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ПОБУНА КУЛАКА
Репресија према сељацима у Србији
и отпори на селу 1945–1953.
АПСТАРКТУМ: Истраживање се бави анализом репресивних
метода комунистичког режима приликом спровођења политике
на селу као и отпором сељака према мерама принудног откупа и
колективизације. Власт је вођена стаљинистичким узорима након Другог светског рата а посебно после 1947. прибегла револуционарним мерама на селу којима је вршен економски, психолошки
и физички притисак на имућније сељаке тзв. кулаке. С једне стране основни циљ је био развластити сељаке и елимисати кулаке, а
с друге извршити економску прерасподелу и обезбедити исхрану
становништва у условима уништене пољопривреде и огромних
спољнополитичких изазова у којима се земља нашла нарочито од
почетка сукоба са Ј. В. Стаљином. Процес принудног откупа и колективизације је био прожет многим примерима бруталне државне репресије и тортуре које су спроводили локални партијски одбори и органи ОЗН-е као и очајничким отпорима и побунима сељака.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: принудни откуп, колективизација, комунизам,
Србија, отпор, кулаци
Социјалистичка револуција после Другог светског рата по совјетском
узору у Југославији (Србији) као и шире у Источној Европи подразумевала је
стварање државног социјализма, чији је предуслов био да се разним етатистич
ким мерама (конфискацијом, национализацијом, аграрном реформом, откупом,
колективизацијом и другим) подржави приватна својина (или се потпуно мар
гинализује). У другој фази би се мерама економске политике (пореском полити
ком, политиком цена, инвестиционом политиком и сл.) развио државно-соција
листички сектор који би у потпуности био под контролом партије. Цео процес
оствариван је кроз циклусе по совјетском узору названим петолетке, а имао је
за крајњи циљ развлашћење сељака и упошљавање милионске резерве радне
снаге са села у град у кампањи убрзане индустријализације и урбанизације.
У Југославији, као и другим земљама Источне Европе, процес совјетизације села имао је изразито револуционаран карактер и као такав био обе-
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лежен невероватно развијеним системом репресије. Само у Мађарској током
1950–1953. године 387.000 сељака прошло је кроз затворе. Најтеже је било
спровођење колективизације у Пољској и Југославији. У Пољској за то није
било логике, а у Југославији препреке су биле дуга традиција и територија
лизованост сео ских поседа. Због великих отпора, па и сељачких побуна, у
ове две земље колективизована земља није прелазила 20%. Иако је Југосла
вија почетком 1951. искорачила (одмах иза Бугарске) по количини колективи
зоване земље (око 22%), економским и политичким аранжманима са Западом,
као и променом државно-системског модела и преласком на самоуправљање
почетком 50-их притисак на сељаке је ослабио па се одустало и од колекти
визације. Међутим, земљишни максимум је још више смањен 1952. године
– износио је само 10 хектара.1
Принудним откупом држава је настојала да обезбеди преко потребне по
љопривредне производе у кризним послератним годинама. Откуп је, међутим,
имао и политичку димензију даљег притиска партије на тзв. кулаке и средњаке
на селу. Планови откупа су често били нереални, а њихово спровођење је пра
тила брутална сила месних партијских органа. Често су презадужени сељаци
куповали робу да би намирили дуг, нарочито у време неродних и сушних го
дина. Због тога је долазило до честих сељачких побуна (Румунија, Југославија
и друге земље). Сељак, увек конзервативан и везан за земљу, никако није мо
гао да схвати потребу подруштвљавања имовине остављене од дедова. С друге
стране, потпуно одсуство економске логике за колективизацију у појединим
областима као и кампањско спровођење смањили су њене крајње домете. По
литика принудног откупа и колективизације дестимулисала је производњу и
показала се кобном: драстично је опала пољопривредна производња, а пред
ратни приноси нису достигнути све до друге половине 50-их година.2

Обавезни откуп
За феномен репресије али и активног друштвеног отпора на селу најин
тересантнији је систем обавезног откупа који је као привремена мера заведен
одмах по укидању ратне реквизиције почетком августа 1945. Оправдање је на
ђено у чињеници да ратом опустошена пољопривреда није била у стању да
обезбеди основну прехрану становништва. Диспропорције у развоју пољопри
вреде и индустрије, смањење пољопривредног становништва, веће инвестици
је у индустријализацију, поремећаји у пољопривредној производњи у Војво
1

R. i B. Cremphton, Atlas of Estern Europe in Twentieth Century, London 1996, 159.

Више о политици комунистичких власти у Србији на селу у првој деценији после Другог светског рата у: М. Павловић, Српско село 1945–1952, Београд 1995; Ј. Попов, Драма на војвођанском селу, Нови Сад 2003.
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дини услед аграрне реформе, колонизације и изгона фолксдојчера, неповољни
климатски услови и друго условили су пад пољопривредне производње до ни
воа 60% предратне, што је продубљавало кризу у снабдевању. После прве фазе
реквизиције (до половине 1945) у периоду 1945–1948. откуп се спроводио на
бази нееквивалентне размене са селом. Донете су уредбе о принудном откупу
вуне, тову свиња, откупу и промету хлебних жита у економској 1945–1946, ко
јима су произвођачи обавезани да своје вишкове продају овлашћеним лицима,
с тим што је за исхрану по глави домаћинства остављано 110–290 кг житари
ца од чега је најмање ¼ морала бити кукуруз.3 Уредбама је регулисан промет
житница, сунцокрета, вуне, меса, кромпира, сламе, сена, кукурузовине, у не
ким крајевима чак и туршије и другог. Систем откупа је био централизован,
а главну улогу у разрезивању и спровођењу имали су месни и срески одбори.
Обавезни откуп је, осим економског оправдања, имао изразит социјалнополитички циљ као један од облика притиска на „капиталистичке елементе“
тзв. кулаке на селу. Као и прогресивно опорезивање, политика цена, аграрна
реформа и конфискација били су усмерени на потпуну елиминацију тзв. сеоске
буржоазије и заштиту „сиромашног сељака“. Постојала је категоризација се
љака и разрезивање откупа према величини поседа или према процени прино
са од стране откупне комисије.4 У НР Србији су били најстрожи критеријуми:
за ситне поседнике су сматрана лица до 5 ха, средње до 10 ха, док су они са
преко 10 ха крупни поседници (у Босни су они са преко 15 ха, у Хрватској са
преко 20 јутара). Неизвршавање обавезног откупа санкционисано је и Зако
ном о сузбијању недопуштене трговине, шпекулације и привредне саботаже.5
На основу тог закона сељаци су због потпуног или делимичног неизвршавања
откупа осуђивани на казну лишавања слободе од 6 месеци до 5 пет година (у
пракси и до 10 година), као и споредним казнама конфискацијом (делимич
ном или потпуном), запленом утајених производа и новчаном казном. Срески
и општински народни одбори су водили и административно-казнене поступке.
Њихове комисије су изрицале новчане казне али и мере слања на принудни рад.
Реквизиција као облик снабдевања и прехрањивања људи у ратним условима спровођена је као
мера из нужде све до половине 1945, када се доносе први прописи који регулишу откуп као део
планске привреде. У седмогодишњем трајању откуп пољопривредних производа испољавао се
у неколико видова: обавезни откуп, контрахирање (слободно уговарање откупа), везани откуп,
откуп путем виших цена и ушур (наплаћивање услуга у натури). Остале форме откупа, попут
контрахирања, дале су слабе резултате због великог диспаритета контрахиране цене са ценама на
слободној пијаци (црној берзи), због чега су се производи већином и даље откупљивали по ли
нији обавезног откупа. Ова мера је остала на снази до краја 1952. када се са друштвеном либера
лизацијом, већим приливом иностране помоћи и релативним побољшањем привредних прилика
укида. Службени лист ДФЈ, бр. 58, 81 и 94 из 1945.
3

Сељак са дохотком од 16.000 динара плаћао је свега 435 динара пореза, док је онај са преко
50.000 плаћао 18.000 динара. В. Милић, Револуција и социјална структура, Београд 1979, 89.
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Службени лист ДФЈ, бр. 26, 1945.
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Без икаквог судског поступка често су партијски и безбедносни органи притварали људе и вршили тортуру.

Притисак на кулаке до сукоба са Стаљином
Откупом су руководили органи власти а не директно партија, али је од
чланова тражено да дају пример, улазе у откупне комисије и заложе се за успех
откупних кампања. Партијски активисти су били кичма агитације кроз народ
не одборе и откупни апарат (Пољопромет). О значају ове мере говори и то што
је Политбиро често расправљао и пратио њено спровођење, као и да је у сваки
срез у Војводини делегиран по један високи официр УДБ-е задужен за откуп.
Откуп је спровођен и уз знатно ангажовање УДБ-е, полиције и понегде војске,
неретко уз бруталну примену силе. Планови су били често нереални, а партијска машинерија је видела шансу да се на овом пројекту докаже на партијској
лествици не бирајући средства. По сваку цену требало је остварити или чак
често и премашити иначе нереалне планове откупа (нарочито у сушним годинама (1947, 1950). Многи сељаци су допадали затвора, и сами често гладујући
и немајући чиме да прехране породице. Било је случајева да се иде у Славонију
или друге крајеве да би се откупиле житарице и намириле откупне обавезе.
Тајна полиција је имала овлашћења да врши надзор и контролу над радом уче
сника у пословима откупа; често су и насамо вршили саслушавање, хапсили и
малтретирали сељаке. Постоји стотине примера злоупотреба, пребијања, мучења, силовања и самовоље локалних партијских и безбедносних органа који
су добили одрешене руке.
Широко дефинисана кривична дела и непринципијелност казнене по
литике допуштали су инстументализованом судству да пресуђује узимајући у
обзир класни и политички моменат. У санкционисању кулака предњачила је
Србија, али је највећи терет пао на Војводину где су кулаци највише осетили
чврсту руку партије. Током 1946. (април–децембар) у ужој Србији је осуђено
3.283 лица, Војводини 1.612 и на Косову 142 за дела саботаже, недопуштене
трговине и шпекулације.6 Нарочиту агилност судови су испољили у наредној
години када је само до маја 1947. кроз затворе у Србији прошло 10.082 лица и
осуђено 1.707, од тога у Војводини 8.821 и 1.008 осуђено, у централној Србији
ухапшено 2.000 лица а осуђено 677, док је на Косову свега 133 осуђено (у исто
време у осталим републикама осуђено је неупоредиво мање – од 22 у Македо
нији до 320 у Словенији). Казне су се у Војводини и Србији кретале од 6 месе
ци до 5 па и више година уз присилни рад, а у Словенији и Македонији само до
једне године присилног рада.7 Новчане казне су такође биле најстроже у Вој
6

М. Павловић, Српско село 1945–1952, 123.
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Б. Петрановић, Политбиро ЦК КПЈ 1945–1948, Београд 1996, 568.
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водини између 40.000–300.000 динара, у Македонији 500–10.000 и Словенији
500–5000 динара.8 Ни међу срезовима у Војводини казне нису биле уједначене
и у многоме су зависиле од класног или политичког фактора, као и карактера
судија (у новокнежевачком, вршачком, сремскомитровачком и ковинском срезу
често су изрицане казне и преко 5 година, док су у панчевачком и кикиндском
биле упола мање).9 Низак број осуђених од оних који су пошли кроз затворе
(12%) говори о томе да се власт више бринула да ове мере сасвим не угрозе
привредни развој и да је често прибегавала амнестији (нарочито у време пољ
ских радова), а много мање за независност и легалитет судства.
Стање у Србији у погледу кажњавања неизвршења откупа било је неупо
редиво теже него у другим републикама. Већи број кажњених лица због откупа
није само последица ригорозније политике откупа у Србији, већ и објектив
но највећег степена оптерећености ове републике. С друге стране у оквирима
Србије Војводина је била база откупа. Србија је у укупном плану откупа белих
житарица за 1947. била задужена са скоро 70% од целе количине, а Војводина
је сама давала готово две трећине жита у Србији или близу 47% на нивоу Ју
гославије. Рестриктивнија казнена политика у Србији, а посебно у Војводини,
изгледа да је условила већи степен испуњавања откупног плана (којим партиј
ске структуре ипак нису биле задовољне!). У Војводини план откупа је до маја
1947. испуњен са 20%, Србији 16,8% (иако је планирано 14%), док је у оста
лим републикама испуњење износило 2–6% и било далеко испод очекиваног.
Укупна реализација планираног откупа варирала је од године до године и била
је успешнија код белих жита. У Србији се откуп белих жита кретао од 90,5%
у 1946. до 111,5% у родној 1948, а кукуруза 84–97%. У Војводини је реализо
вани откуп белих жита 1948. био 114% да би 1950. године, упркос репресивној
политици, опао на 79% услед велике суше и нереалних планова.10 Широм Србије проценат оствареног откупа је варирао зависно од локалних прилика али
и репресивних апетита власти.11

8

Исто, 569.

9

Ј. Попов, н. д., 383.

Информација ЦК КПЈ наводи следеће срезове у Србији који су се истицали по изузетно ни
ском проценту извршења откупа у 1951: Хомољски – 44%, Осечина – 52% (београдски округ),
Тутин – 8%, Брус – 10,2%, Г. Милановац – 33%, Гружа – 55% (крагујевачки), Сврљиг – 42%
(нишки), Бољевац – 57% (тимочки) и други. У допису се тражи ригорознија казнена политика за
кривична дела против општенародне имовине и задружне имовине. АЈ, 161-1-9, Министарство
државних набавки, Одељење планске евиденције и статистике – реализација меса, житарица,
воћа и поврћа.
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АЈ, ЦК КПЈ, Комисија за народну власт, фонд 507, X 2-IV/35.
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Заоштрена „класна борба“ после 1948.
Прогон сељака због откупа се нарочито захуктао после сукоба са Информбироом и отворених примедби Стаљина на политику КПЈ према селу, то
јест толеранцију према кулацима. Одговор југословенских власти је био жесток
у виду до тад невиђене кампање принудног откупа и убрзане колективизације.
Требало је Стаљину одговорити и уверити комунистички свет да је Југославија
на правом путу „стаљинизације“ села. У ФНРЈ је само током 1949, према ста
тистици Министарства правосуђа ФНРЈ, укупно на суд изведено 11.795 сељака
и у првом степену осуђено 10.932. Највећи број осуђених опет је био у Србији
5.321 (49%), тј. Војводини 2.590 (29%). Класни приступ при гоњењу сељака
добио је апсолутни приоритет. Социјална структура осуђених говори да су од
2.300 лица у Војводини њих 1.795 (78%) били кулаци, 466 (20%) средњи и сит
них само 45 (2%). Истовремено у Србији су осуђена 1.002 кулака (37% од свих
суђених). Од готово 11.000 поцесуираних у ФНРЈ највише је кажњено због не
испуњења откупа белих жита – 6.035 (58%), неиспорученог кукуруза – 1.134,
непредате стоке – 2.102 и осталог – 864 лице. Судови су изрицали знатно
оштрије казне (за исте прекршаје) него претходних година, често и преко 3
године. То важи и за споредну казну конфискације, којих је укупно те године
у ФНРЈ изречено 5.429, потпуних 4.498 а непотпуних 931. У Војводини је ад
министративно кажњено 1.065 сељака (на поправни рад 693, новчано 372), а
на конфискацију имовине, најчешће потпуну, 336 лица. Административном ка
зном, поправним радом и новчано од стране среских и градских одбора у ФНРЈ
у овој години кажњена су 6.343 лица, што укупно са кривично гоњеним износи
око 17.343 лица само у току 1949.12
У незапамћено сушној 1950. („години гладних пацова“) сељаци су били
додатно изложени великом притиску, како од стране партије и власти тако и
од стране судова и тужилаштава ради испуњења квота. Само у периоду окто
бар – децембар 1950. у Војводини је правноснажно осуђено 945 лица. Највећој
репресији је био изложен Банат – 523 лица, Бачка – 293 и Срем 129. У много
случајева сељак је, не могавши да удовољи обавезама, био принуђен да до
купљује одређену количину. До попуштања према сељацима и откупу долази
тек у 1951. години. У Југославији су судови те године оптужили 8.168 лица,
двоструко мање него претходне. На смањење је утицао нови курс у аграрној
политици који је испољен већ 21. фебруара 1951, када је на седници Савета за
промет робом и Савета за пољопривреду Владе ФНРЈ закључено да промет по
љопривредних производа иде линијом њиховог „ослобађања и оживљавања“.
Судови су, међутим, и после 4. пленума и реферата Александра Ранковића о
јачању правосуђа и законитости наставили „независно“ да спроводе линију
12

Ј. Попов, н. д., 414–415.
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партије и чувају интегритет земље и изградњу социјалистичке демократије ка
ко су је они схватали, гонећи растураче сељачких радних задруга и штитећи
државни сектор у привреди.13

„Убеђивање преко леђа“
Сам Јосип Броз Тито је на 2. конгресу КП Хрватске запретио сељацима
који су пружали отпор откупу: „Има две врсте убеђивања, убеђивање речима
и убеђивање преко леђа“.14 Незапамћене драконске затворске казне су биле је
дан од начина да се утера страх у кости кулацима и одагна свака жеља за при
кривањем „вишкова“. Сава Марјановић, звани Божа из Делиблата код Ковина,
поседник 35 јутара земље због оптужбе да је сакрио 2.974 кг кукуруза осуђен
је 1947. од Среског суда у Ковину на 10 година, конфискацију 20 јутара земље
и 6.400 кг пронађеног кукуруза. Окружни суд у Панчеву казну је смањио на 4
године. Петар Дудић из Вршца, власник 8 јутара земље, због свега 600 кг куку
руза осуђен је на 5 година затвора, а Б. Максимовић из Великог Гаја са поседом
од 14 јутара на 4 године. Овако високе казне и за сељаке слабог имовног стања
илуструју да није само класна припадност била важна, већ су држање сељака
и политички фактор знатно утицали на степен казне. Сви именовани, наиме,
псовали су народну власт и омаловажавали је у јавности.15
Било је, међутим, и тортуре локалних партијских органа охрабрених вероватно и изјавама првог човека републике и директивама безбедносних органа. Многобројни су примери бруталности, примене силе, пушкарања и мучења
која су се понекад трагично завршавала. Наводимо само неке од драстичнијих
примера које су препознали сами државни органи. У Батајници су кулаке за
тварали у тесну просторију и ложили фуруну док не попадају у несвест од
врућине. У Жабљу тројица милиционара чупали су кулаку бркове пред мајо
ром УДБ-е Савом Штрбцем. У селу Ба организована су у циљу застрашивања
лажна стрељања. У селу Плочице током 1949. партијски активиста Сава Де
бељачки стављао је пиштољ у уста сељацима и говорио: „Ово ће ти судити
ноћас, када немаш да испоручиш маст и кукуруз.“ Чланови КП из Мокрина:
Славко Дражић, Петар Деспотов и Светозар Дражић малтретирали су „два ку
лачка елемента“ и наредивши им да се попну на црквени торањ, тамо их ша
марали и нагнали „да се ухвате за шипке и да висе у ваздуху“. Милиционер
13

М. Павловић, н. д., 414–415.

14

М. Павловић, Српско село 1945–1952, 165.

У партијском извештају из 1947. наводи се: „У оквиру кампање осудили смо једног кулака из
Новог Кнежевца, који има два максимума, на 13 година затвора због нелиферовања обавезног
вишка јечма у износу од 60 метара, а такође и због нелиферовања кукуруза. Овај човек је пијани
ца и без икаквог угледа у народу.“ Б. Петрановић, Политбиро ЦК КПЈ 1945–1948, 561.
15
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Милорад Батало убио је у Суботици Николу Матковића који се супротстављао
откупу стоке, а у истом срезу забележена су четири самоубиства услед прити
ска за извршавање планског откупа. У селу Белегиш, официр УДБ-е Спасоје
Будовачки Кум се месецима иживљавао над локалним кулацима. У Кикинди је
Чедомир Јеринкић, оквалификован као „кулак“, ухапшен зато што му није преостало ништа више што би могао „изнети као обавезу“. Већ измучен тешким
радом, није дуго издржао свакодневне батине у казнионици КПД Ниш одакле
је 1947. године, заједно са крвавим остацима одеће, стигла вест како већ давно
није више међу живима. Врхунац је, можда, податак из једног партијског до
писа: секретар МНО Ибарска Слатина, звечански срез, убио је у расправи П.
Милутиновића, сиромашног сељака, због 50 килограма жита!16
Уз економске облике притисака да се уђе у сељачке радне задруге – СРЗ
(повећан откуп, порези, новчане казне и друго) примењивани су у бројним случајевима ванекономски облици принуде (психо-физичка тортура, пребијање
„на мртво“, хапшења итд.). Кулаке су и према званичним извештајима тужилаштва ФНРЈ поједини активисти МНО и УДБ-е масовно незаконито лишавали слободе, присвајали њихову имовину и присиљавали на „добровољни рад“.
Данима па и месецима појединци су били у затвору, често без хране, у нехигијенским условима, тучени и малтретирани а да нису ни саслушани. У селу
Топоница код Пожаревца један кулак је шутиран до смрти. У селу Божурњу
(Аранђеловац) малтретиран је инвалид (без обе ноге) из Првог светског рата. У
селу Својнову код Варварина председник МНО је кажњавао људе тако што их
је држао у штали са магарцима и терао их да носе камен за изградњу задружног
дома на леђима иако је постојала механизација. У Бачкој Тополи приморавали
су ухапшене да сатима „дубе на глави“. У селу Ландол (Смедерево) чланови
МНО су изнуђивали сексуални однос од супруге ухапшеног, а забележено је
више силовања супруга (Текија, Дубовац, Ниш…). У неким случајевима кулаци су кажњавани само новчано како би се попунио буџет МНО-а. Било је доста
примера мита и корупције. У многим случајевима кулаци су под присилом приморавани да уђу у задруге, или би им СРЗ узурпирала имовину ако то одбију.17
У селу Козјак (алибунарски срез), царевала је злогласна „ђаволова пе
торка“ како су је сељаци прозвали, састављена од локалних партијских ак
тивиста и предвођена чланом среског комитета Ђурђицом Црвенковић. Овај
локални „политбиро“ служио се свим методама не би ли пребацио норму от
купа. Десетине старијих људи који нису могли да предају вишкове жита бати
нани су до смрти, терани да врше „жабље скокове“ и „француско мишљење“

16

АЈ, ЦК КПЈ, Комисија за народну власт, 507, X3-I/6. стр. пов. бр. 5/51.

АЈ, Јавно тужилаштво ФНРЈ, Ф-836, Извештај јавног тужилаштва НР Србије 9. јул 1949, стр.
пов. 27/49, 2–21.
17
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и слично.18 Међу њима је предњачио извесни Ђура Ђаво који је немилосрдно
„чистио“ амбаре. Њима је приписана смрт старог Петра Лалића из Козјака, као
и још четворице сељака међу којима и једног партијца.19 Толико су претеривали
у истеривању откупа да су их и „независни“ судови 1952. осудили на затворске
казне од 7 до 15 година. Ипак Ђурђица Црвенковић, као партизански првобо
рац, резервни официр и народни посланик, поштеђена је и све се завршило
само на партијској смени, иако је против ње поведен кривични поступак због
насиља над сељацима у Козјаку и Иланџи. Према изјавама сведока, она је на
овај начин агитовала за откуп: „Сада ћемо и ми да стрељамо, па ћете да ви
дите да ли ћете у задруге и да ли ћете измиравати обавезе или нећете. Шта
чека партија? Почните да стрељате за пример!“20

Број „кукурузара“
За кривична дела против народне привреде укупно је према званичној
статистици у периоду 1947–1953. у Југославији осуђено: током 1947. – 47.126,
1948. – 40.200, 1949. – 28.263, 1950. – 24.353, 1951. – 19.926, 1952. – 29.773 и
1953. године 15.889 лица.21 У том периоду процесуирано је у ФНРЈ 205.530 ли
ца или ако узмемо у обзир просек (пошто недостају званични статистички по
даци до 1947) удео осуђених је више од 250.000 од завршетка рата од чега због
кривичних дела против народне привреде у Србији приближно 150.000. Број
„кукурузара“ у Србији се на основу наведених извора кретао 5.000–10.000 го
дишње у периоду 1945–1951, што је укупно око 40.000. Том броју треба дода
ти и упола толико кажњених административном казном. Највећи број казни је
уследио због делимичног извршавања откупних обавеза. У Војводини је већи
степен репресије испољен у банатским срезовима (Алибунар, Панчево, Вршац,
Јаша Томић, Ковин и други), као и бачким (Суботица, Бечеј, Врбас, Сента и
други), а нешто мањи у сремским.22 Занимљиво је да су Бачка и Банат релатив
но више куглица убацили у „ћораву“ кутију на изборима новембра 1945, што
може бити показатељ снаге „кулачког елемента“. Већа подршка револуционарним властима је била у Срему и вероватно отуда мање отпора и репресије. После рата се у шали говорило: „Отишли Немци дошли Сремци“ јер су Сремци
били натпросечно заступљени у партији и УДБ-и.
Француско мишљење састојало се у томе што би сељак био натеран да дуже време стоји на
једној нози с другом подигнутом од пода и савијеном у колену. Д. Божић, Црвени метак, Ваљево
2003, 105.
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Ј. Попов, н. д., 483.
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Статистички годишњак: Југославија 1918–1988, Београд 1989, 431.
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Временске казне житари су издржавали по затворима у Забели (По
жаревац), Сремској Митровици, Петроварадину, Косовској Митровици, Кру
шевцу, Нишу, или на копању руде у рудницима, каменоломима, подизању хи
дроцентрала, путева и других објеката. Постојало је и неколико радних лого
ра, а најпознатији је био у околини манастира Дечани. Почетком 1947. на 600
метара од манастира изграђена је барака, као прво прихватилиште, а касније
3 километра према Проклетијама још једна. Постојала су још два логора у
Кожњеру и шумама планине Јуник. На лошој храни затвореници су по цео
дан крчили пут према Албанији и калдрмисали га камењем из реке Бистрице.
Логораши су углавном били житари, мада је било и политичких. Довожени
су вагонима до Пећи, а до Дечана су стизали пешке. У једној бараци било је и
до 600 затвореника. Будући времешни и слаби често су умирали, а сахрањи
вани су у околини без икаквих обележја. Кроз логор је у периоду 1947–1952.
прошло преко 1.000 осуђеника.23

Побуне кулака
Будући да непосредно после Другог светског рата у ригидним условима
успостављања једнопартијске диктатуре није постојала слобода изражавања
мишљења, јавних демонстрација као ни минимум слободне штампе и медија,
на први поглед није било значајних демонстрација незадовољства противника
режима или ових државних мера. Ипак, дубља анализа ипак указује на изве
сну репресију према горе, нарочито код одређених слојева грађанства, сељаш
тва, цркве или пак одређених унутарпартијских структура у време Информбироа. Делом је отпор имао пасиван и спонтан карактер, а једино се у одређеним
преломним тренуцима испољавао као активан и делимично организован. Као
форма активног отпора јављале су се после рата бројне одметничке групе и
јатаци (углавном бивших припадника ЈВуО), сељачке побуне, нешто касније
прве студентске демонстрације и штрајкови, омладинске завереничке групе,
први озбиљни унутарстраначки отпори (информбировци) као и први дисиден
ти (Милован Ђилас).24 Отпор режиму је нарочито био јак после рата, у време
стабилизације власти и фактичког гашења вишепартијског система 1945–1946,
затим у време почетка спровођења петогодишњег плана 1947, као и у раздобљу
кулминације сукоба са Стаљином и убрзане колективизације. У првом периоду
носилац отпора били су грађанство или одметнути припадници и симпатизери
ЈВуО, док је у време принудног откупа и колективизације то било сељаштво
пре свега оно „крупно“, а паралелно с њим у време Резолуције ИБ-а и одређене
унутарпартијске структуре.
23

Голи оток у Метохији, Погледи, бр. 2, 1991, 85.

24

С. Цветковић, Између српа и чекића 3, Београд 2006, 97–99.
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Отпор сељака је био спонтан и местимичан, углавном вођен бесом и оча
јем. Ипак за разлику од грађанске класе, психички сломљене, застрашене и
економски развлашћене – сељаштво је као виталнији слој прибегло у одређе
ним тренуцима и активнијем отпору револуционарним мерама на селу. За ју
гословенску револуцију то је представљало посебан проблем, јер је за разлику
од Октобарске имала потпуно руралан карактер. Сељак тзв. средњак је био
социјална база револуције (преко 60% учесника НОБ-а), а мере које су власти
предузеле на селу ударале су на основне вредности овог слоја, пре свега на сво
јину над земљом. Насилан откуп и колективизација уз примену силе, принуде,
ноћних саслушања, пребијања и физичког злостављања испровоцирали су на
многим местима, поред пасивног (сакривање жита, неодазивање на демонстра
ције против кулака, опортунизам у спровођењу мера и друго) и активан отпор
сељака у виду демонстрација ређе, и насилне оружане испаде.
Побуна је било у нишком, лесковачком, моравском срезу, источној Ср
бији као и другим републикама (Босни и Херцеговини, Македонији, Хрват
ској...) али је највише инцидената забележено на територији Војводине где су
сељаци најтеже били притиснути откупом. Нарочито су биле изражене после
1948, када су откуп и колективизација интензивирани у време сукоба Београда
и Москве, јер је Југославија повећањем откупа и наглом колективизацијом же
лела да се докаже као држава Стаљиновог типа. Инциденти су обично избијали
уочи или после жетве када су разрезиване откупне обавезе. Да отпор на селу
није био безазлен сведочи и Светозар Вукмановић Темпо који наводи да је, на
примедбе Бориса Кидрича како се не узима довољно, Јован Веселинов готово
са сузама одговорио да дневно гине и по 50 људи само због откупа.25 Заједничко за политику сламања већих побуна у Србији и Југославији јесте то што су
„кулачке побуне“, које су имале социјалну основу, увек стављане у контекст и
повезиване са „реакцијом“, „одметнутим четницима“ и „контрареволуцијом“
како би се компромитовале пред „ширим народним масама“.
Отпора политици према селу је било и у партији. Само током 1950. из
партије је на селу искључено 10.796 чланова, отприлике трећина новопримље
них чланова те године (28.786). Само у Војводини је 1949. године искључено
3.797, а другим казнама кажњено још 2.825 комуниста. Међу искљученим је
било чланова задруга, првобораца, сиромашних сељака. Надзор над партиј
ским чланством у кампањи откупа попримао је трагикомичан карактер. У јед
ном извештају се наводи: „У Силбашу је Глиша Пејак члан СК Б. Паланка,
родом из истог села, извршио претрес у целом селу и на тај начин пронашао
25% разрезаних количина. Сада у селу сви мисле да је откуп тиме завршен, јер
што је било то је узето. Саслушаћемо га. Постоји вероватноћа да је овим
претресом хтео свесно да онемогући откуп, да „докаже“ да у његовом селу
25

С. Вукмановић Темпо, Моја породица, Београд 1998.
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нема житарица, маскирајући опортунизам „револуционарним пентрањем по
тавану“. У Новом Кнежевцу демонстрације против кулака нису успеле, јер се
није одазвао довољан број људи. Партијски активисти су критиковани за опор
тунизам и недоследност: ,,Агитатори у кикиндском и кнежевачком срезу не
раде као фронтовци-агитатори, већ личе на одборске послужитеље, иду као
по службеној дужности у агитацију. Упуштају се са кулацима у израчунавање
правилности њихових обрачуна, па кад (јер не умеју да рачунају) седну на кула
ково тврђење да он (ето и рачун каже) нема жита онда говоре: „Па што су
ме онда код тебе послали?“26
У селу Бежанија крај Беог рада, јула 1948. из мрака је отворена ватра
из машинке на чланове Комисије за разрез пореза и откупа, којом приликом
су сви побијени. Истрага је утврдила да је пуцао земљорадник Радован Илић
један од богатијих сељака из Бежаније, који је трпео тортуру и добио преве
лики разрез; он је затим осуђен на смрт.27 У Карловчићу су чак и бивши чла
нови партије радили против откупа, а чуле су се и пароле: „Доле Тито живео
краљ Петар!“, „Нећемо да бирамо комунисте“, као и да ће се са комисијом
обрачунати као у Бежанији. Током 1948. у селу Свињареву (Пожаревац), са
десетином сељака незадовољних економским и политичким мерама, бивши
пуковник ЈВуО Милош Радојловић, већ осуђиван 1944, наводно је организо
вао побуну против власти. Група од више десетина сељака брзо је похапшена
и осуђена на максималне затворске казне.28 У Банатском Брестовцу (панчевач
ки срез) новембра 1949. Сава Манојловић је секиром убио милиционера Перу
Миљкова, који је дошао да га приведе. У Баваништу (ковински срез) М. Димић
је напао локалног повереника за откуп, а слични напади су забележени у Бече
ју и Суботици, при чему је употребљено и ватрено оружје. Председника МНО
Сомбор претукла су тројица непознатих лица наоружана пушком и ножевима,
а на сличан начин у Банатском Двору дванаесторица сељака малтретираних
због откупа испребијала су Неђу Меркушића, делегата среског комитета. Због
физичког малтретирања било је и бројних случајева пребега у Румунију, на
рочито у срезовима Јаша Томић и Алибунар (само у два месеца 1949. шест!).29
У Врбасу је већа група кулака демонстрирала пред одбором, а најгрлатији је
носио Устав и викао: „Видите народе како одбор крши Устав!“. Једна група се
спремала да иде код маршала, али је на железничкој станици УДБ-а протурила
вест да ће бити хапшења, једног је ухапсила па су одустали од пута. Требало
26

Б. Петрановић, н. д., 558.

А ДК ЗТГ, Пресуда Врховног суда Војводине АП бр. КЗ 423/47–4; М. Лопушина, Убиј ближњег
свог, 143.
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28
Сведочење Љубомира Радојловића из Београда, сина Милоша Радојловића, дато аутору 29. ја
нуара 2006. Пресуда Врховног суда Војводине АП бр. КЗ 423/47–4.
29

Ј. Попов, н. д., 478–500.
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је да иде око 50 сељака, али је на станицу дошло 20, касније су ухапшена још
четири.30 Током јула 1950, више стотина сељака из смедеревског краја допеша
чило је до Београда, где су се пожалили на „бирократску самовољу“ локалних
власти. Пошто им је обећано да ће узроци њиховог незадовољства бити укло
њени, они су се вратили кућама. У јануару 1951. неколико локалних руково
дилаца из овог краја су похапшени као присталице Информбироа а затим и 40
сељака учесника марша, од којих је један осуђен на смрт а 22 на затворске ка
зне.31 У банатском селу Црепаји сељаци су се током 1950. организовали после
тортуре које су трпели од локалних органа ОЗН-а поводом откупа. Кренули су
у зору првим возом са локалне станице за Београд на тај начин што су се сви
истовремено појавили скривени у кукурузу како их не би омели. Прошетали
су улицом Кнеза Милоша и дошли до А. Ранковића, који их је искритиковао
што су дошли тако „у дроњцима главном улицом“. Већина демонстраната је
касније била кажњена, а имовина конфискована.32
Најмасовнији и најозбиљнији случај активног отпора политици комунистичке партије на селу у Југославији десио се у Босни, тачније Цазинској
крајини. У том смислу може се упоредити са сличним покретима на селу у вре
ме колективизације и преласка на планску привреду у СССР-у почетком 30-их
година или пак по сличним кретањима у Румунији и другим земљама Источне
Европе приликом спровођења политике на селу. Миле Божић из цазинског и
Миле Деврња у слуњском округу, незадовољни запостављањем старих бораца
и заслужних људи као и економским мерама владе, стали су на чело сељачке
побуне која је отпочела на Ђурђевдан, 6. маја 1950. Војска, УДБ-а и милици
ја, најпре затечени, брзо су и оштро реаг овале и за неколико дана успоставиле
потпун ред. У Цазину и Кладуши ухапшено је 714 лица. Више од половине је
осуђено на преко 15 година затвора, 35% између 10 и 15 година и 15% на казне
до 10 година док је 17 лица осуђено на смрт стрељањем. Између осталих ликвидиране су и вође побуне Миле Божић и Але Човић. Укупно 426 лица осуђено
је на прекршајну казну и упућено на принудни рад у рудник „Бреза“. Приликом
гушења побуне погинуло је 9 особа.33
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АЈ, ЦК СКЈ, XI-4 II-6.
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Б. Димитријевић, Грађански рат у миру, Београд 2001, 144.
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Сведочење и документација Ружице Стојнов из Панчева, 23. јун 2015.

Непријатељска акција у срезовима Цазин и Велика Кладуша, Списак лица предвиђених за протеривање из Цазинског среза – извештај УДБ-е за Босну и Херцеговину у поседу аутора; Б.
Вукушић, ХРБ – Рат прије рата, Загреб 2012, 9.
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Прва побуна „кулака“! – Долово 1947.
У овом јужнобанатском селу крај Панчева, 27. фебруара 1947. дошло је
до прве веће побуне сељака која је званично оцењена као „покушај контраре
волуције и завере против државе“. Она је у ствари била усмерена само против
сеоских власти и локалних партијских активиста који су непринципијелно и уз
бруталну примену силе вршили реквизицију жита, кукуруза и другог. Будући
да је то била прва већа манифестација незадовољства, државни и безбедносни
органи (УДБ-а и КНОЈ) поклонили су јој посебну пажњу.
Основ за побуну било је огромно народно незадовољство мерама принудног откупа, а пре свега начином његовог спровођења. Откупом и колективизацијом су била погођена и незадовољна чак и лица блиска народноослободилачком фронту и партији, а многи од њих агитовали су и гласали за фронтовску
листу 1945. године. Савесни активисти су међутим из каријеристичких побуда
ригидно утеривали откупне обавезе а сакривене вишкове лако проналазили,
јер су и сами у скривању били већи мајстори од кулака.34 Чести су били при
мери силеџијства, тортуре, ноћних посета, па чак и насртаја на жене откуп
них обвезника. Незадовољство у селу су делимично подстицали и не тако малобројни идеолошки противници, јатаци и симпатизери Југословенске војске
отаџбини (ЈВуО) која је током рата на терену јужног Баната имала прилично
разгранату мрежу симпатизера и чланова равногорских одбора. Само на терену Панчевачког и Ковинског среза било је, према извештајима тајне полиције,
неколико стотина симпатизера и јатака и око стотину људи који су у рату били
под оружјем махом у одреду Првог јужнобанатског корпуса Војислава Вуковића („Војводе Вука“) у Делиблатској пешчари. Релативна популарност овог
покрета у јужном Банату последица је активније пропаганде и убиства једног
немачког подофицира и заробљавања два војника током рата у Дубовцу, што је
према оцени ОЗН-е привукло масе у покрет. Око 80% људи, према оценама тајМиленко Попов Гоља, партијски повереник за откуп у овом месту, о спровођењу откупа каже:
„Када сам ја био повереник то је био најкрвавији откуп. Тада се све одузимало, почев од сламе и
шапуровине (кукурузовине) до коња. Све што се могло наћи у амбару, све смо одузимали. Нама
су активисти из Панчева – из среза говорили да народ око Зајечара умире од глади, давали нам
неке филмове како се народ злопати на Козари и да ми морамо и насилно одузимати људима
вишкова жита да бисмо отхранили тај народ“. Један бивши кулак о откупу сведочи: „Били смо
у то време више гладни него сити. Отац је ишао с неким људима чак у Барању, код Белог Мана
стира, те су отуда догонили – да би се некако прехранили и испунили обавезу. Мој отац је умро
у затвору у Панчеву, јер је осуђен на три године као привредни шпекулант због продаје свиња“.
Један од сведока с друге стране Бора Павковић Тршкан потврђује овакву праксу: „Били су гори
нег Немци…Само ти одреде колко ће да ти роди а теби то не роди и онда су људи били приморани па су крили а кад ти нађу…онда у затвор у Забелу!“; Сведочење Гавре Губаревца из Долова,
дато аутору новембра 2003; Сведочење Боре Павковића Тршкана, дато аутору септембра 2013,
Сведочење Миленка Попова Гоље из Долова, дато аутору јануара 2004.
34
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не полиције, симпатисало је током рата равногорски покрет. Они су се, према
наводима из истог елабората, после увукли у редове месних народних одбора и
опструирали мере откупа и колективизације.35
Револт је кулминирао када је неформална група сељака формирала „независну комисију“ и почела проналазити сакривено жито код чланова партије,
па и код секретара МНО Радослава Ракиџића (они су упорно тврдили да им је
жито подметнуто!). У знак протеста по хладноћи и снегу, 27. фебруар а 1947,
окупило се испред Месног одбора више стотина протестаната. Као главне ко
ловође протеста наметнули су се локални кулаци Петар Бишић, Петар Стајић,
Ненад Јерковачки и Душан Остојин. Јерковaчки и Стајић су још од раније били
познати „органима гоњења“ па се већ 1945. у извештајима локалних припаднике ОЗН-е карактеришу као као „непоуздани елементи“, „сеоске тукаџије“
и велики противници власти. Препоручује се њихово хапшење и осуда, иако је
Јарковачки од краја 1944. био у партизанској војсци и учествовао у завршним
борбама НОВЈ.36 У пометњи која је уследила прекинут је у излагању, нападнут
и разоружан Јова Бебић Кнез, срески руководилац УДБ-е за Панчево. Маса је
провалила у ходник месне заједнице, а секретар партије и повереник ОЗН-е
у Долову Радослав Ракиџић је употребио пиштољ и убио на ходнику двојицу
сељака, Аруна Остојина и Саву Влајића (непосредне комшије из улице). Маса
се потом брзо разбежала. Миле Милатовић, помоћник начелника српске тајне
полиције, лично је С. Крстићу Учи наредио да оде и среди ситуацију. За неки
сат стигле су јединице КНОЈ-а и блокирале цело село. Уведене су страже и па
троле, а већи број Доловаца је ухапшен, отеран у затвор у Панчеву и осуђен.
Двојица убијених сељака су готово кришом током ноћи сахрањени на локалном гробљу, без икаквих обележја и почасти.
Још 12 Доловаца је насело на замку агента-провокатора који је навод
но тајно уписивао незадовољне људе, спремне на побуну, у одред одметнутог
припадника ЈВуО Васе Попова (зидара из Дубовца), који је покушавао наводно
да омасови равногорску организацију у овом крају. Састанци су одржавани у
кући Гигуља Јованова Гиге из Долова. Само два дана касније, 15. марта 1947,
похватани су сви завереници. Васа Попов и Жива Војинов (ухваћени код Брзе
Врбе у тренутку кад су намеравали да пређу Дунав) и јатак Богдан Вукосављев
осуђени су на смрт пред Окружним судом у Панчеву 24. марта 1947. и стреља
ни. Само један од ових несрећних „завереника“ Шазивар Асиповић (за кога се
каже да је најпре био уз НОВЈ, а затим председник равногорског одбора у Долову), успео је да умакне према Македонији где је касније ликвидиран. Остали
35
Према подацима државне безбедности неколико десетина одметника ЈВуО крило се и после
рата рата по Делиблатској пешчари и околини. АС, Фонд БИА, 197, Четници Драже Михаиловића
на подручју Јужног Баната, Елаборат о четничком покрету у срезу ковинском, стр. 8.
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су добили казне од 5 до 15 година које су одлежали у КПД Забела или Сремска
Митровица (осим Силвија Болдовине који је пао са скеле и погинуо радећи као
робијаш-слободњак на изградњи зграде милиције у улици 29. новембра у Бе
ограду).37 На 10 година затвора осуђени су Петар Бишић и Ненад Јерковачки,
Душан Остојин на 8, а још четворица учесника на казне између 5–7 година ро
бије. Имовина осуђених је делом конфискована. Осим ових жртава и десетине
других осуђених, у јесен 1947. још један „кулак“ је изгубио живот. Драгомир
Вујчић, пошто је затваран и батинан више пута од локалних партијских акти
виста а највише од поменутог Радослава Ракиџића, у јесен 1947. после ноћног
привођења нађен је мртав у бунару. По званичној верзији, скочио је у бунар у
шта његови најближи никад нису поверовали.38
На процесу вођама побуне због откупа у Долову доказивана је веза са
„четничком групом“ Васе Попова и удруживање ради непријатељске делат
ности против државе и друштвеног уређења и припрема за оружану побуну,
иако оптужени са њим нису имали никакве везе нити су познавали одметнутог.
Занимљиво је да у извештајима ОЗН-е о антикомунистичким организацијама
на терену јужног Баната обавезно стоји уз свако лице и класна квалификација
„кулак“, „средњак“, што доста говори о револуционарним мотивима прогона.39
Пада у очи временска подударност побуне због незадовољства мерама принудног откупа и оправданог револта сељака са откривањем безазлене завере коју је
режирала служба државне безбедности. Два су основна закључка: прво, у селу
је било много незадовољника политиком власти (нарочито после убистава дво
јице због откупа), и друго, УДБ-а је вешто искористила подгрејану ситуац
 ију да
једном пре свега социјалном бунту због бруталне политике откупа дâ контраре
волуционарну конотацију у јавности, провоцирајући заверу и повезујући је са
одметнутим четником који није имао никакав или врло слаб утицај у селу. На
тај начин се компромитовао социјални бунт због откупа, легитимисали употре
ба силе и ванредно стање у којем се село нашло, као и убиства двојице сељака.
Њихов убица Радослав Ракиџић није кривично одговарао већ је касније чак
37
АС, Фонд БИА, Списак 1, Ф197, Четници Драже Михаиловића на подручју Јужног Баната,
27. П. Адамов, Доловачке приче II, Нови Сад 2001, 48–49, 116–128.
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манастира Високи Дечани... Тортура је била на робија велика. Моја бака је ишла и позајмљивала
се како би измирила обавезе а ми смо гладовали... Када је накупила отишла је у канцеларију код
месног повереника ОЗН-е Радослава Ракиџића и треснула му на сто цедуљу: ,,Ево ти раздужили
смо се!“ Он је на то питао кога оћеш да ти пустим мужа или сина? Она је рекла сина. Данас пре
подне је она била код њега, сутра је већ отац пуштен са Проклетија.“ Сведочење Дејана Ђурђева
из Долова аутору март 2015, аудио запис; Д. Божић, Црвени метак, 78.
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узнапредовао на партијској лествици. Срески и месни одбор као и шеф УДБ-е
за Панчево добили су само опомене због млаке реакције, док је „ревносни“
Ракиџић касније пребачен у Ковачицу за секретара Среског комитета, па у Београд за финансијског секретара у општини Стари град, а затим је догурао до
директора Југословенског речног бродарства.40
*
Затвори, робијашнице и логори били су почетком 50-их препуни узорних
пољопривредника док је њихова земља остајала запарложена или су је уз вели
ку муку обрађивале мајке, жене и деца осуђених што је додатно компликовало
ионако тешку ситуацију у пољопривреди. Закон о амнестији кажњених због
откупа донет је новембра 1953, чиме је дефинитивно призната промашеност
једне политике. Највећи доказ овоме јесте вапај за помоћ у храни упућен та
да најљућем идеолошком и политичком непријатељу – влади САД. Помоћ је
стигла, наравно не без услова, па је партијски и државни врх ФНРЈ морао да
коригује своју политику у пољопривреди. Првих резултата је било постепено
већ 1951. и 1952: укидање мера обавезног откупа пољопривредних производа
и отварање простора за слободно деловање тржишта. Економске, политичке и
социјалне последице политике откупа као и читавог концепта развоја аграра
биле су дуготрајне и тешко излечиве. Сељак је осиромашио и веома споро се
опорављао од материјалног пустошења које му је нанео откуп. То је, између
осталих, један од разлога због којих је пољопривредна производња доживела
опоравак тек крајем 50-их година прошлог века.41
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Summary
This research deals with analysis of repressive methods of Communist Regime during
practicing politics in the village as well as the peasant’s resistance, measures of compulsory
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О положају тадашњих кулака и осиромашењу села најбоље сведочи сећање Гавре Губаревца:
„Када сам отишао у Београд, у школу „Петар Драпшин“, ухватио сам неку везу да се храним у
мензи Дома синдиката, који је тада био у Немањиној улици. Било је хлеба колико хоћеш и ја сам
свакодневно трпао у џепове и свака два три дана доносио кући, мојима у Долово“ (једно од нај
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