај на чин ре кон стру и сао је нај ва жни је 
сег мен те сва ко дне ви це ко ло ни ста, ука зав ши на део исто ри је Ср ба 
на Ко со ву и Ме то хи ји, те сно по ве зан са аграр ном ре фор мом и ко-
ло ни за ци јом. 

Сва ко днев ни жи вот ко ло ни ста тре ба схва ти ти као зна ча јан од-
раз еко ном ских, со ци јал них и по ли тич ких про це са, уко ли ко узме мо 
у об зир опи са не на чи не на ко ји су ре а ли зо ва ни и не до стат ке ко ји су 
иза зва ли ка сни је не га тив не со ци јал не и без бед но сне по сле ди це по 
ко ло ни сте. По сма тра но са вре мен ске дис тан це од се дам де це ни ја, 
иде о ло ги ја сло вен ства би ла је ин стру мен та ли зо ва на и при ме ње на у 
ко сов ско-ме то хиј ском де лу ју го сло вен ског дру штва, услед че га циљ 
ко ји пред ста вља по бољ ша ње еко ном ско-со ци јал ног по ло жа ја ко ло-
ни ста по ста је се кун да ран. О то ме све до чи Па вло ви ће ва ана ли за ар-
хив ске гра ђе, на осно ву ко је са зна је мо да је сва ко дне ви ца ко ло ни ста 
би ла де тер ми ни са на не план ским и ско ро про из вољ ним ак тив но сти ма 
др жав них вла сти на по љу аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је. „Не мар, 
не ком пе тент ност, по ли ти кан ство над ле жних струк ту ра ди рект но су 
ути ца ли на сва ко дне ви цу љу ди ко ји су у по тра зи за бо љим жи во том 
сво ју суд би ну ве за ли за пар че тла до би је но на те ри то ри ји да ле ко од 
прет ход ног ме ста ста но ва ња“.5 То зна чи да је сва ко дне ви ца мно гих ко-
ло ни ста на Ко со ву и Ме то хи ји од са мог по чет ка би ла оте жа на до би ја-
њем зе мље ко ја ни је би ла по год на за об ра ду или ис па шу сто ке. Та кви 
по чет ни усло ви жи во та во ди ли су у ду бље си ро ма штво, до дат но оте-
жа но ан та го ни змом на ко ји су на и ла зи ли ме ђу ста ро се де о ци ма, на ро-
чи то Ал бан ци ма. 

Пре пу ште ни са ми се би, услед из оп ште но сти од ло кал не за јед ни-
це и не за ин те ре со ва но сти др жав них вла сти за бу дућ ност ко ло ни ста, 
одр жи вост аграр не ре фор ме и ко ло ни за ци је – ам би ци о зног про јек-
та др жав них вла сти са по ли тич ко-еко ном ским пред зна ком – би ла је 
не мо гу ћа. О то ме све до чи по да так да је про цес ко ло ни за ци је не до-
вр шен, с об зи ром на то да је нај пре пре ки нут из би ја њем Дру гог свет-
ског ра та, а по том ста вљен у слу жбу ко му ни стич ке иде о ло ги је. Та-
кво ста ње угро зи ло је без бед ност и жи во те ко ло ни ста, ко ји су ма хом 

5 Алек сан дар Па вло вић, нав. де ло. 2011, 151.
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про те ра ни са има ња сте че них аграр ном ре фор мом или ли кви ди ра ни 
од стра не ал бан ских ору жа них гру па. На кон ра та, прог на ни ко ло ни-
сти од но вих вла сти тра жи ли су или има ња на те ри то ри ји Вој во ди не, 
или ис кљу чи во ко лек тив ни и ор га ни зо ва ни по вра так ко ло ни ста на 
Ко со во и Ме то хи ју.6 Епи лог је из у зет но ма ли број по врат ни ка у на-
ве де ну област. 

Аутор у за вр шним раз ма тра њи ма упо зна је чи та о це са те шко ћа-
ма ис тра жи ва ња сва ко дне ви це ко ло ни ста, на во де ћи чи та ве сег мен те 
сва ко дне ви це ко је ни је би ло мо гу ће ис тра жи ти се дам де це ни ја на кон 
ко ло ни за ци је (при ват ност, до ко ли ца, по ро дич ни од но си, емо ци је, ин-
те ре со ва ња, вас пи та ва ње де це и слич но). Ти ме ујед но да је од го вор на 
евен ту ал не при мед бе о не до ста ци ма свог ис тра жи ва ња. Све стан чи ње-
ни це да је сво јом књи гом са мо отво рио вра та за на ред на ис тра жи ва ња 
сва ко дне ви це ко ло ни ста, он упо зо ра ва на ва жност исто риј ских из во ра 
до ко јих сам ни је ус пео да до ђе (ма те ри јал ни, ли ков ни, ви зу ел ни)7, као 
и усме них све до че ња по то ма ка о сва ко днев ном жи во ту ко ло ни ста на 
Ко со ву и Ме то хи ји. 

Што се ти че ква ли те та ове књи ге, по ред те мељ но ис тра же них 
пи са них и на ра тив них из во ра, об ја вље не ли те ра ту ре и ар хив ске гра-
ђе, тре ба на гла си ти да је Алек сан дар Па вло вић не сум њи во пре ци зан, 
ја сан ми сли лац и та лен то ван пи сац, ко ји чи та о ци ма при бли жа ва на-
из глед исто риј ску те му на ди вер ген тан жан ров ски и ди сци пли нар ни 
на чин, ко ри сте ћи ан тро по ло шке, со ци о ло шке, исто риј ске, исто ри о-
граф ске, ет но граф ске и ан тро по ге о граф ске из во ре и са зна ња. Те о риј-
ски оквир ко ји сле ди у сво јој књи зи пот пу но је ја сан, што чи та о ци ма 
олак ша ва раз у ме ва ње за кљу ча ка, из ве де них на кон те мељ не ана ли зе пи-
са не гра ђе. Он под се ћа и на чи ње ни цу да се те о ри је ко је сле ди не мо гу 
до кра ја при ме ни ти у ис тра жи ва њу сва ко днев ног жи во та ко ло ни ста, 
услед оскуд них из во ра ко ји не об у хва та ју све сег мен те сва ко дне ви це. 

Не ке од ма на књи ге је су ње на ис кљу чи ва усме ре ност на ви со ко-
о бра зо ва не чи та о це, што је мо же учи ни ти ма ње за ни мљи вом ши рој 
чи та лач кој пу бли ци, иако те ма ис тра жи ва ња мо же би ти за ни мљи ва и 
том де лу по пу ла ци је. Књи га ни је пре о бим на и не оби лу је пре ко мер-
ним ем пи риј ским по да ци ма, али има за кљу ча ка ко је аутор по на вља у 
не ко ли ко на вра та. Ово тим пре што се из но ва у раз ли чи тим по гла вљи ма 

6 Исто, 152. 
7 Исто, 153.
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под се ћа на те о риј ска ста но ви шта о сва ко днев ном жи во ту8, због че га 
се и ем пи риј ска гра ђа чи та из но ва у истом кљу чу. Уко ли ко, ме ђу тим, 
же ли мо да од го во ри мо на пи та ње: „Да ли је књи га Сва ко днев ни жи вот 
ко ло ни ста на Ко со ву и Ме то хи ји 19181941. го ди не хро но ло шки и ака-
дем ски ва лид но ука за ла на нај ва жни је сег мен те сва ко дне ви це ко ло ни-
ста у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та?“, без сум ње ће мо ре ћи: „Да“.

Уз под се ћа ње на Па вло ви ће ве ре чи да је: „Оба вље ним ис тра жи-
ва њем са мо на че та про бле ма ти ка сва ко днев ног жи во та ко ло ни ста на 
Ко со ву и Ме то хи ји“,9 до ла зи мо до за кључ ка да је ис тра жи ва чи ма ко-
ји на исту или слич не те ме же ле да ре а ли зу ју на ред на ис тра жи ва ња, 
умно го ме олак шан ис тра жи вач ки пут. Раз лог је то што је аутор те мељ-
но ука зао ка ко на ко ри шће не из во ре, та ко и на оне ко је тре ба у на ред-
ним ис тра жи ва њи ма ко ри сти ти са ци љем от кри ва ња но вих де та ља о 
сва ко дне ви ци ко ло ни ста на Ко со ву и Ме то хи ји – чи та вом де лу та да-
шњег ју го сло вен ског дру штва – ко је је под пла штом бри ге др жав них 
вла сти о по бољ ша њу њи хо вог еко ном ско-дру штве ног по ло жа ја за пра-
во би ло ин стру мен та ли зо ва но у иде о ло шке свр хе и, ка ко је вре ме по-
ка за ло, нео ства ре не ци ље ве ус по ста вља ња де мо граф ске рав но те же на 
Ко со ву и Ме то хи ји. 
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Iva na ARI TO NO VIć Sci en ti fic re vi ew 
In sti tu te for Ser bian Cul tu re Pri sti ne/Le po sa vić 

EVERYDAY LI FE AND CO LO NISTS: SCO PES  
OF THE ANTHRO PO LO GIC ANALYSIS  
OF THE ONE IDE O LO GI CAL PRO jECT

(Pur su ant to the bo ok of Alek san dar pa vlo vić, Everyday Li fe 
of Co lo nists in Ko so vo and Me to hia 1918-1941, in sti tu te 

for Ser bian Cul tu re – pri sti ne/Le po sa vić, 2011) 

Ab stract: Everyday li fe of co lo nists in the pe riod bet we en two world wars was 
analysed as the con se qu en ce of ide o lo gi cal pro ject of the Sla vic one spread and 
esta blis hing of de mo grap hic ba lan ce in Ko so vo and Me to hia. The fun da ment 
for this pa per wri ting is the mo no graph of MA Alek san dar Pa vlo vić Everyday Li
fe of Co lo nists in Ko so vo and Me to hia 19181941, which re pre sents an im por tant 
con tri bu tion to the study of everyday li fe in Ko so vo and Me to hia. By de scri bing 
everyday li fe, Pa vlo vic ma na ged to in di ca te the fact that co lo nists had been used 
as the in stru ment for ac hi e ve ment of much mo re im por tant ob jec ti ve of that ti me 
aut ho ri ti es, which, un der the veil of the wo rry of the ir eco no mic-so cial po si tion 
im pro ve ment, wis hed de mo grap hic ba lan ce in Ko so vo and Me to hia. As the co-
lo ni za tion and the pro cess of agra rian re form was im ple men ted ar bi tra rily wit ho-
ut cle ar stra tegy, and la ter on, in ter rup ted by the out bre ak of the Se cond World 
War, it can be said the co lo ni za tion pro cess ne it her was com ple ted nor ac hi e ved 
its ori gi nal fun ction. The evi den ce for the men ti o ned is everyday li fe of co lo nists 
de te ri o ra ted by bad li ving con di ti ons, an ta go nism of the na ti ves, and se cu rity-re-
la ted thre ats, which be ca me re a lity af ter the out bre ak of war. 

Key words: everyday li fe, co lo nists, Serbs, Al ba ni ans, Ko so vo and Me to hia. 
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