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Прилог проучавању економије колониста
на Косову и Метохији 1918–1941
АПСТРАКТУМ: У периоду 1918–1941. године на Косову и Метохији власти Краљевине СХС (Југославије) спровеле су аграрну
реформу и колонизацију, чиме је на том простору, променама у
земљишним односима, насељено око 12.000 породица из различитих крајева државе Срба, Хрвата и Словенаца. Уз помоћ архивске грађе, похрањене у фондовима Архива Југославије, чланак настоји да пружи допринос у сагледавању економије колониста,
услова у којима се одвијала и њених резултата.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Косово и Метохија, економија, аграрна реформа, колонизација, архивска грађа
На Косову и Метохији, после Првог балканског рата укључених у састав Србије и Црне Горе, а након Првог светског рата у састав Краљевине
СХС (Југославије), од 1918. до 1941. године спроведене су аграрна реформа
и колонизација становништва из разних, претежно пасивних крајева државе
Срба, Хрвата и Словенаца. Циљеви аграрне реформе и колонизације били
су решавање економско-социјалног питања сиромашног, беземљашког сељаштва, укидање феудалних односа на Косову и Метохији и с тим у вези
побољшање економског стања на том подручју. Иако се то често није истицало у први план, циљеви аграрне реформе и колонизације у знатној мери
диктирани су политичким разлозима. Будући да су власти Србије и Црне
Горе, а потом и државе Срба, Хрвата и Словенаца своју политику заснивале
на националним основама, на идеологији словенства, аграрном реформом и
колонизацијом требало је успоставити етничку равнотежу у односу на албанско и муслиманско становништво,1 односно повећати број српског и цр1

По попису из 1921. године број становника на Косову и Метохији износио је 428.283.
Од тога, на основу изјашњавања према матерњем језику, Албанаца је било 278.441
или 65,0%, Срба 113.848 (26,6%), Турака 27.910 (6,5%) и осталих 8.084 (1,9%). Посматрано према вероисповести, исте године на Косову и Метохији било је 349.028
муслимана (74,4% од укупног броја становника), православних хришћана 92.951
(21,7%), католика 15.783 (3,7%), и осталих 510 (0,1%). – Миленко С. Филиповић, Етничке прилике у Јужној Србији, Споменица двадесетпетогодишњице ослобођења Јужне Србије 1912–1937, Скопље 1937, 431.
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ногорског, хришћанског живља на Косову и Метохији:2 да се тим путем, како се говорило, унапреди национални интегритет и неутралише дејство снага које раде против државних интереса.3
У раздобљу 1918–1941. године, на земљишту добијеном променама у
аграрним односима, на Косову и Метохији насељено је око 12.000 породица. Тај број у изворима није прецизан и варира у распону од 11.500 до око
13.500. Према једној статистици Министарства пољопривреде Краљевине
Југославије, сачињеној закључно са 1938. годином, на Косову и Метохији
насељено је укупно 11.407 породица.4 У Списку колонија на територији Јужних крајева истог министарства, од 8. јуна 1940, тај број износи 13.706.5
Непосредно по завршетку Другог светског рата број којим се у том смислу
баратало гласи 12.005.6
Број чланова колонизованих породица креће се између 50.000 и
60.000. Закључно са 1938. годином он износи тачно 53.840.7 Према Статистичком прегледу колонизације из 1941. године, састављеном на захтев Ми2
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7

Уредбом о насељавању нових јужних крајева од 24. септембра 1920, првом званичном
документу који је регулисао аграрну реформу и колонизацију на Косову и Метохији,
право на аграрну земљу дато је свим држављанима Краљевине СХС. У начелу, по
слову закона, и у каснијим званичним одредбама прописано је да се аграрном реформом и колонизацијом може користити свако, без обзира на етнички идентитет. – Богдан Лекић, Аграрна реформа и колонизација у Југославији 1918–1941, Београд 2002,
197–198. Ситуација на терену је била другачија. Једна статистика, у осврту на етнички идентитет насељеника, наводи да се закључно са 1938. годином од укупно 53.840
чланова досељених 11.407 породица 49.244 изјашњава као Срби, 4.229 као Хрвати,
104 као Словенци. – Архив Југославије (АЈ), Установе аграрне реформе Краљевине
Југославије, 96–14–52, Сумарни бројчани преглед насељеника на територији Македоније и Косова и Метохије.
Ђорђе Крстић, судија Врховног суда, који је 1927–28. у својству главног аграрног повереника у Скопљу радио на спровођењу колонизације у Јужној Србији (у Македонији, на Косову и Метохији), не без емотивног заноса о значају насељавања пише: „Питање колонизације Јужне Србије датира од оног часа, кад је победоносна српска војска скинула вековне окове са те заробљене и напаћене земље. Традиционална љубав
према Косову и Јужној Србији још тада је покренула многе породице из других крајева да се огрију на новом сунцу и да наставе рад онде где су стари морали прекинути
(...) Са нашег гледишта колонизација је првокласно државно питање Југа. Доприносећи решавању економско-социјалног проблема она спроводи национализовање и асимилацију тамошњих наших крајева, носиоц је слободне идеје те економско-културног напретка, гаранција јавне безбедности и боља залога за стабилност наших државних граница“. – Ђорђе Крстић, Колонизација у Јужној Србији, Сарајево 1928, 1.
АЈ, 96–14–52, Сумарни бројчани преглед насељеника на територији Македоније и
Косова и Метохије.
АЈ, 96–21–69, Списак колонија на територији Јужних крајева, к. бр. 36982/VIа, 8. јун
1940.
АЈ, Установе аграрне реформе и колонизације социјалистичког периода 1945–1948,
97–31–315, Подаци о броју насељеника Обласног народног одбора за Косово и Метохију, 5. август и 5. децембар 1947.
АЈ, 96–14–52, Сумарни бројчани преглед насељеника на територији Македоније и
Косова и Метохије.
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нистарства пољопривреде на основу података прикупљених крајем 1939, а у
којем је дат процентуални удео колониста у односу на број становника по
срезовима, произлази да је на читавој територији Косова и Метохије, на којој је тада живело укупно 645.035 људи, број колониста био 58.263.8
Колонисти су долазили из различитих крајева Краљевине СХС (Југославије): из Црне Горе, Херцеговине, Босне, Далмације, Лике, Србије. Највише их је насељено у ђаковичком, пећком, гњиланском, грачаничком, а онда и у подримском, вучитрнском, лабском срезу. Реч је о областима у метохијској котлини и косовској равни, то јест о предеоним целинама за које се
сматрало да нуде задовољавајуће услове за бављење пољопривредом и у којима су постојале релативно добре саобраћајне везе.
О колонистима на Косову и Метохији у историјским изворима и литератури говори се пре свега као о сељацима који се баве земљорадњом, затим и сточарством. Земљорадња се спомиње као главни облик привређивања, а сточарство као спорадична појава или грана привреде на чијем распростирању треба радити.9 У обради земље преовладавало је узгајање житарица и поврћа. Милан Б. Чолаковић, до 1941. године житељ дреничког села
Краљица насталог насељавањем колониста из Црне Горе, у хроници посвећеној том селу, у којем је провео детињство и рану младост, наводи да су колонисти прве године по насељењу сејали кромпир, лук, овас и кукуруз и да
су томе друге године додали узгајање ражи и пасуља. Семе за раж и кромпир
донели су из старог завичаја. Током 1930-их година, освајањем већих површина обрадиве земље, преласком са дрвеног плуга и ралице на гвоздени плуг
и друге савременије алате, као и све већом употребом вештачког ђубрива,
8
9

АЈ, 96–31–86, Статистички преглед колонизације на Косову и Метохији из 1941. године.
Са колико стоке су колонисти долазили на Косово и Метохију говоре, између осталог, упутнице за бесплатан превоз железницом који је Министарство саобраћаја Краљевине СХС (Југославије) одобравало од места претходног становања до места насељења. У њима тек спорадично стоји да колонисти уопште имају стоку. Тако се помиње извесни Јова Половина, из Доброг Села, из околине Госпића, који је априла 1922.
путовао од Босанске Крупе до Обилића и том приликом превозио два коња, четири
говеда, 10 оваца, две свиње и 10 комада живине. Маја исте године од истог места али
до Липљана путовао је Трифун Мирковић из села Рисовац, код Босанског Петровца,
и превозио 12 говеда, четири коња, 35 оваца, две свиње, 10 кокошака и два пса. Средином наредне, 1923. године, од Приједора до Урошевца путује Раде Балабан и превози два коња, три говеда, две свиње, 50 оваца. У исто време, из Билеће пут Вучитрна
креће Петар Јокановић, са четири говеда и 20 оваца. Неколико месеци касније на релацији Босанска Крупа-Липљан налази се Милан Лабус који превози два говечета и
две свиње, итд. – АЈ, 96–2–10, Упутнице за бесплатан превоз колониста и њиховог
живог и мртвог инвентара до места колонизације из 1922. и 1923. године. У другим
архивским документима углавном се говори како је сточни фонд код колониста изразито мали и како би држава појединим мерама требало да допринесе његовом увећању. На пример у: АЈ, Двор Краљевине Југославије, 74–51–72, Резолуција Савеза
Аграрних заједница у Скопљу о мерама које треба предузети у правцу ефикаснијег
спровођења колонизације од 30. марта 1930; АЈ, 74–56–77, Извештај Косте Крстића,
шефа Канцеларије краља, о стању на пољу колонизације у Ђаковичком срезу од 23.
јануара 1932; итд.
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Краљичани почињу да сеју и белу пшеницу, хибридни кукуруз, затим граорицу и детелину за исхрану стоке, такође тикве за товљење свиња и говеда. Од
поврћа, иако је због хладнијег поднебља слабије успевало, тада су гајени купус, црни и бели лук, краставац, мало паприке, парадајза и бостана.10
Осим узгајањем житарица и поврћа, колонисти почињу да се баве воћарством, виноградарством, производњом дувана и другог индустријског
биља. Те гране пољопривреде нису биле много распрострањене, ако је судећи према архивским подацима у којима се у више наврата скреће пажња на
то да би држава требало да предузме хитне мере у правцу њиховог развоја.11 На основу појединих докумената, пак, могуће је видети да их је свакако
било: на једном месту каже се да је Милован Шћепановић, досељеник из
Црне Горе, заједно са оцем и својом породицом на добијеном имању засадио више хиљада стабала шљива, као и неколико стотина стабала крупног
калемљеног воћа.12 На другом месту помиње се Стеван Поповић, син Милице Ј. Поповић, који наводи да је земљу коју је његова мајка добила за насељавање „посадио калемљеним културним воћем“.13 О узгајању воћа код колониста говори и Милан Б. Чолаковић. У селу Краљица, како наводи, поједина домаћинства, попут Самарџића, Головића, Жижића, Лалатовића, Војичића, Радовића и других, одгајала су пристојне воћњаке у којима је преовладавала шљива. Колонисти Живко Вукотић и Милун Головић подигли су
дивне винограде.14
У бављењу земљорадњом колонисти су се налазили пред великим искушењима. Сусретали су се са низом проблема од којих многе није било лако решити. Највећи од њих био је неплодно и тешко обрадиво земљиште
које су аграрном реформом добијали. Често без претходне провере квалитета тла, додељиване су им утрине, шикаре, површине које никада раније нису обрађиване и које без улагања огромних напора и средстава није било
могуће култивисати и привести било каквој намени.15 Други проблем био је
недостатак воде и неизграђеност система за наводњавање, услед чега земљиште није могло да добија влагу неопходну за раст усева, нарочито у пе10
11

12

13

14
15

Милан Б. Чолаковић, Краљица, Хронике села, књ. 3, САНУ, Београд 1990, 19, 21–22.
АЈ, 74–51–72, Резолуције Савеза Аграрних заједница о мерама које треба предузети у
правцу ефикаснијег спровођења колонизације и побољшања животних услова колониста од 30. марта 1930, 31. марта 1934. и 30. марта 1936.
АЈ, 74–56–77, Жалба Милована Шћепановића од 19. априла 1929. поводом решења
Министарства за аграрну реформу да се земљиште на којем се његов отац населио
врати претходним власницима.
АЈ, 74–56–77, Жалба Стевана Поповића од 24. фебруара 1932. поводом одлуке Аграрног
повереништва у Пећи да се његовој мајци одузме земља коју је добила за насељавање.
М. Б. Чолаковић, н. д., 22.
О почецима земљорадње колониста у селу Краљица Чолаковић каже: „Одмах по доласку насељеници су пришли отимању земље од шикаре и дивљине и припремали је
за сејање разних култура. Са мањих површина повађено је трње и остало шибље а потом је узорано све што се могло узорати“. Исто, 19.
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риодима суше. Произвољности у планирању и површно познавање терена
од стране аграрних органа доводило је до тога да поједине колоније буду
подигнуте а да претходно није чак било ни утврђено да ли површине намењене за колонизацију располажу адекватним количинама воде и водених
ресурса. Накнадно се приступало копању бунара и наводњавању, али у том
подухвату није увек било довољно ажурности и системског рада, често ни
било каквог успеха, због чега су колонисти посебно трпели. Ситуација је
нарочито била тешка у Метохији. „Све колоније које су у Метохији створене“, пише Ђорђе Крстић, главни аграрни повереник у Скопљу 1927–28. године, „изузев оних крај Пећи, тј. Витомирице и Добруше, једва се одржавају јер немају воде. Држава је увидела немогућност насељавања па је још
давно израђен генерални план за наводњавање Метохије. Од тога плана изведен је само један део, још 1922. и 1923. године, којим се користе само две
споменуте колоније. Стога се у овој години приступило даљњем извођењу
давно створеног програма за наводњавање. Већ је у изградњи канал који ће
из Дечанске Бистрице моћи натапати тзв. Еречке Шуме између Дечана и
Ђаковице, као и канал који ће искоришћавати воду из Дрима и који ће натапати ђураковачки атар у срезу источком и његову околину.“16
Добар део колониста због сиромаштва није могао да купи нити да издржава запрежну стоку.17 Због отежане обраде земље и скромне употребе
ђубрива приноси су били мали. „Многи нису у стању обрађивати добијену
земљу“, наводи се у коментару једног листа, „јер им недостаје инвентар
(пољопривредне справе, марва за вучу, и друго). Они сироти који ништа нису имали добили су голу земљу без ичега. Без плуга, без марве. А до зајма
се тешко долази“.18
Колонисти су се већ од самог досељавања на добијено земљиште суочавали са великим мукама. Долазећи на Косово и Метохију као сиромашни
сељаци, без одговарајућих алата и оруђа, без могућности да издржавају сто16
17

18

Ђ. Крстић, н. д., 14.
Пошто би утрошили и оно мало средстава што су имали, многи колонисти нису могли да подижу помоћне зграде нити да купују или хране стоку. А непосредно по насељењу обично нису имали довољно хране ни за породицу. Један колониста у Косову
Пољу држао је „добре сремске коње у кујни, од које је привремено начинио шталу“,
док „Личани и Црногорци нису то чинили, већ кад су коњи почели да гладују и да
слабе, они су их изводили на ливаду, пред кућу и убијали из пушака у инат себи, Богу
и држави“. – Milovan Obradović, Agrarna reforma i kolonizacija na Kosovu (1918–1941),
Priština 1981, 177. Да је стока умирала од глади сведоче и хроничари села Суви До
код Липљана, у које су 1919–1922. населили колонисти из Херцеговине, Босне, Лике
и Црне Горе. Земља коју су добили за насељавање била је шикара обрасла травом и
„захтевала је јачу људску снагу и умешност. Запрежне стоке и средстава за пољске
радове било је врло мало и примитивно. Сточне хране није било довољно па је стока
угинула од глади. Тако је осамдесет пари волова угинуло због немања сточне хране и
тешког рада“. – Петар Денда, Павле Џелетовић Иванов, Суви До, Хронике села, књ.
26, Београд 1993, 18.
Ненад Томин, Над гробом аграрне реформе, Радничка библиотека, св. 1, Београд
1926, 10.
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ку, и без довољно финансијских средстава које је требало уложити у обраду
земље, наилазили су на препреку коју је било готово немогуће премостити.
Препуштени углавном сами себи, и често остављени без икакве помоћи од
стране државе, у намери да егзистенцију заснују на земљорадњи у знатној
мери били су осујећени и спречени. У немогућности да живе од резултата
рада на властитој земљи, сналазили су се како су знали и умели: до житних
плодова долазили су присвајањем добара староседелаца,19 надничили су на
туђим имањима,20 где су као награду понекад добијали свега килограм кукуруза или пшенице,21 итд. Као крајња последица лоших услова за бављење
земљорадњом, није био редак случај да се међу колонистима јаве глад и неухрањеност, оскудица у новцу и у основним средствима за живот.22
Бављење земљорадњом је делу колониста ипак пружало неопходну
економску основу и извор средстава за живот. У прилог томе сведочи и случај житеља села Краљица. О лепим резултатима које насељеници на Косову
постижу у бављењу ратарством Ђ. Крстић пише: „Већ су осетили и потребу
шума и то не само због горива него и због заштите усева од ветрова. Стога
почињу гајити шуме и то највише драчу и дуд, а негде су подгојили лепе
храстове или церове гајеве. Земљу доста рационално раде. Многи су набавили разно модерно пољопривредно оруђе па имају и неколико вршаћих
машина. Као пример економског развијања и стања послужићу се изјавом
неког Гаврила Тепавчевића из Пиве, који ми је на питање о његовом стању
одговорио: ‚Ето како стојим. У мога ђеда Јоја Пејова Тепавчевића у Црној
Гори причало се кад је имао 1.000 кг. пшенице, а у мене на овој сушној години (1927.) биће вагон. Морам признати да је ово додуше један од бољих и
вреднијих тежака али ни код најслабијих није рђаво. Сваки ми је на Косову
одговорио да се не би натраг кући вратио. Изузетак у томе чини један део
насељеника у колонији Врело, који су добили врло тешке земље за обраду и
у чијој колонији стално влада сточна болест“.23

19

20

21
22

23

АЈ, 74–56–77, Жалба Ејупа Морине, староседеоца из Ђаковице, од 13. октобра 1932.
поводом пљачке усева коју су према његовим наводима извршили колонисти.
АЈ, Централни пресбиро Краљевине Југославије, 38–505–657, чланак „Једна насељеничка економија“, Трговачки гласник, 3. децембар 1929.
M. Obradović, n. d., 179.
Канцеларија краља, на пример, 1929. године саопштава да су породице колониста у
Метохији егзистенцијално угрожене, будући да претходног лета нису обрађивале земљу. „Ове породице“, каже се том приликом, „у веома су тешком положају, јер немају хране, а јака и дуготрајна зима у потпуности их је изнурила. Оне формално гладују. Пре два месеца Црвени Крст поделио је неколико вагона жита, те су се колонисти
некако одржали до сада. За исхрану ових породица председник Црвеног Крста обећао
је још 10–15 вагона жита“. АЈ, 74–56–77, Допис Канцеларије краља Министарству за
аграрну реформу, из 1929. године, у вези са приликама у којима живе колонисти у
Метохији.
Ђ. Крстић, н. д., 7.
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Отежавајуће околности у привређивању нису биле распрострањене
свуда, или бар не у истом интензитету. Привреда колониста бележила је и
значајне успехе. Тако бар стоји у извештају београдског дневног листа Време, из 1933. године, у којем се каже следеће: „У својој колонизационој политици на Југу држава тежи да се земља обрађује помоћу модерног пољопривредног оруђа, које се даје насељеницима преко њихових аграрних задруга. Захваљујући том рационалном начину производње, ни у самом почетку насељавања аграрна продукција није подбацила, већ је, напротив, порастао жетвени принос свих житарица, а нарочито пшенице“.24
Да ли је наведени извештај одговарао истини, или је написан тенденциозно да би ангажман државе на плану колонизације био приказан у што
бољем светлу, тешко је просудити. Оно што је сигурно јесте да колонистима рад у пољу није био лак. Уколико су, наравно, радили у пољу уместо
што су своју земљу, као што је то био случај са одређеним бројем црногорских колониста у Метохији, давали Албанцима у закуп.25 Резултати тог рада
су углавном били скромни и у већини случајева колонистима су омогућавали само пуку егзистенцију. Потврду таквом стајалишту могуће је наћи у
сведочанству новинара београдског листа Трговачки гласник, из 1929. године, који поредећи расходе и приходе једне колонистичке породице закључује да плаћање трошкова које изискују радне и животне потребе, а онда и
плаћање пореза држави, у огромној мери „гута“ добит до које се долази обрадом земље и радом на имању.26
Колико је економија једног колонистичког домаћинства била ефикасна, у условима земљорадње које је могуће назвати оптималним, дакле на
тлу погодном за обраду, можда најбоље говори управо наведено новинарско сведочанство. Основу привређивања једне трочлане породице колониста, чије је имање новинар посетио, представља земљиште чија је површина
11 хектара (ha). На том земљишту посађени су кукуруз (5 ha), јечам (2,2 ha),
овас (1 ha), пшеница (0,8 ha), затим репа, кромпир, поврће, крмно биље (све
на 2 ha). Основу привређивања чини и сточни фонд, за који се не износе подаци колики је. У том фонду налазе се коњи, свиње, краве. Током летњих
месеци, односно током периода године у којем су пољски радови најинтензивнији, осим чланова породице у економији домаћинства учествује и помоћна радна снага. У питању је обично један радник, мада уколико се укаже
потреба може бити и више њих.
24
25

26

АЈ, 38–505–657, Чланак „Колонизација нашег Југа“, Време, 18. август 1933.
Међу колонистима који су дошли из Црне Горе, како стоји у појединим архивским
документима, било је људи без радних навика, тако да на путу између Призрена и Пећи понекад није било могуће видети ниједног насељеника да ради и да обрађује своје
имање. Они су земљу радије давали Албанцима чиме су долазили до средстава за живот. – АЈ, 38–63–165, Извештај о привредним, друштвеним и политичким приликама
међу насељеницима у Метохији, 25. јул 1940.
АЈ, 38–505–657, Трговачки гласник, 3. децембар 1929.
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Приноси засађених култура, како новинар Трговачког гласника наводи, у знатној мери зависили су од временских услова. Прво оштра зима, а
потом и суво лето, довели су до тога да наведене године они делимично
пропадну: услед смрзавања страдала је пшеница, па је зато остала посађена
на свега 0,8 ha, док је услед суше у августу месецу у одређеној мери оштећен кукуруз. И поред тога, оцењује се да просечан род усева, на првом месту ситног жита, по хектару ипак није био лош.
Од добијених пољопривредних плодова, који су процењени на 20.000
килограма, један део коришћен је за подмирење кућних потреба (за прављење хлеба за укућане и за исхрану стоке), такође и за одвајање семена за наредну сетву. Други део, који износи 13.500 кг, намењен је продаји. Од прихода који се добије том продајом, домаћинство је плаћало радника (или раднике) који је током лета радио на имању, куповало је вештачко ђубриво,
подмиривало је пореске обавезе према држави, надокнађивало је штету до
које би евентуално дошло болешћу или угинућем стоке, итд.27
Ефикасност економије колонистичког домаћинства, према сведочењу
новинара Трговачког гласника, била је на релативно ниском нивоу. Од прихода који је добијан продајом жетвених приноса, са земљишта које није било јалово и чија је површина била чак изнад просечне површине колонистичких имања, после свих расхода остајала је тек половина, која током једне сезоне једва да је могла да подмири и основне потребе чланова породице. Којих је, у посматраном случају, било свега три. О стицању нечег више
најчешће се није могло ни да размишља. Пољопривреда, која се претежно
заснивала на узгоју житарица, крмног биља и мало поврћа, представљала је
основну базу економије, док јебављење воћарством, виноградарством, сточарством, изискивало знатна материјална средства услед чега те делатности, у ситуацији када највећи део колониста чини сиромашно сељаштво, нису биле исплативе. У не малом броју случајева економија колонистичких
домаћинстава опстајала је захваљујући споредним изворима прихода, надничењу или раду чланова породице у додатним делатностима (на јавним радовима које је финансирала држава: изградња путева, копање канала), служби у војним граничним трупама, жандармерији и сл.28
Међу житељима села Краљица било је доста оних који су радили ван
земљорадње да би преживели. Ово је било посебно изражено током 1920-их
година, у времену после досељавања, пре него што је већина њих економски мало ојачала. „Сва настојања и напори да се што пре обезбеди сношљив
27
28

Исто.
О ангажовању колониста на јавним радовима, у војним трупама и жандармерији, у
архивској грађи углавном се говори као о мерама које би држава тек требало да предузме како би колонистима било омогућено да додатно зараде. На пример, у: АЈ, 74–
56–77, Допис Канцеларије краља Министарству за аграрну реформу, из 1929. године,
у вези са приликама у којима живе колонисти у Метохији; АЈ, 74–51–72, Резолуција
Савеза аграрних заједница о мерама које треба предузети у правцу побољшања животних услова колониста од 31. марта 1934. године; итд.
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живот у овој пустињи“, пише Чолаковић, „споро су се одвијали, у првом реду због слабе и бројно мале радне снаге, слабе плодности и на онако малим
површинама обрадиве земље, физичке и материјалне исцрпљености на изградњи кућа и објеката за смештај људи и стоке (...) Главни напори били су
усмерени на отимање земље од дивљине шикара и корова. И поред натчовечанских напора, који су били усмерени на очување живота, нису дали очекиване резултате. Јако се тешко живело, људи су тешко долазили до одеће и
обуће, многе породице нису имале хлеба ни за пола године, па је готово
свака породица имала по једног члана, првенствено старешину домаћинства, запосленог на изградњи путева и пруга, у рудницима и на другим радовима које је држава изводила. Јанко Војичић, Алекса Рогановић, Васо Рогановић и Спасоје Головић примљени су у жандармерију. Никола Оташевић, Драго Рогановић, Мило Рогановић, Радован Рогановић, Вељко Самарџић, Ђуро Самарџић, Љубо Лалатовић, Зеко Лалатовић, Милика Јауковић,
Петар Чолаковић, Ристо Вукотић, Стево Вукотић, Алекса Жижић, Петар
Жижић, Велисав Жижић радили су у рудницима магнезита у Галици и Голешу, на изградњи пруге Приштина-Куршумлија, затим на изградњи пруге
Приштина-Пећ. Алекса Самарџић је примљен у плаћене граничаре, на караули Горожуп код Призрена. Милун Головић, Мијушко Головић, Перо Оташевић и Машан Оташевић израђивали су прозоре и врата за све домове у
селу и на томе солидно зарађивали. Благота Рогановић је као службеник
био запослен у управи пољаничке општине“.29
Из села Суви До код Липљана неколико колониста је радило у оближњим рудницима: Трепчи, Ајвалији, Голешу, Новом Брду. Радили су: Петар Лалошевић, Симо Лалошевић, Анто Денда, Стојан Денда, Милосав Нешовић, Којо Ожеговић, Раде Дрљача, Раде Лабус. Поједини Суводолци, при
том, одлазили су и на печалбарење. Више десетина мушкараца радило је на
изградњи пруге Велес-Штип-Кочане, а ишло се и на изградњу пруге кроз
Ибарску клисуру.30
Једно од додатних занимања колониста било је рабаџијање, односно
пренос терета запрегом. Тиме су се, додуше, бавили само они који су имали
стоку и запрежна кола.31 Неколико Краљичана је из Косовске Митровице до
Србице превозило грађевински материјал за подизање управних зграда среза дреничког, школа, жандармеријских станица, мостова и других државних
објеката.32 Из Сувог Дола њих двадесетак радило је за власника рудника Голеш тако што су коњском и воловском запрегом превозили руду од Голеша
до Липљана где је утоварана у железничке вагоне. Тај посао је плаћан само
29
30
31

32

М. Б. Чолаковић, н. д., 20.
П. Денда, П. Џелетовић Иванов, н. д., 24.
Колонисти у селу Краљица догонили су из старог краја највише 10–15 оваца и коза,
те по једну краву. Већи број породица довео је и коња са самаром или седлом. Само
ретки су имали волове, кола и плуг. – М. Б. Чолаковић, н. д., 18–19.
Исто, 19–20.
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у једном правцу, док за повратак из Липљана у Голеш, када су превозили
грађу за рудник, колонисти као накнаду нису добијали ништа. Због слабе
зараде после извесног времена затражили су повећање плате, али су преговори са власником рудника пропали. Суводолцима је дат отказ, а власник
рудника, дотични Бакић, изградио је пут дужине 13 километара и купио камионе за превоз руде.33
Захтевајући већу суму новца за посао који су обављали, чиме су сматрали да само траже оно што им припада, власници запрега из Сувог Дола
тако су остали и без оно мало пара које су добијали као плату, а без којих,
као додатног прихода, углавном нису могли да подмире све своје животне
потребе. Тиме су остављени да опет зависе само од пољопривреде и да се
изнова сналазе за проналажење споредне зараде као извора средстава у мукотрпној борби за егзистенцију.

33

П. Денда, П. Џелетовић Иванов, н. д., 24.

