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Народнa библиоте кa „Си ме-
он Пи шче вић“ Шид је 2014. 

го ди не из да ла књи гу „Је вре ји у 
Ши ду“ ко ја је на ста ла на осно ву 
мог ис тра жи вач ког ра да. Исто-
вре ме но сам спро вео у де ло и 
иде ју о по ди за њу спо ме ни ка 
шид ским Је вре ји ма на стра да лим 
у Хо ло ка у сту, ко ји је у ор га ни за-
ци ји шид ске би бли о те ке от кри-
вен де цем бра 2014. го ди не. По-
ме ну та књи га „Је вре ји у Ши ду“ је 
би ла из у зет но до бро при хва ће на 
у Изра е лу ме ђу по том ци ма пре-
жи ве лих шид ских Је вре ја као и 
уоп ште Је вре ја по ре клом из Ср-
би је и Хр ват ске. То је био и раз-
лог да се и у Изра е лу ор га ни зу-
је ње на про мо ци ја. За хва љу ју ћи 
од лич ној ор га ни за ци ји изра ел-
ског удру же ња Је вре ја усе ље ни-
ка са про сто ра бив ше Ју го сла ви-
је, 15. ок то бра је одр жа на про-
мо ци ја у град ској ку ћи у Ха и фи. 
По ред за ин те ре со ва них по се ти-
ла ца и по то ма ка шид ских Је вре-
ја, про мо ци ји су при су ство ва ли и 
Пи ни Ваг ман, управ ник оде ље ња 
за кул ту ру гра да Ха и фе и Ми ри 
Дер ман, пред сед ни ца по ме ну тог 
удру же ња. На кон упо зна ва ња 
при сут них са Ши дом и пред ста-
вља ња сво је књи ге, одр жао сам 
и крат ко пре да ва ње о исто ри ја ту 
је вреј ских за јед ни ца у нај ве ћим 
срем ским ме сти ма (Ву ко ва ру, 
Ило ку, Срем ској Ми тро ви ци, Ру-
ми, Зе му ну итд). Ко ли ко је би ло 
мо је уз бу ђе ње и по нос го во ре ћи 
из ме ђу за ста ва Ср би је и Изра е ла 
и уз грб Ши да, то ли ко је би ло и 
емо тив но при сут ни ма.

Ме ни као ауто ру књи ге, ве ли-
ку част и за до вољ ство пред ста-
вљао је са ста нак са др Ро бер том 
Ро зе том, управ ни ком би бли о те ке 
Јад Ва ше ма, ме мо ри јал ног цен тра 
за из у ча ва ње Хо ло ка у ста. На кон 
пред ста вља ња свог ис тра жи вач-
ког ра да о исто ри ји је вреј ске за-
јед ни це у Ши ду а на ро чи то о Хо-
ло ка у сту на овом про сто ру, пре-
дао сам књи гу за фонд би бли о те-
ке Јад Ва ше ма као и број ну до ку-
мен та ци ју о про го ну и стра да њу 
шид ских Је вре ја. На овај на чин 
се део на шег Ши да и из да вач ке 
де лат но сти шид ске би бли о те ке 

на шао на по ли ца ма овог чу ве ног 
ис тра жи вач ког и му зеј ског цен-
тра у Је ру са ли му. Сво је вр сни до-
ма ћин у Јад Ва ше му би ла ми је 
го спо ђа На о ми Нив. По себ но емо-
ти ван и, на рав но, еду ка ти ван је 
био оби ла зак му зеј ске по став ке 
Јад Ва ше ма, где сам имао част да 
ми во дич бу де го спо ђа Ли ли Гом-
бош, бив ша за тво ре ни ца ло го ра 
Аушвиц-Бир ке нау. У ло гор је од-
ве де на као де вој ка од 15 го ди на 
и од мах спро ве де на у кре ма то ри-
јум. У то ку при пре ме при до шлих 
за спро во ђе ње до га сне ко мо ре, 
у свла чи о ни цу кре ма то ри ју ма је 
ушао зло гла сни док тор Мен ге ле, 
ко ји је ви дев ши да ме ђу при сут-
ним Је вре ји ма има и мла дих спо-
соб них за рад, на ре дио да те осо-
бе из ве ду на по ље. Ме ђу 15 осо ба 
из ве де них све га пар ми ну та пред 
ула зак у га сну ко мо ру, на ла зи ла 
се и мла да Ли ли. 

У Изра е лу ка жу ту ри сти ма сле-
де ће: ако же лиш да од мор про ве-
деш рад но, оти ђи у Ха и фу, ако 
же лиш да се за ба виш иди у Тел 
Авив, а ако же лиш да ти од мор 
има не ку ду хов ну но ту он да иди 
у Је ру са лим. Да би од мор био 
ком пле тан, он да тре ба спо ји ти 
сво тро је. На мо ју ве ли ку сре ћу 
та кав је био мој бо ра вак у Изра-
е лу. 

Бо ра ве ћи у Ха и фи и по том 
Ра а на ни, упо знао сам Ри ну и 
Ефрат, кћер ке на ших Ши ђан-
ки Еле и Ми ре Фран цоз. По но-
сне на сво је „срп ско“ по ре кло и 
Шид као за ви чај, стал но су ми 
при ча ле о про шло сти по ро ди це 
и њи хо вој по се ти Ши ду пре де-
се так го ди на. Бај ко вит оби ла-
зак нео пи си вих ле по та Ха и фе 
пре ки ну ла је по се та ре сто ра ну 
„Мак сим“ у ко јем је 2003. го ди-
не па ле стин ска те ро рист ки ња 
ак ти ви ра ла бом бу и уби ла 21 
а те шко ра ни ла 51 осо бу. Дан 
у Ха и фи се за вр шио у дру штву 
мла дих про фе со ра, Ифрат по ре-
клом из Је ме на и Ури јем из Ха-
и фе. Уз хлад но пи во упо зна ва ли 
смо јед ни дру ге са кул ту ра ма из 

ко је до ла зи мо, они ме не са ча-
роб ним Изра е лом и ју да и змом 
а ја њих са хри шћан ством, на-
шом пи то мом Ср би јом и за њих 
пот пу но не за ми сли вим ре ка ма 
ши ро ким по пар де се ти на па и 
сто ти ну ме та ра.

Из Ха и фе сам на ста вио пу то-
ва ње у древ ни луч ки град Ако, 
ко ји са да, за хва љу ју ћи не ве ро-
ват ном во ди чу Та њи Бен Ха јим 
Мар че тић, по зна јем ско ро као и 
Шид. На жа лост, у Ши ду не мо гу 
да на ђем тај нео пи си во уку сан 
ху мус и фа ла фел. Сли чан Аку 
је и ста ри град Ја фа, за ко ји се 
ве зу је ста ро грч ки мит о ле пој 
Ан дро ме ди и од ва жном Пер се ју 
ко ји је убио Гор го ну и Кра ке на. 
Ур ба ни стич ки пот пу но спо је на 
са Ја фом је изра ел ска пре то-
ни ца Тел Авив. За све га 110 го-
ди на свог по сто ја ња, Тел Авив 
је по стао из у зе тан мо де ран, за 
Ср би ју чак фу ту ри стич ки, град 
ко ји у сво јој струк ту ри по се ду-
је све – од ин ду стри је и лу ке 
пре ко еко ном ских цен та ра до 
чи та вог ни за кул тур них и про-
свет них ин сти ту ци ја. И опет, ди-
вље ње овом гра ду пре ки нуо је 
оби ла зак тзв. Дел фи на ри ју ма на 
пла жи Сре до зем ног мо ра, у ко-
јем је 2001. го ди не па ле стин ски 
бом баш убио 21 ти неј џе ра и 4 
од ра сле осо бе. Ма да, то мо жда 
и ни је пре кид ди вље ња, не го 
чак шта и ње гов на ста вак. Овај 
град и ова др жа ва и по ред то ли-
ких прет њи и жр та ва, не од у ста-
ју од свог раз во ја, про спе ри те та 
у сва ком по гле ду и то пле до-
бро до шли це за по се ти о це свих 
на ци ја и ре ли ги ја. Имао сам ту 
сре ћу да по се тим град Бне Брак 
ко ји на се ља ва ју по бо жни (ор-
то док сни) Је вре ји. Пра ви кул-
ту ро ло шки шок. За раз ли ку од 
екс тра мо дер ног Тел Ави ва, овај 
ма ли гра дић је као по глед на је-
вреј ске за јед ни це бив ше Ју го-
сла ви је то ком 19. ве ка у ко ји ма 
за ми шље ни уче ња ци ужур ба но 
оба вља ју све по сло ве не же ле-
ћи да уза луд тро ше од Бо га по-
кло ње но вре ме на зе мљи. Та мо 
сам био гост код го спо ђе Ци пи 
Јун грајс ро ђе не Штерн. Ова ба-
ка, сре ми ца из Ило ка, са сво јих 
ско ро 90 го ди на од лич но се се-
ћа Ши да где јој је жи вео брат 
Пе тар. Пе тар је жи вео у ку ћи у 
Ши ду у ко јој се да нас на ла зи Цр-
ве ни крст и ту је др жао ве ли ку 
про дав ни цу ко же. Био је пр ви 
Ши ђа нин од ве ден у Ја се но вац 
кра јем ле та 1941. го ди не, а та-
мо је оста до, бу квал но, зад њег 
да на по сто ја ња ло го ра. Због бо-
ле сти ни је мо гао да уче ству је у 
про бо ју ло го ра ша и био је уби јен 

од стра не уста ша. Ци пи са мно го 
де та ља опи су је пред рат ни Шид 
и ње го ве ста нов ни ке. Ис пра ти ла 
ме је пе ва ју ћи пе сму ко ју је као 
де вој чи ца на у чи ла 1934. го ди не 
по во дом уби ства кра ља Алек сан-
дра Ка ра ђор ђе ви ћа.

Че ти ри да на про ве де на у Је-
ру са ли му не мо гу да се опи шу у 
овом оби му. Је ру са лим је град 
ко ји ни ко не тре ба да по се ти а 
да се пр во де таљ ни је не упо зна 
са ње го вом исто ри јом. Јер Је ру-
са лим ни је са мо Цр ква Хри сто вог 
гро ба, ни ти Зид пла ча. Је ру са-
лим је и Ро бин со нов лук, тих пар 
ка ме них гре да ко је ви ре са вр-
ха зи да сру ше ног је ру са лим ског 
хра ма. Је ру са лим су при пад ни ци 
Изра ел ских од брам бе них сна га 
ко је чу ва ју мир у овом цен тру 
свет ске ду хов но сти. Је ру са лим 
је ужур ба ни ха сид ски ра бин ко ји 
по лу тр че ћим ко ра ком иде на гроб 
кра ља Да ви да. Је ру са лим је по-
глед на Злат ну ку по лу са Ма слин-
ске го ре. Је ру са лим је раз и гра на 
и рас пе ва на је вреј ска омла ди на 
ко ја се у ка сним ноћ ним са ти ма 
за ба вља на ули ца ма гра да. Је ру-
са лим је сме ће ко је па ле стин ци 
ба ца ју са про зо ра сво јих ку ћа у 
чу ве ну Ки дрон ску до ли ну.  Је-
ру са лим је кад 20 ме та ра ис под 
град ских ули ца ста не те на мер-
мер ни праг јед не од ка пи ја хра ма 
из Ису со вог вре ме на. Је ру са лим 
је по ма ло на па дан арап ски тр го-
вац ко ји про да је сва чи је са мо не 
арап ске су ве ни ре. Је ру са лим је 
ми рис та мја на, за та ра, ча ја и ци-
ме та. Мно го то га чи ни Је ру са лим 
а он тра је већ 3500 го ди на. Зна-
ће те да сте ба рем ма ло раз у ме ли 
и осе ти ли овај град ка да у ми сли-
ма поч не да вам се по на вља онај 
чу ве ни Да ви дов стих: „Ако за бо-
ра вим те бе, Је ру са ли ме, не ка ме 
за бо ра ви де сни ца мо ја...“. 

Пре ко не ве ро ват не Ма са де, 
вре ле Ју деј ске пу сти ње, хри-
шћан ског На за ре та, ус та ла са не 
Га ли ле је, Го лан ске ви со рав не и 
ре ке Јор да на, на пу стио сам Је-
ру са лим а по том и Изра ел. У мо-
мен ту ка да, са јед не стра не, па-
ле стин ски те ро ри сти на ста вља ју 
на па де на Је вре је и ра фа ли ма 
на па да ју ци вил не ауто бу се, а са 
дру ге стра не је вреј ски ре сто ра ни 
да ју по пуст од 50 % ако за јед но 
је ду Је вре ји и Ара пи, оста вио сам 
за со бом но ве ис кре не при ја те ље 
у њи хо вој бор би за на пре дак и у 
бор би за мир. Уз на ду да ће им 
тај мир ја ко бр зо и до ћи, оче ку-
јем наш но ви су срет, би ло у њи-
хо вој по стој би ни Ср би ји, би ло у 
њи хо вој до мо ви ни Изра е лу.

 
 Ра до ван Сре мац

ПИ СМА ЧИ ТА ЛА ЦА

Про мо ци ја књи ге и Ши да у Изра е лу
Књи га „Је вре ји у Ши ду“ је би ла из у зет но до бро при хва ће на у Изра е лу ме ђу по том ци ма пре жи ве лих шид ских 
Је вре ја као и уоп ште Је вре ја по ре клом из Ср би је и Хр ват ске

Са управ ни ком Би бли о те ке Јад 

Ис пред Град ске ку ће у Ха и фи

У Изра е лу ка жу ту ри сти ма сле де ће: 
ако же лиш да од мор про ве деш рад но, 

оти ђи у Ха и фу, ако же лиш да се за ба виш 
иди у Тел Авив, а ако же лиш да ти од мор 
има не ку ду хов ну но ту он да иди у Је ру са лим"


