Јеврејсне књиге штампане у Београду.
Прилози за културни живот београдских Јевреја у прошлом веку.
Написчо врховни рабин Др. И. АЛКАЛАЈ, Јеоград

И по спомс геограФском положају и дуб кој всториској прошлости Београд је бмо и остајс важан политички, војпички и културни демтар иа целом Балкаму. Ова варош вечиих ратова, капија
Истока и раскрсмица иутсва, играо јс видну улогу и пре стварања сраске државе. Али, исто тако, Београд је бпо и једап
важаа Фактор у извлаивчкој исторпји Јеиреја, јер је био, одвајкада,
једам од јеврејскпх цемгара 0 коме се мора водити рачума кад
је реч 0 опттој историји Јевреја растуремих ио целоме свету.
Јевреји су живеди у Београду још мпого рапије но што су
у љега дошли прогнамици из Шпапије, и одмах су имали своју
општину. Опи су иреживљавали бурму псторију свога родмог
града, делећи зло и добро са староседсоцима и пс остављајући
свој град у свима кризама п медаћама. Тако у најстаријим јсврејским сиисима који говоре о Београду забележеми су чести
пожари који су уииштавалп чатаве делове вароши у којима беху
јеврејски домови п имаља, плодови дугогодишњег рада и мапора. *
У таквим списима читају се и подади о размим бомбардоваљима вароши, када је п јеврејски свет морао мапуштахи своја
огњишта п избећи у оближња склопитија места. У таквим приликама избегли свет сс опет враћао у своју омиљепу варош гдс
јс малазио само згаришта и рутевине.*
2*)
Исторпја београдских Јевреја везаиа јс са всторијом Београда, али мама, овога пута, мије смер да о томе товоримо и ако
бп ха исторпја била кориспа и запимљива. Надамо се да ће сс
ускоро почети са ирикупљањем свих података за систематску
историју Јеврсја у Београду У овом члашку задржаћемо сс само
пи једиоме делу те историје, пи културмпм тежљама и раду београдских Јевреја у прошдом столећу.
У дамима првога стварања српске државе, Јевреји су, поред
Турака, са Грцима, Јерм:енинаи Цпмцарима скоро једимо варошко
стаповиштво и бавили су се искључиво трг’овипон.в) Још тада
бсху оип иредни и унешנив увознвди који су довлачвлв галијама
') Еазбат Н. М 227; 5. Еозапез, Историја Ј ‘вреја у Турској II стр. 109.
2) А!то8п1по. Еби! ВЈозеС, II. део, Цариград 1733, увод; АуоДа! Абапа
1867, предговор

Тих. Р. Ђорђевић, Из Србије Квева Милоша, 2. књига.
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памучне прерађевине из Средње Европе, преко Дунава.') Али
вредпи п предузимљиви као трговдп, онв никада ннсу сматрали
трговппу за крајњи цпљ п смисао живота. Они су, груписади у
својој општпни, чувалп веру отаца, жудили за сваким папретиом и
радили на културном и духовдом ојачању као најмоћнијим средствима да се одрже као заједница.
Поред организованог култа у Спнагогама п иоред основннх
школа у којима се предавала Бпблија, Талмуд, јеврејски језик и
други предмети верско-моралнога карактера, београдски Јевреји
имали су, још у то време, разпих удружења у којпма су се они
скупљали зором или по поноћи, суботом или у другнм слободним
часовима. На овим скуповпма пеговали су своје традицвје и
читали свете списе са поучпим ,,наравоученијама“. Таквих је
удружења (мидраша) било више и од љпх ломиљемо као најзначајнија: ״Вајоел Могае“г), ״Тикун Хадот“"), ״Кудат Шалом“'),
״Ец Хајим“4
*67) и др.

У духовном и верском погледу београдски Јевреји зависили
су од Солупа, и ако је, у неко.тико махова, Београд, по својим
верским представницима, бпо на завидној висипи. Заслужни рабини и научници радпли су у заједпицп београдски Јевреја, писали књпге и пајблаготворпије утидали ие само па београдске
већ и иа остале балканске Јевреје. То су били пиоппри пауке
и релпгије и оип су, школовапи на бтрапп, схватилп мисиодарски
своју улогу и свој задатак. Без тих првих духовних вођа залуду
би се београдски Јевреји, п ако у екопомском прогресу. могли
културно развити. На овом месту поменућемо неколика имена најзаслужиијих и најугледппјих рабипа. То су Јуда Лерма (нисац
кљпге Пелешам Бет Јеуда), живео око 1600. год., Јосеф Алмузнино
(пнсао Еоут Биосеф), око 1680 ״Соломон Шалем (Дивре Шеломо),
Јосвф Фипци (Ћајлакет Јосеф), иочетком 19. века. Сви су они,
као београдски рабини, ппсали верске кљиге у Београду и били кљижевнвдп, паучпици и просветител.и, скромпијих размера али заслужни и спремпи за доба у коме су живели пделали. И у колико
је, временом, опадала њихова снага стварања и рада, у толико су
онп вшпе као чувари вере и традицпја тежилд да сачувају оно
што су паследили од предака и да га предаду, верно, потомству
у аманет. Тако су београдски Јевреји дошли на лепу и срећну
миеао да штамаају јеврејске књиге, пајпотребдије, и да сами себи
обезбеде оно што им је за култ пајирече.
Како је Београд, иочетком Т9. столећа, бно без јеврејске
штампарпје београдскп Јевреји одлазе у Беч да штампају потребие
4) З1нимљив је доказ тога нојава, да су чак ђаци основних шгсола, у
својим ждацима, цитирали ову појагу као најобичнији нример ва једну реченицу
у вежбанци. Тако и пр у једним  יקкопису ив Ј817, год 1 алази се оваква реченица : Дапас је стигла једна галија (Јауе), пуна тканина (£е!а) 8а Господина
Соломона Дв Мајо.
6) Види предговор у молитвенику Аводат Ашана од 1856.
6) Постоји још и данас.
7) Претеча данашњег Онег Шабата.
в) Види предговор у молитвенику Аводат Ашана од 1867. год.
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црквене и религиозне књиге. Тапо је београђанин Јисраел 15.
Хајнм нздао са неким Нолаком целокукну Бкблију са шкансккм
креводом а јеврејским кисменима као и са котребним коментарима текста (Рати, Мивхат Шај). Важно је накоменути да је
ово, тако старо издаље (Беч, Холциигер, 1813. — 1816.) остало
до данас као званично издање Библвје за све иа Оријенту који
говоре шиансии; а сам тај шиаисии кревод, који одговара традицији важк и данас као солидаи и тачан кој к задовољава и икје
било котребе да се замељује новим. Вредии Јисраел Б. Хајкм
издао је, у Бечу, сем Бкблије к низ других корнснвх
за
Јевреје иа Оријенту, као: Хок Лејисраел, Мииишјот, Оцар А, Хајим
и др. те је, иочехиом ирошлога века, Београд бко читав научноињижевни дентар за овакве лрактичне књиге за све балканске
Јевреје.
Са културиим накретком младе кнежевине Србнје, за владавине кнеза Милоша. какредовали су, укоредо и београдски
Јевреји тада све боље организовани у својој заједнкцв, са културким рабинима к сталном тежњом да очувају своје обичаје, да
стичу и крибаве сва ока знаља која су иотребиа побожним и
свесним Јеврејима.
Годнка 1837. зкачи један датум у исторкјн београдских
Јевреја, јер те годиие Београд доби своју јеврејску штампарнју
н од тада не крестаје штамкати н кздаватв јеврејске књиге.
Јеврејска штамиари^а у Београду костала је убрзо ка гласу, и
ми видимо да кисци из Босне, Бугарске и Турске долазе у Београд да штамкају своја дела. Тако Београд костаје, од једанкут,
крави кросветни цеитар не само за Јевреје у кнежевини већ и
за Јевреје свих околних областв.
Број књига, штамканих у Београду, био је овај :
ТИКУН ХАцОТ, ритуал за косле ко1837. תיקון חצות
ноћи, издао Хајим 15. Давид Хајвм
(Давичо) (види Голубкда 2. св. 1841.)
1837. אברי בינה
ИМРЕ ВИНА, морална укуства ка шканском (јевр. киомскима), (Голубица Љ.)
ШЕВЕТ МИШОР, разне заионсие од1837. שבט מישור
редбе (Голубица Љ.)
1837.  עולת: זמירות יישראלземирот јисраел, ן, олат тамид,
 תמידсадржи хкмне и верске кесме од Израила
Нађаре, које се, обичко, кевају кре јутарљег богослужења а и у другим кригодама у храму вли у кући; крви кут
штамкан у Млецима 1600. год; издао
Хајим Б. Давкд Хајвм (Давичо). Штамкарија Ењажевства Србкје.
1839. עילת חדש,  עולת שיבתи. оЛат шабат, олатходеш. исти
рвтуал за суботе и иразнвке.
1839. דרבי נועם
ДАРХЕ НОАМ. Грамааииа јеврејсков
језика састављева на кшакском (јевреј-
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ским писменима), паписао Јуда Хај
Алкалај. Штампано у Штамп. Књажевства Србије.

1841.

1 842.
1842.

1843.

1844.

1844.

1845.

1846.

ХАМАД ЕЛОИМ, рктуал к разне молитве за кразник Сукота, као и криликом боравка у кразничној колиби.
Уредио Хајнм Б. Давид Хајим (Давнчо).
шканске делове кревео Рубеи Моша
Фархи. Сложио за штамкање Јаков III.
Калдерон. Штамк. Књажевства Србије.
ЛАБОКЕр. молитвении за
שומרים לבקר
Јутарњу службу (Голубкца 3. св. 1842.)
ВАЈЛАКЕТ ЈОСЕФ, садржи селекције
וילקט רשף
разиих тумакења Св. Писма и изрека
мудраца, вађених нз других рабинских,
коглавито кабаиистичких књига, средио >за младе људе, да се уче вери<
ЈосеФ Финцн, београдски рабин, издао
X. Б. Давид Хајкм (Давичо), сложио
Јаков Ш. Калдерон. Штамк. Књажевстиа Србије.
 שדר תפלה טטר השנהседер тефила микол ашана,
јеврејски молитвеник за целу годину
(за обичне дане, суботе и иразиике),
уредио и издао,  סתукуствима рабина
Мвхаела Фннциа, X. Б. Давид Хајим
Давичо, сложио Јаков Ш. Калдерок.
Штамк. Књажевства Србије.
СЕХИЈОТ АХЕМДА, рктуал за 7. Адар
ששוות החמדה
и крвих 13 дана месеца Нисана (о
кодизаљу св. шатора), саставио Давид
חардо, сарајевски рабик, крви кут
штамиан 1756. год. у Солуну, издао
X. Б. Д. X. Давичо. Штамк. Књажевства Србије.
СЕФЕР МИНХАТ ЕРЕВ, молитвеиии
מנחת ערש
за иоиодкевну и вечерњу службу; издао га, о трошку друштва »Шомерим
4/
Лабокер* из Сарајева (чији је кредседнии био Самуел Исак Б. Моше Алтарац). X. Б. Д. X. Давичо, сложио
Јаков III Калдерон.
ТИКУН ШОВАВИМ, ритуал за шест
תיקון שוטטיט
зимских недеља, издало друштво Рехиде у Београду, уредио Јаков, син
Давида Пардо, крви кут штамкан у
Млецима, сложио Ј. Ш. Калдерон.
СЕФЕР ТЕИЛИМ, Исалми Давидовн за
שפר תהליט
המד אלהיה

шомЕрим
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1851. תיקון חצות

1851.

ספת התיהונים

1853.

קרית חנה

1856.

עי^נו שהשנה

1857.

פדר לשלש ו־גל־ם

1858. ההפרה
1859.

•שהיות

יקרא דשפבי

1859. הזהר

ספד לקט

1859. יהודר

שבט

1859. דה וולולחן

свакедиевно читање, издао их, у име
друштва Шонерин Лабокер из Сарајева, председиик друштва Самуел Исак
Б. Моше Алтарад, сложио Ј. Ш. Калдерои.
־ТИКУН ХАЦОТ, риту ал за досле воиоћи,
11, беогр. издање, издало га друштво
истог вмева, у Београду, саставио и
уредио Јуда Јосиф Финци (син београдског рабииа), сложио Ј. Ш. Калдерои.
ОЕФЕР ИЖШМ садржи кабал^
стичке Формуле вађеие из Зоара, састављеие за свакодиевио читање и
практичиу употребу, дздао Исак Фархи
из Јерусалима.
КИРЈАТ ХАНА, шпаиски комеитар
кљиге 0 Иропоиедиику, иаписао Моша
Исак Алмули из Букурешта, издао га
X. Б. Д. X. Давичо, сложио Соломод
Швншов Хавиљо.
АБОДАТ АШАНА, молитвеиик за делу годииу (осим дразиика), уредио о
и вздао Давид М. Алкала!.
СЕДЕР лЕШАЛОШ РЕГАЛИМ, шодвтвеиик за три иелвка празиика (Песах,
Шавуот, (Јукот), уредио и издао Давид М. Алкалај.
СЕХИЈОТ АХЕМДА, II београдско издање (само за првих 13 дада Нисама)
издао Давпд М. Алкалај.
ЈЕЕАРА ДЕШИХВЕ, кабалвствчкв
спис Идара Зута и разие нолитве приликом иомеиа унрлвма, као и ритуал за освећење дома, уредио, издао и
сложпо за штамдање Јаков Ш. Калдерои.
СЕФЕР ЛЕКЕТ АЗОАР, шдаиски превод иоједвивх места кабалиетичке књиге Зоара ((еире^скин ппснеивма) превео
и издао Аиран Моша Фввци.
ШЕВЕТ ЈЕУДА. шпапски превод моралистичког и историског списа, о вротериваљу Јевреја из Шпаиије од браће
Јуде, Соломоиа и ЈосиФа иби Верга
из 16. столећа, превео и издао Моша
Д. Алкалај.
ЗЕ АШУЛХАН, разие одредбе и закоив
који се одиосе иа обед, као и бда-
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1860. בית תפלה

1860. זובח תודה

1860. שכיל• עילם

1860. פדה הגדה

1860.

חנוך נערים

1861. пјтНх דמשק

1861.

הק לישראל

1867.

עבודת השתת

1867. פרקי אבית

1867.  לישראלрп

1867. כיאו השבוז
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гослови који се том приликом изговарају. Саставио Моша Д. Алкалај.
ВЕТ ТЕФИЛА, поуке и зиачај молитава, паписао (шпански јеврејским
писмеиима) Елиезер Иапо, издали Д.
М. Алкалај и син му Моша, сложио
за штампање Исак Иинто.
ЗОВЕАХ ТОДА, шпапски превод књиге
за учење ритуалног клања од Јосифи
Молхо, превео беогр. рабин. РаФаел
Јосиф Сасон, сложио Михаел Папо.
ШЕВДЛ.Е ОЛАМ, путоппс по Азији п
крајњем Истоку, написао Шимшон Блох
Левп, превео на шпански и издао Јаков Ш. Калдероп.
СЕДЕР АРАДА, ритуал за пасхалпо
вече у кући, издао Д. М. Алкалај.
ХИНУХ ИЕАРИМ, јеврејска граматика
и читанка за учепике, паписао и издао Д. М. Алкалај
ДАМЕСЕК ЕЛИЕЗЕР, садржи азбучним
редом законе и одредбе, извађене из
канопа Шулхаи Аруха и других позпијих књига, паписао иа шпапском (јевр.
иисменпма) Елиезер Иапо из Сарајева,
сложио Михаел Напо.
ХОК ЛЕЈИСРАЕЛ, ритуал, одломци
пз Торе, св Иисма, Мишне. Талмуда п
других верско моралних списа за целу
годину. Ј. део, 1. Књ. Мојсијјева, издао
Д. М. Алкалај, сложили Ј. Ш. Калдерон п Мпхасл Менахем Папо.
АВОДАТ АШАНА, молитвенвк за целу
годину (обичне дапе, суботе и празиике), П издаље, издао МошаД. Алкалај.
ПИРКЕ АВОТ, мудре изреке отаца,
рабипа из Мишне са шпанским преводом, издао Давид М. Алкалај (иовезано заједно са горњим молптвеником).
ХОК
Е , рптуал за лектиру
и верске студије садржи одломке из
Торе, Св. Ивсма, Мишне, Талмуда и
других верско-моралних списа, IV. део
(4. Књ Мој.), издали Д. М. Алкалај и
сип Моша, штампан у Државној Штам*
парији.
БОУ ХЕШБОН, упуства за учење ра-
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чуна, саставио за учеииие оспоииих
школа Д. М. Алкалај.
ХОК ЛЕЈИСРАЕЛ, Ш. део (за 3. Књ.
 לישראלрк
Мој.) вздалк Д. М. Алкалај и син М.
Д. Алкалај, штамкан у Државној Штамиаријк.
דוק לישראל
ХОК ЛЕЈИСРАЕЛ, II. део (за 2. Кљ.
Мој.) као горе.
ЛА ПУНТА ДЕ ЛА ТЕМПЕСТА, нркча
הא פונטה הילד
и разорењу јерусалимског храма и кроטיטפיפטה
касти јеврејске државе, кроткак<аразиим
легендама; узета 03 кљиге МЕАМ ЛОЕЗ
на шиансиом (^еире^ским кисмеиима),
издао М. Д Алкалај.
ХИНУХ ЛАШОН ИВРИ, уџбеиви и чиחנוך לשון עברי
таииа јеир. језика, накисао и издао М.
Д. Алкалај, штамт. у Државиој Штамиарםји.
4ИТАНКА за другв разред, наквсао к
издао М. Д. Алкалај, штамк. у Државној Штамиарији. сложио Исак Биито.
текр  חאדרא דבאАИДАРА РАБА КАДИША, кабалистички скис, издао Мокга Д. Алкалај, слолшо Исак Иипто, и1тамк. у Државкој
Штамчарији.
МААСЕ МОШЕ, садржи изреке нз Талמעשה משה
муда, сложене азбучннм редом, средио
Моша Лчви, рабик у Касторвји, Г!кроту, Иловдиву и Софијк, кз рукокиса
штамкаи после његове смрти, ко жељн
њеуове ћери, издао Мо1па Д Алкалај.
ק קשדיХИНУХ
 חנוך רЛАШОН ИВРИ, уџбеиии и чктавка јеврејског језкка за другк и трећи
разред, саставио и издао Моша Д. Алкалај, Штамкарија Н. СтеФановића и
Дружаие (!)
КОЛУМВОВА
ИСТОРИЈА и откриће
רי־א די
קה א־פטו
Амервке, издао Мота Д. Алкалај, Штамקואמבום
парија Н. СтеФаиоиића и Друга (!)
ЈЕВРЕЈСКИ ВУКВАР, саставио Др. С.
נאאד להועיל
Ве^Ј^к^Фелд, рабкн београдски, Трговачка
Штамварија. Београд.
НАЧЕЛА
ЈЕВРЕЈСКЕ РЕЛИГИЈЕ, каשרי דתורד
י
техвзам за учвпике осиоигих школа,
наипсао Др. С. ВерЕ^Фклд, Тргокачка
Штамиарвја Ђ. Кимиакоиића, Веоград.
 ירושליםЗИХРОН
זכרן
ЈЕРУШАЛАЈИМ, иосматрања
и иоиратку у Палествну, са разнкм
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причама и п0снана, напвсао Јаков X.
Алтарап, Трговачка Штампарија Ђорђа
Киниаиоивћа, Београд.
1887. פר, קריוז
ЈЕВРЕЈСКИ БУКВАР, саставво Моша
Иипто, учитељ. Трговачка Штампарији
Лазара Исаковпћа, Београд.
НАРОДНИ ПРИЈАТЕЉ, месечви ча1888 9.
 איי! אמיגוсопис ма шпавскон (јевре^скин писме1889 90.
ריר
1890/1.
пима), издала Јеирејска Општвна у
1891/2.
Београду. Удедпик Јаков М. Алкалај,
פואיבילו
1892/3.
иредседивк опттине. 1888'9.: Штампарија Нар. Рад. Страмке, Обвлићев
Вепад бр. 4, Штамп. Косте Таушаповића, Стара ТелеграФска бр. 4; 1889
— 1893. : Штампарија код »Просвете*
С. Хоровица.
1890.9 איסטורייא ריל םוא־ביИСТОРИЈА ЈЕВРЕЈСКОГ НАРОДА, од
, גוריпочетка до разореља другог Храма,
паписао Др. С. БерпФелд. Штампарија
код »Просвете« С. Хоровица.
1890. טריררו רי ישראל
БЛАГО ИЗРАИЉЕВО, јеирејска историја, од Јакова X. Алтарада, I. и II.
део, Штанварија код »Ироовете« С.
Хороиида.
1894. טריזות רי ישראר
БЛАГО ИЗРАИЉЕВО, јеврејска исторвја, од Јакова X. Алтарада, III. део,
Штампарија код »Просвете« С. Хоровица.
1896. ”שמח ישראל
ИС1ЕАЕЛ нолитвенвк са опширпим туначељима нол1п’аиа иа шпапском (]евреј. ивсневвна) ־паписао Јосиф Јаков Израел, Штампарија код
>Просиете< С. Хоровица.
1900. ספר המתחיל
БуЕВАр, саставио Шалом

Јисмах

јеВрејски

А. Русо, учитељ, Штампаријакод »Просвете< С. Хдрдвица.

1904.

 יעקבп““р

КЕИЛАТ ЈАКОВ, молвтвевик за целу
годипу са туначењвма и разним версквм одродбана ־саставпо и средио
Јаков X. Алтарад, Штампарвја код
»Просвете« С. Хоровица0
Једаи лотимичаи преглед оввх књвга као и број и в0лвчвва
њихова показује да је духоиив рад паших очева и дедова бво,
током прошлога века, доста обвмап, у толико већв што је средипа била вранитввва а број школаваивх врло
Избор књига
иоказује које су књиге и кога правца биле догодпе духу тога
ир0нена и какво је било верско и културпо иасиитање у почетку.
И весумњиво се пошло добрим путем и са здравим схватањем
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потреба. Јер подо у очп да се лошло од пајпречего, када се прпа
брига иоспетила томе да сваки Јеврсјпн има, ире свега, свој
добро уређеии Молишвеиик. За времс од пола столећа молитвеник је доживео пет издаља, свако за свакодпевиу службу
и за празпике. Свако је издоње врло бршкљпво уређепо, иупо
разиих упустава п иоређеља, а мпове су молитве и иа шиаиски
преведеие, те се ови лрактпчпп молитвеивци и даиас траже и
врло радо чптају Сем тога штампа је лепа и јасиа, а штомпарскпт погрешака иема, те су беогродска вздања миого боља од
бечкпт која су иуна греитака п иепотпупости.
Из прегледа се, доље, види да је штампаи сразмерио велпкп
број ритуала, а то су, као што је позиато, лптургијски обреди
е.астављепи од песама, одломака вз Спетога Писма и додпнје
јеврејске кљп.кевпости. Ове су ствари побожпи Јевреји чптали
и иевали ваи обачиит богослужења, па состаицима, који су били
иека врсти службе божје. Из тога се јоспо види како је код свпт
београдских Јевреја бпла дубоко урезопа вера и како је одушевљење за веру било јоко и сталио. Побожпи свет ппје се задовољавао само свакодпевпим службома у трамаппма, иећ је, и
вап службе у траму, славио Бога иесмом и читањем молитава и
сви жпвели у вери и љубавв. Истом диљу, уздизању вере и вобождости, служило је и издоње Псалми, са потребвим уводивм
и завршпим молвтвама, које је издоње амагу:ћеио заузимољем једиу
иарочите устопове у Сорајеву Ипаче Свето Писмо и Талмуд писе,
скоро иикако издаваии ии у ком облику. Врло је вероватио да
се овако велпка дела иису могла ии издавати у једиој малој
средппп, пошто за таква издања треба више и труда, и материјалппт средстава, в иретплативка. Сем тога п Свето Пвсмо и
Толмуд вздаваип су већ у већим
те иије ии бвло вотребе за посебввм вздоњима Алп је можда иајвећп разлог тај,
вгто је акодемско учење Св. Ппсма и Талмуда почело опадати
свуда у иароду и тој рад узеле су иа себе школе и стручии људи.
Обичаи свет, зацсслеи и примптиваи, тражво је књвге из којвх
ће се воучитп врактпчп■ יм вршењу верских радњи. Норочптпх
културпвх друштава са задатком изучаваља п студпрања Талмуда
ввје ии могло бити тада, и Толмуд се, у шврвм сло^епима, у
пегопао у колико је то бвло предппђепа ритуалом ,,Хок
Хејвсраел“ чвје је беогродско издање једво од пајлепших те
врсте. Разуме се да су се рабппп 11 верски предстапппци морали
сталио и ппיгепзпвпо бовптп Толмудом в део свој жпвот пспуњаватп тпм студијома.
Још је једио врста верске књвжевпости била парочпто омпљеиа вошвм дедавпма. То је јепрејска мистика или кабала. А то
је врло разумљиво и опрапдапо за апдашљп свет, патрпјархалап
п душевои, за који се радпје лепило оио п1то лпчв иа легеиду
и бајку ио оно што зпхтева дубоку студпју и школску спрему.
Одвојкада је међу арп^епталскпм Јеврејима кабола ушла у састав
вере, што се пидп и из једиог дела пашпx малптапа врожетих
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кабалиствчквм духом. Међу београдским издањима налазе се четири
књиге са кабалистичком садржиком. Ревност за читањем и неговањем те кауке ишла је тако далеко да су се ириређивачи издања трудили да је и шире масс разумеју, па су сем орвгвнала
штамкали и кревод ка шиаиски, кошто је каш свет говорио овим
језиком.
Некодико књига из белетрвстике или малих уиустаиа како
да се влада добар и кобожак Јерејви у кући и у храму, биле бк
завршетак клодког к симиатичиог крвог кериода јеире^ских издања који, отирилике, обухвата време од 30 годика.
Већ други кериод од 1867 - 1896, сразмерао је слабији у
догледу штамкања јеврејсквх књига. Сем једког молитиеиика и
једиог ритуала (Хок Лејисраел) других дела верске садржике
кема. Издају се, уместо ткх књига, ирема котреби времеиа, јеврејски буквар, граматика и школскк уџбеиици. Издавање књига
увек коказује духовко стање взиеске еиохе и ова од 1867. годике
карактеристичиа је што су школска китања била ка дкевком реду
После крекида од кеколико годика искуњеког ратовима у којима
и беоврадски Јевреји узимају актиииог учешћа, кастаје коследња
децекија штамкања јеврејских књига. Из тога иремеиа штамиаке
књиге доказују да су каучка истражииања заиадиит Јевреја и
рад ка историји Јеврејства имкли утицаја и на иаше крајеве.
Београдско Јеврејство кочиње се живо ввтересоиатв за судбику
свога карода, за стање своје браће у свету и уошпте за крошлост, садатњвцу и будућкост Јеирејстиа. Тиме се објатњаиа
ирегалаштио в истрајкост 1-131^6,4,111^ људи да се издржк у издавању месечког часокиса Иародног Пргијатеља који је излазво
иуиих кет годииа у Београду. Овај користак лист докосио је,
коред занимљииих и ииФ0рмагиииих члакака из јеврејске историје, белегристичие крилоге и обиље заиимљииит иоиоств из целога света. Власкик је листа била сама Јеврејска Оикатвиа, а
уредкик му је био њек заслужик и иктелигектни иредседник Јаков М. Алкалај.
Сем овога часолиса котребко је забележити два дела Јеврејске Историје, крвог издања једке систематскв кзрађеие
делокукие историје јеврејског иарода. Ове књиге речито говоре
о духоииом креокрету београдских Јевреја који се кочињу витересовати својим кародом. Та су два дела Историја Јеврејског
Народа од Др. С. ВериФелда. рабика београдског и Ђлаго Израиљсво
од Јакова Алтарада, сиеттеиика и вероучитеља београдског. Нарочито је вредко иотиа■лвти да су оба дела ориг'иналиа и да су
оба кисда београдски Јевреји.
У вези са штамдањем и издавањем ^еире^ских књига у Београду, заиимљиво је указати и ка 4ехнич-ке иослоие који условљавају штамкање, ка тадашње штамкаркје и слагаче. За костојање
ј■едие јеврејске шиамиарије кије још било услова међу којима би
био дрви да ииа слагача. ТидограФски закат је био тек у зачедку а штамиарскк иослоив још иеразви^еии, да би омогућиди
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егзвстенди^у већом броју штампарспих раднипа. Зато су врво
пњиге слагали за штампу издавачп и епештеници, они појима је
највише било стало по тота да се пњига пружи публици. Тапо
су писди били и издавачи и слагачп а на прион месту верспи
препשтаинидв поји су, пао прави нвсвипарп, пртипи своју улогу.
И апо иемани тачпих иодатапа да ли су најврепиијв и иајчувенији вздаиачв Јисраел Б. Хајим и Хајпм Б. Давпп Хајим Давичо
еами слагали своје пљиге за штампу, аоуздано емо ибавоштепв
за јодног еиоштенвпа поји, пороп својо ревносне службо у храму
и у ипштвнв ־посвећујо ево евојо слобопно вроме твпографспон
занату и слаже слова за јопројско пњиго. То је вреппи и поуморни Јапов Ш. Капп0рив, сп.сштоипк и застулпип рабина, поји је споро
све пњиге из прво перпопе (1837 — 1861.) сам сложио за штампу,
вршећи овај »свети рап«, папо се звао рап опо слагања и пггамлања јеирејспвх пњига, из чисте љубави и побожаостВ0
Тек пицнвје овапин аматерспон и побротвирнон типограФспом иослу опају се и пруги. Бонбарпивање Београпа, взбегличкв
живот и пруге нодаће прекппају за взиесно ир0н0 ־овај »своти
рап« н опо 1867. гоп. нвјо се могао наћи слагач за јеврејспа
саоиа, те је Елиозор Иапо, долазећи из Сарајова у Београп, рапи
штампања својо пњиге, морао пии0сти ообом и слагача поји је
еринво пва ученнпа вз Београда па вх спреми у типограФсп(«
занату.') Тапо
па су пњиго штампане шеспесетих гопина
слагали тип0враФскп рапници Исап Иинто, Михаел Паио и Мепахом Бапо У доцви^ин изпањима, оп 1874.
ле
се више имена сласача, јор изглепа, па они нису впше бплп
ретпи и па се твпиграФспв заиат зиатно развпо.
Вредно је још лобројати и еаме штанпарвј0, у Београпу. у
појима су штампане јепрејске пњигс. На првим пњлгама стојп
па су штампана у штампарпји »дол принципе пе ла Сербиа«
(јепрејспом: слоппма), поп па јепиој пругој књдзи, изпатој 1842.
гоп. стојн кирвивцом : У Београду лечатано у ТвиигיраФI1јв
Кнажества Сер61е. У
пњигама, штанпаввн од 1844 — 1867.
нијо забележено лмо штанпарије у појој су штампане из чега се
мора запључитп. па су пиједвви лисци и издавачп пмали своју
приватну штампарију или су опнекло иабапљали слова ла послугу
и сами слагали за штампу. Оп 1867. гоппно, лореп пржавпе,
испвпане су већ и пруго веће штампарије, пио се в 11 : из јевројспих пњпга штампапих у 1^^.
Јоврејспе пњиге у Београпу штампале су се обично у
у 1000 — 1500  ו ^^™^וдоеке  ו:мн^е, : 5 00.*2) Кккпсутрошпови за штанпаљс били сразморно иећв, а нздавачи нпсу вналв
попиљпи сропстава за озпапање, то су се спупљалп вретпаатевцв
и тражвао оп побоаших п инућевх љупи па взп0сивн сумама по№>^7 или плате изпање. Ових пибрирвира (>непена<) бваи је
Аводат Ашапа 1867. првдговор
2) Л.; ивдаввч ср жа.1и штт сс в8 Хок Љуисраел сије иретилааило сише
од 131 претц.■..
‘)
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увск, њих би ангажопалп сами издавачи по свпма местима на
Балкану. Имена тих дабратпера као и претплатника обично су
била штампана и пропраћена, од стране нздавача, врло похпапним речима, бпагодарпошћу и благословпма за љих и њпхопе
пародпце.
Тако су нам сачуваца оц заборава имена многих старих
углецпих јепрејскпх нороцпца по Боспп, Бугарској и Румуппјп, а
на п!)вои месту из Београца у коме је увек било највипте претЗато ћемо, цржећп ца то неће бити без иитереса, саопштитп, па овом месту, пекоцика имена београцскпх Јевреја из
прошлог етолећа. У јецној оц књига пз тога времена (1859 воц.)
штампана су пмепа пре׳гппатнпка, београцских Јевреја, која су
у овој књпзи иоцељени на:
1. грађаие којп пмају титулу пајуглецнпјпх и најппђенпјпх
(Гевпр) : Аврам Јуца Сузин, Хајпм Б. Давпд Хајим (Давичо), Моша Аврам Русо, старац Самуппо Сало^גан Коен, Хајпм Аврам
Парцо, Нисим Јошуа Коеи, Давиц Б. Хајим, Јосиф Аврам Русо,
Аврам Озер Русо ;
2. грађапе који носе титулу поштопане господе (Анавон
умеоле) : Самупло Х1лфоп, Моша Б. Елијас, Моша Аврам Озер,
Моша Каллсршп, Јаков Мајир Коен, Озер Б. Нахман, старац
Аврам Б. Азриел, Давиц Морцехај ХалФон, Јосиф Јисахар Лиђи,
Шем.Да Бенвеппстп, Јаков Мепахем Хазап, Аврам Јаков Ешкепазп, Нахман Аврам Коеи, Исак Јаков Елијау, Исак Хајим Коен,
Самуел Аврам Сузпи, Азриел Б. Хајим, Давиц Менахем Амар,
Писнм Б. Давиц, Хајим Аврам Еоен, Исак Б. Аврам, Исак Мацлиах и његов зет Јохаиаи Б Хајим, Нсак Даппел Албахари, Јуда
Аруети, Јосиф Алађем, Јосиф Апмозппио, Јосиф Амоцај, Давид
Аврам Мецппа, Ханаиел Барух, Моша Дан Албахари, Моша Мацлиах, Хајим Героп, Хајвм Конфипо, Моша Ароп Ллкалај. Бењампи Хајим Пинто, Арои Јуда Коен ; и
3. грађане млчце љуце, са тптулом Абахур : Моша Рубен
Фархп, Самуел Хајим Алву, Бењамин Моша Амар, Аврам Соломон Де Мајо п Јоспф Бењамип Ппнта.
11а цругом месту паעпњу се још ови грађани који такође
носе твтулу поптовапе госпоце : Нсак Апмупп и ње^^ап син Калми
и сидовац >16 ^[עортак« Јоспф Алмули, Видол Јосиф Габај, зпонп
Мореио, Јаков Б. Еппша, зпонп Меркацо, Аврим Б. Цадик Леви
пз Соројепа, Јаков Ш. Капдераи, спештеппк, Соломои Хај Б. Јосиф
Алколој и љвв'(^ спн Јосиф и његов брат Јуца Б. Јосиф Апкапај,
браћа Мо!па и Бењамин Јосиф Фипци, Самуило Хајим Коен, Моша
Лврам Лтијас, Хезкија Ппјаде, Самуило Апав, Елијау Моше Вароц
Нпшппја, Сабетај Даппд Манд,ип Нпшппја, Доппеп Ппито.
Овај репатпвио леп број њубитења књиге и културс показујо како су бпле племеипте п похпапие тежње старијих генерација које су, жењне науке и знања, помагапе све просиетне н
верске радипке. Те старе јеврејске пороцпце сочупале су београцском Је^рејству нароцне тродадије и биле, у оно доба, врло на-
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предних схватања. Данашњи нараштаји не треба да забораве та
имена, заслужна да се помену за пример и углед.
Ово издавање јеврејск.их и јеврејско-шпанских књига оројало је све до првих година овога века, када се већ видно осећао утидај нове културе и нових идеја. Млада држава Ррдска
капредовала је журећи да постигне у чему је заостала, и тај се
утидај ширио у свима одајевима. Природно је што се патријархални живот почео губити и Јевреји су, излазећи из свога Гета
и до тада одвојено васпитавани, ушли у рпско друштво. Са
школовањем све већег броја јеЈ!рејске деде у српским школама
ирио се и рпски језик који је већ улазио у јеврејски дом.
(фпским језиком ускоро се иочело говорити п дисати и од тада
пемамо више штамданих јеврејских књига.

