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ПРЕД ГО ВОР АУ ТО РА
Ка да сам за вр шио свој рад ни ви јек и оти шао у пен зи ју, до био сам же љу да опи шем 

свој жи вот, ко ји је пре ко пре да ка био ве зан за Хер це го ви ну (се ло За са да код Би ле ће), у 
ко јој је би ло очу ва но ко сов ско пре да ње, и Ко со во, на ко је су се на се ли ла бра ћа мо га дје да 
Аки ма. Два бра та Ву јо ви ћа (Бо жо и Ми ло ван) ку пи ли су има ње у Свр чи ну, а дру га дво ји-
ца (Аким и Обрен) у Пре ле зу, гдје сам се ро дио. 

Пре лез се на ла зи у цен трал ном ди је лу Ко со ва, у јед ном од се ла ко ја су као ђер дан 
на ни за на око Па у но вог по ља. На јед ној уз ви ши ци, као крун ски део то га ђер да на, на ла зи 
се се ло Свр чин, у ко ме је не ка да био дво рац слав них Не ма њи ћа, ко га не ма ви ше, али је 
та ко уре зан у пре да ње мо јих Ву јо ви ћа као да су га сво јим очи ма гле да ли. Суд би на је хтје ла 
да се из Пре ле за пре се ли мо у Па у но во по ље, тај нај љеп ши дио Уро ше вач ке оп шти не, гдје 
сам од ра стао и за вр шио основ ну и сред њу шко лу.

У Уро ше вач кој оп шти ни жи вје ли су Ср би, Ро ми, ма њи број Ту ра ка и у нај ве ћем 
про цен ту Шип та ри, ко ји су се и са ми та ко зва ли, као што су и сво ју ма тич ну др жа ву зва ли 
Шћип ни ја, а у школ ским днев ни ци ма свој је зик зва ли шип тар ски.  (На зив Ал ба нац до-
шао је ка сни је са рас пи ри ва њем ал бан ског на ци о на ли зма.)

Би ло је то ври је ме кад ни је смо зна ли шта је то на ци ја и на ци о на ли зам. Жи вје ли смо 
за јед но, дру жи ли се, учи ли, без под ва ја ња и су ко ба. Ми смо им по ма га ли да на у че срп-
ски, а они нас да на у чи мо шип тар ски. Та сло га  пре но си ла се из шко ле у фир ме, у ко ји ма 
смо за јед но ра ди ли, ди је ле ћи зло и до бро и кат кад и за ло гај хље ба. Из ме ђу на ци о нал но 
мје шо ви тог ста нов ни штва ње го ван је култ до брих, ком шиј ских од но са и уза јам не со ли-
дар но сти.

То је по тра ја ло све до по ло ви не 60-их го ди на два де се тог ви је ка, ка да су Шип та-
ри пре ко но ћи по ста ли Ал бан ци, ка да је пре ко по ли ти ке и по ли ти ча ра по че ло ве ли ча ње 
шип тар ског на ро да, шип тар ске исто ри је и ства ра ње ми то ва ка ко су Ал бан ци по том ци 
Или ра, ка ко је Скен дер-бег њи хов на ци о нал ни ју нак и отац ал бан ске на ци је. По кре ну-
ти за ма јац ал бан ског на ци о на ли зма хва тао је све ве ће убр за ње и до би јао све ве ћу сна гу, и 
ни ко га ни је би ло ко би га за у ста вио. Ал бан ци ма то ни је ни па да ло на ум, а срп ски по ли-
ти ча ри то ни је су мо гли ни да су хтје ли, јер су би ли са мо јеф ти на за пр шка у том ко сов ском 
ка ра ка за ну. 

По што сам 30 го ди на про вео у тој мје шо ви тој сре ди ни, осје ћао сам се по зва ним 
да опи шем су жи вот и исто риј ске про це се и до га ђа је чи ји сам био свје док, док сам за ра-
ни ји пе ри од до нио сје ћа ња ста ри јих ин фор ма то ра, од ко јих по себ ну за хвал ност ду гу јем 
ТО МУ ПА ВЛО ВИ ЋУ из Пле ши не, ко ји ме по жу ри вао да књи гу об ја вим за ње го вог 
жи во та.

Тру дио сам се да у из но ше њу фа ка та и опи си ма не по ври је дим љу де и исти ну, а књи-
жев ном об ра дом ли ко ва и при зо ра на сто јао сам да књи гу учи ним за ни мљи вом за чи та о ца 
и по мо гућ но сти до брим шти вом за упо зна ва њем жи во та на Ко со ву.       

На дам се да ће мо ја пр ва књи га Од Ко со ва до Ко со ва би ти скро ман при лог из жи во та 
Ср ба на Ко со ву и гра ђа за де таљ ни ји опис до га ђа ја ко ји су се де ша ва ли у 20. ви је ку. Ра дио 
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сам је пре ци ма у по мен, по том ству за на ук, а срп ском на ро ду за опо ме ну да исто ри ја не 
тр пи по на вља че. 

Мом чи ло Ву јо вић 
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Од Косова до Косова

Ка жу да не сре ће и ра то ви збли жа ва ју и са би ја ју на окуп љу де јед не на ци је. Та ко у 
Уро шев цу за ври је ме Дру гог свјет ског ра та, кад се ни је зна ло шта но си дан, а шта ноћ, 
Лу ка Дан гу бић и Кр сто Па вло вић, оба из бје гли це код Шпи ра Дан гу би ћа, од мо та ва ју 
клуп ко сје ћа ња и под вла че лич ну и на ци о нал ну ра чу но вод стве ну цр ту, тра же ћи сми сао 
би ти са ња на вје тро ви тој срп ској зе мљи. Уз дви је за па ље не ци га ре те хер це го вач ке „шки је“ 
те че не у мор на при ча као у Хи ља ду и јед ној но ћи. 

На овом цр ном и не срећ ном Ко со ву – за по чи ње на ши ро ко Лу ка Дан гу бић – од у-
ви јек је био те жак жи вот срп ском на ро ду. Ко да смо и са ми не што Го спо ду згри је ши ли, 
те нас је от пи со и оста вио на вје тро ме ти ни ко ша ку сла ме „ме ђу ви хо ро ве“. От кад нас 
Хи тлер по ро би и др жа ву нам рас пар ча и да де сво јим слу га ма на упра вља ње и на ис тре-
бље ње Ср ба, од та да би је ла да на не ви ђе смо, не са мо ми ов ђе на Ко со ву и у Ме то хи ји не го 
у ци је лој др жа ви ђе гођ има срп ског пра во слав ног ува. На дви је го ди не при је но што ће 
нас бом бар до ва ти Хи тлер, Му со ли ни, ње гов при ја тељ, окор је ли фа ши ста, по ро био је Ал-
ба ни ју. Да би лак ше вла до тим ди вљим и не по кор ним на ро дом, он им је обе ћо да ће им 
на пра ви ти ду пло ве ћу др жа ву, ко ју је на зво Ве ли ка Ал ба ни ја. Та ли ја ни су осно ва ли свој 
по ли тич ки и оба вје штај ни цен тар у се лу Кук су код При зре на. Ода тле су ши ри ли свој ути-
цај, при до би ја ли ал бан ски на род и окре та ли га про тив Ср ба. У том цен тру је глав ну ри јеч 
во дио не ки Та ли јан сми је шног пре зи ме на, ми слим да се звао Ан ти ка Ан ђел ко, уко ли ко 
то ни је из ми шље но име. Он им је обе ћа во да ће их осло бо ди ти Ју го сла ви је и „срп ског те-
ро ра“ и да ће им фор ми ра ти и оста ви ти на упра вља ње ве ли ку др жа ву.

Шип та ри су од апри ла че те рес пр ве па све ско ро до кра ја че те рес тре ће вр ши ли 
про тје ри ва ње срп ско га на ро да. Пр во су па ли ли не по жње ве на жи та, па он да сточ ну хра ну 
(сла ме и си је на), а он да шта ле и ку ће по се ли ма у ко ји ма су Ср би би ли у ма њи ни. Та ко су 
Ср би по че ли бје жа ти из ма њих се ла у ве ћа, гдје су би ли број ни ји, го не ћи пред со бом сто-
ку и пре о ста ло по кућ ство. На тај на чин смо се укруп ња ва ли у ве ћа се ла да би смо не ка ко 
пре жи вље ли, та ко да су ма ња се ла оста ла пот пу но пу ста.

Ко што су обе ћа ли Шип та ри ма, Та ли ја ни су 1941. го ди не ство ри ли тзв. Ве ли ку 
Ал ба ни ју, у ко јој су Ал бан ци има ли сву ствар ну власт. На Ко со во и у Ме то хи ју до во де 
чла но ве Ко сов ског ко ми те та, ко ји је већ осно ван на сје ве ру Ал ба ни је, ко ји се, за јед но са 
ба ли сти ма, укљу чу ју у ор га не вла сти на ци је лој те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је. Фор ми ра-
ју се и ја ке на о ру жа не гру пе Шип та ра. Уско ро по том осно ва на је и фа ши стич ка ми ли ци ја, 
па не ки пук Ре ђи мен та Ко со ва, па он да зло гла сна 21. СС ди ви зи ја „Скен дер-бег“. Сва ова 
на о ру жа на ру ља по бје шње лих Шип та ра по че ла је да спро во ди не ви ђен те рор над срп-
ским на ро дом. Уби ја ли су при пад ни ке Ју го сло вен ске вој ске, ко ја је би ла у ра су лу. План-
ски су па ли ли и пљач ка ли срп ска се ла и имо ви ну, про го ни ли Ср бе и од мах за у зи ма ли 
њи о ва има ња. Ако би се не ко ус про ти вио, они су му уба ци ва ли бом бу кроз про зор и та-
ко уби ја ли ци је лу фа ми ли ју. Си ло ва ли су срп ске же не, а ђе вој ке од во ди ли у не по зна том 
прав цу. Вје ро ват но у Ал ба ни ју или у пре дје ле ђе ви ше ни је би ло Ср ба, ода кле се ни ка да 
ни јед на ни је вра ти ла. 
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Та ли јан ски оку па то ри по си ја ли су ме ђу Шип та ри ма то ли ку мр жњу про тив Ср ба 
да су се тру ди ли да са Ко со ва ис тје ра ју и ис три је бе сав срп ски жи ваљ и да уни ште би ло 
ка кав траг срп ског по сто ја ња. Шип та ри су уни шта ва ли срп ске цр кве, ма на сти ре, цр кве не 
књи ге, цр кве не ар хи ве, би бли о те ке, гро бља, исто риј ске спо ме ни ке и оста ло. Сру ши ли су 
спо ме ник ко сов ским ју на ци ма на Ко со ву по љу, за тим спо ме ник ве ли ком Ср би ну и до-
бро тво ру Си му Игу ма но ви ћу у При зре ну, он да спо ме ник јед ном ру ском Кон зу лу у Ми-
тро ви ци, чи јег се име на не мо гу сје ти ти.

Ка да је че те рес тре ће го ди не ка пи ту ли ра ла та ли јан ска вој ска, он да су се Шип та ри 
окре ну ли про тив сво јих до ју че ра шњиг го спо да ра и на зо ви са ве зни ка. По у би ја ли су ве ли-
ки број та ли јан ских вој ни ка, а оста ли су се пре да ли. Та ко су до шли до ве ли ке ко ли чи не 
опре ме и на о ру жа ња. Јав но су ву кли за пре жним ко ли ма сво јим ку ћа ма ве ли ку ко ли чи ну 
пу ша ка, ми тра ље за, ми но ба ца ча и сан ду ка му ни ци је. Сточ ним за пре га ма су од вла чи ли 
ма ње то по ве. Да би то по ве са кри ли, на њи ма су са ди је ва ли сто го ве си је на и ва ди ли их по 
по тре би. По сли је ка пи ту ла ци је Ита ли је Ср би са да ни су мо гли оп ста ти ни у ве ћим се ли-
ма, па су се по вла чи ли у гра до ве. 

Ње мач ка сол да те ска по сли је ка пи ту ла ци је Ита ли је да је Ко со во на упра вља ње Шип-
та ри ма и Бу га ри ма. Та да по чи ње уби ја ње Ср ба и њи хов про гон и из гра до ва. Та да су по 
ци је лом Ко со ву и Ме то хи ји срп ска се ла ма хом оста ла без Ср ба, ко ји су на шли при вре ме-
ни смје штај у Уро шев цу. Ов дје ћу на ве сти по и мен це сва срп ска се ла ко ја су оста ла пу ста: 
Сов то вић, Са зли ја, Рет ко цер, Јер ли Та ли но вац, Со је во, Би ба, Ста ро Се ло, Јер ли Пре лез, 
Му хо вац, Ба бљак, Ко син, Са ра ји ште, Вла шка Ба ра, Не ро ди мље, За скок, Пле ши на, Гат ње, 
Ра ка, Не ко дим, се ло Ва рош и још не ка. Јад ни Ср би су оста ви ли пу не ку ће све га. Узи ма ли 
су са мо нај о снов ни је што се мо гло на бр зи ну на то ва ри ти на за пре жна ко ла и по ве ли по-
не ку кра ву ко ја је мо гла ићи за за пре жним ко ли ма. И то су им ус пут оти ма ли Шип та ри. 
Је ди но су без про бле ма мо гли да пре тје ра ју сви ње, свињ ско су во ме со и маст.

Са пр вим ком ши ја ма Шип та ри ма и с оста ли ма из се ла би ли смо у до брим од но си-
ма. Они нас ни је су на па да ли, чак су нам и по ма га ли ако нам не што за тре ба. Му ке су нам 
за да ва ли до шља ци из Ал ба ни је и Шип та ри из уда ље ни јих се ла. На ше ком ши је Шип та ри 
су ну ди ли да нас но ћу чу ва ју и да бу ду с на ма, ка ко нас ни ко не би уз не ми ра во. Ком ши ја 
Зе ћо, од мах пре ко пу та нас, уви јек је био с на ма, ко да нам је род ро ђе ни. Он ми го во ри: 
„Лу ка, ја ти да јем твр ду бе су да ћу те бра ни ти до кле бу дем мо го и док сам жив.“ Ре че да ми 
ни кад не ће за бо ра ви ти кад сам спа сио ње го ву ци је лу по ро ди цу од си гур не смр ти. Ве ли да 
ни је за бо ра вио кад је ње го ва ве ли ка по ро ди ца би ла без трун ке бра шна и кад су се ра ни ли 
зе љем и дру гим тра ва ма по па ре ним вру ћом во дом, кад сам им дао два џа ка бра шна (ку ку-
ру зног и пше нич ног). Ка же: то је за њих би ло ко да су сва ки дан је ли пе че ње. Те го ди не су 
пре жи вље ли, али ни је су за бо ра ви ли сво је спа си те ље. 

Ја сам ме ђу пр ви јем ви дио да нам на Ко со ву не ма оп стан ка, те јед ном при ли ком ве-
лим бра ту Га ври лу: „Ај де мо ми за Уро ше вац код бра та Шпи ра.“ А он ме ни ве ли: „Куд ћеш 
та мо? Ако на ле те Шип та ри, он да нам не ма спа са, и одо ше три фа ми ли је. Ова ко смо ов ђе 
у се лу на оса ми, па кад за гу сти, мо же не ко и уте ћи пре ко њи ва.“ 

Ја не бу дем ли јен па одем код ком ши је Зе ћа Иби ши ја и за мо лим га да ми по мог не 
да јед на ко ла жи та пре ве зем за Уро ше вац код бра та Шпи ра. Зе ћа ми се по ну ди да и он 


