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Александар Нећак 
председник Савеза јеврејских општина Србије

УВОДНА РЕЧ

„Да л’ има eehei срама и стида неГ своме детету не дати вида", на 
време нас је упозорио лекар, хуманиста и песник Јован Јовановић Змај.

После шездесет пет година од победе над фашизмом, морамо себи 
признати да су генерације младих, и не само оне, остале недовољно едуко- 
ване. Оне о Холокаусту не знају готово ништа. Међу испитним питањима 
на пријемном испиту за социологију (на једном од наших факултета) било 
је и питање о томе како се зове масовно убијање Јевреја које су починили 
нацисти у Другом светском рату. Несхватљиво и поражавајуће мали број 
кандидата је одговорио „Холокауст”. Генерално, мало се зна да је Холока- 
уст био најмонструознији злочин XX века, да се догодио у времену када се 
помрачио ум европске цивилизације, оне цивилизације којој сви припа- 
дамо и на коју смо сви тако поносни. Уништење свих припадника јеврејског 
народа, без обзира на године старости, пол, здравствено стање, занимање, 
звање и политичко убеђење представља једну од главних стремљења чудо- 
вишне суштине нацистичке идеологије. Чињеница да су били Јевреји била 
је довољна да буду убијани сви припадници овог народа, и стари и млади, 
они који су били при крају животног века, новорођенчад, па и нерођена 
деца.

Монструозан је био начин на који су Јевреји убијани.

И на крају, монструозно је данас негирати Холокауст.

Едукација је једини легитиман, прихватљив и ефикасан начин да се 
спречи понављање злочина.

А када једно друштво, на пример наше, не едукује младе генерације, 
отвара могућност и простор за појаву нетолеранције, ксенофобије, раси- 
зма, мржње и антисемитизма, стварајући тако услове за нове злочине.

Едуковање значи изграђивање моралних вредности које ће код сваког 
младог човека, без обзира на то којој нацији припадао или коју веру испо- 
ведао, обликовати пре свега моралан став и убеђење да се мора супротста- 
вити злочину и сваком злу које проистиче из незнања, примитивизма и 
страха од различитости, из стереотипа. Млади треба да знају да они који 
су чинили злочине у времену Холокауста, нису то чинили за добро своје 
нације, своје државе или зарад било чега што има и најмање смисла. Они 
нису никакви хероји. Они су били створења која нису била у стању да се 
подигну ни до најелементарнијег степена цивилизације. Њима су упра- 
вљали животињски инстинкти, њима су владали садистички нагони, њих 
је инспирисало једино зло и деструкција.

Да ли онда такве особе могу да стварају било шта добро, да воде 
нацију ка бољитку, да стварају напредно друштво, да граде просперитетну 



државу, да буду од било какве користи? Наравно да не могу. Младе генера- 
ције најзад морају да сазнају истину и да о томе уче у школама.

А када млади сазнају праву истину да ли ће им злочинци и тада бити 
узори, да ли ће прихватати идеологију којој су злочинци припадали, да ли 
ће певати о њима на трговима и стадионима, да ли ће пристати да про- 
мовишу идеје које ће их учинити монструмима и срамотом нације којој 
припадају. Сигуран сам да неће. И зато их друштво мора едуковати. Оних 
који су чинили монструозне злочине одричу се и њихове нације и њихове 
државе, одричу их се сви који знају истину, сви нормални људи, чији је 
систем вредности утемељен на хуманизму, савременим дометима цивили- 
зације и узвишеној духовности.

Да ли би било Холокауста да није било антисемитизма?

Дуго постојећи и већ раширени антисемитизам у Европи, омогућио 
је олако и брзо прихватање монструозне нацистичке идеологије и спро- 
вођење Холокауста. Хитлер је као антисемита одлучио да, једном заувек, 
реши јеврејско питање. Његови истомишљеници, који су још од 1919. 
године блиско сарађивали са њим, тврдили су да су Протоколи сионских 
мудраца били Хитлеров политички буквар.

Из исказа СС капетана Дитера Вислиценија, који је дао 18. новембра 
1946, током припрема за суђење због учешћа у уништавању словачких, 
грчких и мађарских Јевреја, јасно се види да је антисемитизам чинио једну 
од основних поставки програма нацистичке партије, а Дитер Вислицениј 
такође сматра да је без тог објашњења немогуће стећи јасан увид у раз- 
логе који су навели Хитлера и Химлера да предузму истребљење европског 
јеврејства.

(Извор: Норман Кон - Позив на геноцид/Нови Сад, Матица српска, 
1996).

Антисемитизам и намера да се истреби европско јеврејство, како у 
свом исказу наводи Вислицениј, била је у суштини производ двају идеја:

1. „Псеудонаучних биолошких теорија професора Гинтера (професор 
Ханс К. Гинтер био је службени теоретичар расизма у Трећем рајху) и

2. Мистичног и религиозног становишта према којем светом упра- 
вљају добре и лоше силе.

Према том становишту Јевреји са својим помоћницима, црквом (језу- 
итским редом), масонима и бољшевицима представљају принцип зла. 
Литература овог становишта је добро позната, ранији списи нацистичке 
партије врве од таквих идеја. Права линија води од Протокола сионских 
мудраца до Розенберговог мита (Мутхус дес 20 Јахрхундертс - Мит дваде- 
сетог века, један је од основних текстова нацизма). Апсолутно је немогуће 
одредити (објаснити) овај став логичким или рационалним средствима, 
он је (последица) неке врсте религиозности и подстиче људе да се орга- 
низују у секту. Под утицајем ове литературе милиони људи су веровали у 
овакве идеје - то је могуће упоредити са феноменом као што је био лов на 
вештице у средњем веку.



Насупрот том свету зла мистици расе стављају свет добра, светлости, 
инкарниран у плавокосим, плавооким људима за које се претпоставља да 
су извор сваке цивилизације или изградње државе. Та два света наводно 
су стално сукобљена и рат 1939, који је покренуо Хитлер представљао је 
(према његовом мишљењу) коначни обрачун између те две силе.

Уобичајена представа о Химлеру је да је он један хладан, циничан 
политичар. Ово становиште је свакако погрешно. Читавим својим ставом 
Химлер је био мистик, који је овај „поглед на свет” пригрлио с „верским 
фанатизмом” (Извор: Норман Кон - Позив на геноцид / Нови Сад, Матица 
српска, 1996).

Хитлерови савременици тврде да је исти поглед на свет имао и Хитлер 
који је знакове опсесије испољавао већ у првим политичким изјавама.

Антисемитизам, боље речи антијудаизам, је мржња према Јеврејима. 
Мржња која је постојала и која постоји међу свим народима и у свим вре- 
менима, узрокована је промишљеном, непоколебљивом и вековном при- 
врженошћу, Јевреја према Тори. Потпуно предан божанским, вечним, раз- 
умним и праведним законима које је примио од Бога, и који су регулисали 
скоро сваки аспект његовог живота, Јеврејин није могао и није желео да их 
се одрекне зарад променљивих, несавршених и злоупотреби подложних, 
људских закона.

Јудаизам који прописује одређен начин живота и поштовање духов- 
них, верских, ритуалних, моралних, социјалних и правних прописа, с 
једне стране пружа непроцењиве увиде и предности духовног и етичког 
развоја, а са друге неминовно изолује Јеврејина од окружења у којем живи, 
изазивајући тако неразумевање, отпор, а врло често и завист и мржњу 
нејеврејског окружења.

Неопходно је указати на погубну улогу доказаног фалсификата под 
називом Протоколи сионских мудраца. Ова књига се појавила у западној 
Европи 1920. и до 1942, када је Гебелс почео да је користи, била је предмет 
проучавања већег броја научника, који су истраживали порекло антисе- 
митизма или указивали на то да су Протоколи сионских мудраца фалси- 
фикат. Мит о светској завери Јевреја (што чини суштину Протокола), оди- 
грао је невероватно значајну улогу у новијој европској, а поготово немачкој 
историји. Протоколи су штампани у стотинама хиљада примерака и били 
су обавезна школска лектира у Немачкој. Носили су га у својим официр- 
ским торбама и својим војничким ранчевима сви припадници оружаних 
снага Трећег рајха. Ови примерци налажени су приликом заробљавања 
немачких војника.

Поставља се питање како је ова књига, као доказани фалсификат у 
који су преточене сумануте, фанатичне идеје и патолошке фикције оних 
који су је састављали, била довољна да један до тада нормалан и одгово- 
ран свет претвори у монструозне злочинце. Група полицијских интрига- 
ната, превараната, лажних исцелитеља и фанатика, за које је доказано да 
су написали и промовисали Протоколе, успела је да своје несувисле фан- 
тазије, наметне као велике идеје и открића, масама до тог момента нормал- 

них људи.



Ннкада нећвмв дп6нтн вдгпрпр на пнтањв какп 'в 6нлп мпауће да кв 
Хплпкаукт дпавди у пкБиру еррппкке циБилнзациCв, у Нвмачкп' кп'а 'в дала 
тплнкп рвликих миклилаца> књижвБника, фнлпзпфа, умвтннка, иаучинка 
нтд. Ннкада нвћемп пдапрпр 'вр нв ппктп'и п6'ашњењв кп'е здрар
људккн ум мпжв да прихБати.

И ппклв крнх ужака Хплпкаукта, Стаљни 'в прнрвдип нпру рврзи'у 
Протокола, у кп'нма кв Јврреjи рише нв пптужу'у за кБвтеку зарвру, ивав за 
пну кп'а '£ ппапдпрала nвлитичквC тадашњвети ктаљиииктичкпг рвжнма. 
ЈерреCи ку ппкталн аавнти импвриjаликтичкв заБврв укмврвнв ка рушвњу 
СврCвтеква карвза н у6н'ању кврjеткких држаБHих рпђа. Мипгн Јвррв'и ку 
пру нпру рврзиCу фалкификата пвнврп платнлн жиБBтпм.

Наеер 'в у 6пр6н nрптиБ Изравла Јарнп ппдржап Протоколе н випрмнв 
кпличинв кличнпа матврнјала штампап у Канру уз крекрдну ппмпћ нацн- 
ктичких вмиараната.

Нажалпкт, н кпд нак у крнм „6пљим” књнжарама мпжвтв купнтн Про- 
токоле сионских мудраца и тп уз nвnует.

Затп ку данак, антиквмитизам, крв пп'аре ивтплвранци'в, кквипфп6и'в> 
ракнзма, кап н ери ^6^^^^ мржњв, друштБBна впакнпкт квCв' ее друштрп 
мпра вфикакнп куnрптктарити.

Ннку камп Јвррв'и ктрадалн у Другпм кБBткквм рату. Ппрп6љвнв ку 
мнпгв земље> мнваи нарпдн ку 6нлн двквткпрани, Рукн, Ппљацн, Ср6н, 
Рпмн, нтд. Губицн у цирилипм ктанприиштБу изнвкили ку 11-12% укупнв 
nвnулаци'е.

Цирили ку ктрадалн у нмв ракиктичких твприја кв'е ннку 6^^^ ктари'е 
пд 'еднпа рвка, дпк Cе пдлучнпкт да ее Јвррвjи уннштв дп ппкледњеа чпрека> 
изрирала нз демпнвлвшкпг куjервр'а наклвђвнпа 'пш нз крвдњвг рвка.

Ипак, заштп 'в Хвлвкаукт нвштп другп, заштп ее разлнку'в пд ктра- 
дања

Затп штп ку ЈеБрв'и 6нлн вдрвђвни за пптпунп уништвње> затп штп ку у 
Хплпкаукту пкп дрв трвћнив укупнпг 6рп'а вррпnеква 'еррвCктра.
Трв6а иктаћи да ЈеБрв'и кап нарпд ннку учвктБПPали у рату, ннку првд- 
ктаБљали пвквбан нарпд нлн звмљу, неап ку жиБвли пп целвC Еррвпи пд 
Ла Манша дп Ввлае> ннку 6нлн пргаиизпБани н ннку прнпадалн ппее6нв' 
прганизациCи> Cвдинв штп ку нмалн за'вдничкп 6нп 'в Cудаизам.

Првд нама 'в изБанрвдан, дугп пчвкирани н првкп пптрв6ан Прнру- 
чннк. Он 'в резултат вдаврпрнва н наnврнва рада. Недарнп ку првдктар- 
ннцн Јад Вашвма нмалн прнлнку да ее уппзна'’у ка прнм кБалитвтиим 
Приручникпм н првма њихврвм мншљвњу пвтрвбнп га 'в првБвкти на 
хв6рв'кки н квриктити га кап нактаБнп ередкгрп н у Јад Вашвму.

У Бвпграду,

9. 'улн 2010.
Александар Нећак



Весна Лучић, професор историје
ОШ „Стари град” Ужице

УВОД

Зашто образовање о Холокаусту?

Почетком XXI века једна од најважнијих тенденција је развој образо- 
вања о Холокаусту, његовој превенцији и меморијализацији на свим ниво- 
има школовања.

Може се поставити питање зашто се баш сада, после толико година, 
после Другог светског рата, покрећу питања наставе о Холокаусту?

Холокауст је јединствен догађај, без преседана у људској историји. 
Он има универзалан карактер у истраживању и учењу о другим геноци- 
дима и свим осталим облицима кршења људских права, јер у себи носи све 
елементе оваквог злочина, од предрасуде до масовног истребљења других 
само зато што су други. Зато развијање образовања о Холокаусту може 
помоћи у стварању и развијању основних људских вредности. Ово обра- 
зовање може дати знање како стваралачки превазићи трагично наслеђе, 
како разумети себе и друге, што је претпоставка за свако помирење, тако 
потребно на Балкану.

Образовање о Холокаусту и његовој превенцији се данас сматра 
важним мерилом за процену степена демократизације државе и друштва у 
целини, како земаља Европске уније, тако и друштава у транзицији.

Циљ и сврха образовања о Холокаусту је, поред, познавања чиње- 
ница из опште и локалне историје, ближе и даље прошлости, да ученици 
развијају свест о томе да се такви злочини, које чине људи против других 
људи, могу поновити свима и да треба да израсту у друштвено одговорна 
бића, која ће се гласно томе супротставити и зауставити, где год на свету 
да се појаве.

Холокауст - појам

Холокауст је било систематско, бирократско, од државе одобрено 
прогањање и убијање приближно шест милиона Јевреја од стране наци- 
стичког режима и њихових колаборациониста. Холокауст је најекстрем- 
нији пример геноцида. Термин „Холокауст” потиче од старих Грка и значи 
„жртва ватре”- односи се на жртве приношене боговима, а у пренесеном 
значењу подразумева уништење нечега или некога. Јевреји употребљавају 
за Холокауст израз Шоа. Ha-Shoah Ve-Hagevurah (хебрејски) дословно пре- 
ведено значи Дан сећања на мученике и јунаке Холокауста.

Савет Европе је 2002. године установио 27. јануар (дан ослобођења 
Аушвица) као Дан сећања на Холокауст и превенцију злочина против



човечности. Уједињене нације су 2007. године прогласиле 27. јануар Међу- 
народним даном сећања на жртве Холокауста.

Међународне институције 

које се баве образовањем о Холокусту
У развоју овог образовања кључна је улога следећих међународних 

институција:

1. ОЕБС је највећа свеевропска регионална организација за сигур- 
ност и њихова Канцеларија за демократске институције и људска 
права (ОДИХР) је једна од неколико институција основаних да промо- 
вишу и подрже провођење обавеза на плану људских права, основних 
слобода, демократије и владавине права. С обзиром на присутност анти- 
семитизма и његовог оживљавања у деловима региона земаља ОЕБС-а 
последњих година, ОЕБС је потврдио одговорност земаља учесница за 
промовисање толеранције и недискриминације, борећи се против анти- 
семитизма и јачајући активности у области образовања о Холокаусту. 
www.osce.orjg/odihr

2. Јад Вашем, Спомен-иституција за сећање на жртве и хероје Холо- 
кауста (Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority), утемељен 
je 1953. године. Назив Јад Башем потиче из Књиге пророка Исаије, глава 
56, стих 5: „Њима ћу дати у дому свом и међу зидовима својим споменик 
(место) и име (Јад Вашем)... које се неће затрти.” Смештеном у Јерусалиму, 
Јад Вашему је поверено документовање историје јеврејског народа за време 
Холокауста. Од 1993. формирана је Међународна школа, која омогућује и 
развија интердисциплинарни прилаз Холокаусту кроз уметност, музику, 
литературу, теологију, драму... www.yadvashem.org

3. Меморијални музеј Холокауста САД у Вашингтону, институ- 
ција основана 1993. године од стране државне администрације САД. 
http://www.ushmm.org

4. Међународна радна група за проучавање, меморијализа- 
цију и образовање о Холокаусту, позната као ИТФ (Task Force for 
International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and 
Research) je у Европи најзначајнија организација за образовање о Холо- 
каусту и геноциду. Основана је 1998. године и њене активности су 
усмерене на истраживање, музејске поставке и образовање о Холокаусту. 
http://www.holocausttaskforce.org/

Институције у Србији које се баве Холокаусгом

1. Музеј жртава геноцида у Београду, основан 1992, а почео са радом 
1995. Његова делатност је трајно сећање на жртве геноцида над Србима, 
прикупљање, обрада и коришћење података о њима и остваривању оба- 
веза из Међународне конвенције о спречавању и кажњавању злочина 
геноцида. Музеј се бави прикупљањем, обрадом и коришћењем података 
и о геноциду над Јеврејима, Ромима и припадницима других народа и 
националних мањина.

http://www.osce.org/odihr
http://www.yadvashem.org
http://www.ushmm.org
http://www.holocausttaskforce.org/


2. Савез Јеврејских општина Србије фпрмнраи 'е у 'улу 1919. пд 
раин'в ппктп'вћнх 'вБре'каих ппштнаа на твритприCи ипБППкапраив 
држарв у Оки'■вау кап Сарвз 'вррв'каих Бврпикппрвдиих ппштниа Краљв- 
рнав Ср6а, Хррата н СлпБвааца. Организацн'а ппд тнм иазнрпм, првт- 
хпдана 'в иваадашњвг Сарвза CвБрв'кких ппштниа ЈугпклаБИјв н кадашњвг 
Сарвза 'вБрв'каих ппштниа Ср6н'в н 6нла 'в пррн ннктнтуципиализвраии 
п6лна удружнрања 'вБрескаих ппштниа у 'ужапклпрвикким звмљама. Јвдан 
пд пеиприих циљвБа прв пргаиизаци'е 'в пчурањв квћања на Хвлвкаует.

3. Јеврејски историјски музеј у Београду, пкипраи 1948. гвдинв. 
http://www.Jimbeograd.org

Место Приручника о Холокаусту 
у нашим наставним плановима и програмима

У иактаБним плаипБима н првграмима у ^^6^'^, п пнтању Хвлвкаукта 
нв ппетојв ппев6ип издБп'еив леацн'в за мнпгв првдмвтв, чак н за прсдмвт 
нктвриCа. Углавнпм ку никпрnпрнраае у двлпрв авкнх Бвћих целина кап 
нпр. арпз п6раду разБп'а иацнзма, Друавг кБBтккпа рата уппштв нлн нвкпг 
кпнка нз ерпкавг 'взнаа.... Дирватив нлн иаднрвктип мпжвмп нх кв дптн- 
цатн кад кв п6рађу'у твмв рвзанв за дикаримиааци'у, накнљв н жртрв, алн 
'в Бишв петаБљвип иактаБанку да у ккладу ка кБп'нм лнчанм афннитвтима 
н мпгућнпетима разрадн прв теме.

Прнручинк, кв'и ее аалазн првд рама, треба да 6удв крвдктБП за ппмпћ 
у иактаБИ п врој твшап', а ујвдип актувлип' н кБвnрикутнп' твмн, кп'а такп 
мпжв да 6удв плакшаиа. Твпри'еки ку у краткнм цртама в6рађвин нктп- 
ри'ати разБвCа Хплпкаукта у Еррппи н ЈyгoклаБи'и, ка ппкв6иим пкБртпм на 
^^6^^ Примври чакпра нз разанх првдмвта н на различите начиие трв6а 
да 6уду ппдршка ааетаБаицима да нх кприктв иа чакпрнма, нлн да 6уду 
ппдетицаC да пнн камн прарв чакпрв, кприктвћн различнте п6лнкв, мвтвде, 
иктпри'екв нзБпрв, 'пш 6пљв, акп ппктп'в качуранн лпкалнн изБпри, н пнда 
ћв таара иактара 6нтн жиБптаа н актиБна. Кврвлаци'пм нзмвђу разннх 
првдмвта у шкплн кап штп ку: иктпри'а, грађанккп Бакпитањв, фнлпзп- 
фн'а, Бврвиаука, крпеки 'взнк, етраии 'езиа, ликпрнп, кпциплпги'а, мпжв ее 
ппктнћн нитврдиециплиаараа н KБвв6ухБатан прнктуп твмн.

Будућн да 'в Приручнна дп6рп двкумвитвБан, пнда ее мпгу кприктитн 
различитв ррктв нктпри'кких изБпра н матвријала на разив начинв у раду 
ка учваицима. Интврнвт нам пмваућаБа да нам мипае 6азв ппдатака н раз- 
нпрркнпг мултидикциплииарнвг н интврднкциnлинарнпг матври'ала 6уду 
двктупии, па ку затп ппнуђеие иаетаБаицима н разив интврнвт адрвкв.

Свћањв на Хвлвааукт п6лику'в 6удућипкт, прпжнма 'в кмнклпм, укмв- 
рара ка мпралинм Брвднпктима н мпралип' акцн'н, ппгвтпБП пида када кв 
људкка прара иеаира'у н када ку аезаштићеаа држаринм ииетитуци'ама. 
На та' иачни квћањв на пру пп'ару учвктру'е у разБп'у људккпг жнБBта н 
друштра у XXI рвау н њвгпБПм трагању за кмнклпм. З6пг еБваа тпга урађвн 
'в BБа' прнручанк за иактаБинкв кап ппмпћ н ппдктрва за унапрвђвњв 
ааетаре п прпм фвипмвау иетпри'е н људккпг друштра.

http://www.jimbeograd.org


Александра Поповић
Гимназија „Светозар Марковић” Нови Сад

УЧЕЊЕ О ХОЛОКАУСТУ - ЦИЉЕВИ

| ОПШТИ ЦИЉЕВИ
1. Успостављање и изградња ставова, норми и вредности и подршка раз- 

воју моралног расуђивања као основе за препознавање и спречавање 
свих видова нечовечног поступања, укључујући и злочине против 
човечности.

2. Неговање сећања и памћења на жртве страдале у злочинима против 
човечности, геноциду, Холокаусту, како би се код ученика развијала 
одговорност и иницирало активно учешће у препознавању и спреча- 
вању таквих догађаја, идеја и покрета.

] ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ

- Стицање знања о злочинима против човечности, геноциду и Холока- 
усту;

- Стицање и развијање знања о политичким, економским и друштвеним 
чињеницама које су претходиле погрому Јевреја и које су довеле до 
појаве Холокауста;

- Стицање и развијање знања о геноциду као појави и узроцима који су 
довели до геноцида над Србима и Ромима током Другог светског рата;

- Стицање знања о страдањима Јевреја у Краљевини Југославији, уочи и 
током Другог светског рата;

- Неговање сећања на жртве и праведнике, сензибилизација ученика за 
патњу и страдање других и указивање на актуелност теме;

- Развијање солидарности са жртвама, осуда насиља као и сагледавање 
последица тоталитарних, недемократских система, указивање на штет- 
ност и неприхватљивост расизма, ксенофобије, антисемитизма и свих 
облика екстремистичких покрета и идеја;

- Подизање свести младих људи о потреби поштовања људских и грађан- 
ских слобода, толеранције, мултикултурализма и мултиконфесионал- 
ности;

- Оспособљавање за препознавање у савременом друштву опасних 
појава, идеја и понашања, као и покушаја да се Холокауст и геноцид 
над Србима и Ромима оспоре и релативизују;

- Повезивање теме Холокауст и теме геноцид са вредностима о којима се 
говори у интерпретацији књижевних дела;

- Истраживање Холокауста и геноцида на локалном нивоу, у циљу поди- 
зања свести о томе да је локална и национална историја саставни део 
ширих дешавања у Европи и свету;



и исходи
Ученик:

- Зна шта је злочин против човечности, Холокауст и геноцид, упознат 
је са економским, друштвеним и политичким контекстом који је омо- 
гућио појаву ових злочина, као и са појавом злочина на територији 
Краљевине Југославије;

- Има емотиван однос према жртвама, према њиховим биографијама, 
поштује оне који су били спремни да помогну жртвама, осуђује пос- 
матраче;

- У стању је да разуме одговорност сваког појединца за односе у друштву 
и средини у којој се живи, као и обавезу да се реагује на све опасне, 
ретроградне и агресивне појаве које могу угрозити или ограничити 
људска права и слободе;

- У стању је да прихвати као модел понашања поштовање различитости, 
мултикултурализма, толеранције, неговање вредности демократског 
друштва;

- Анализира, тумачи и критички сагледава различите историјске изворе;
- Националну и локалну историју посматра у светлу ширих, глобалних 

дешавања.



Смиљана Грујић
Мирјана Тркуља

„Добри исшоричари не смеју никоме ga припадају. Никоме осим исшорији” 
Борислав Пекић

ХОЛСОАУСТУ НАСТАВИ
методолошке напомене

Учење историје Холокауста од наставника захтева висок степен осе- 
тљивости за познавање материје с једне стране, и свест о сложености садр- 
жаја које треба пренети ученицима са друге стране. Подучавање о Холока- 
усту има циљ да ученицима помогне:

♦ да разумеју до каквих последица доводе предрасуде, расизам и стерео- 
типи у сваком друштву

♦ да постану свеснији последица злоупотребе моћи, као и да разумеју 
одговорност појединца, организација, народа, у одређеним догађајима

♦ да повећају капацитет за прихватање различитости у плуралистичком 
друштву

♦ да разумеју разлоге зашто је опасно ћутати и бити равнодушан када се 
суочимо са угњетавањем других људи.

Управо из наведених разлога настава са оваквим садржајима захтева 
добро осмишљене методе и технике рада са ученицима које ће обезбедити 
да се постигну постављени циљеви и остваре очекивани исходи.

Учење о Холокаусту је историјска тема која тражи професионални 
приступ са високим стандардима у планирању наставе, узимајући у обзир 
све кључне елементе као што су: садржаји, циљеви и методе подучавања. 
Такође, важно је да наставник добро познаје развојне карактеристике 
ученика као и начине мотивације за активно учење и даље проширивање 
знања, јер је циљ проучавања било ког предмета, па и учења о Холока- 
усту да се подстакне интелектуална знатижеља, критичко размишљање и 
лични образовни раст ученика.

1. Једна од метода која олакшава процес учења, а истовремено подстиче 
ученике да преузму одговорност за сопствено учење, коју наставник 
може применити и за учење о Холкаусту је тзв. кооперативно - сарад- 
ничко учење.

Појам кооперативно - сарадничко учење представља инструкцијску 
методу у којој ученици разних нивоа знања уче заједно у малим групама. 
Ученици су сами одговорни за своје учење као и за учење осталих. Успех 
једног члана групе помаже другом да буде успешан. Постоје уверљиви 
докази, да кооперативни тимови постижу више нивое мишљења и задр- 
жавају информације шире од оних који раде индивидуално. Постоје многе 
стратегије које се могу применити у оквиру сарадничког учења. Најчешћи 



п6лнк 'в рад у пару, н рад у малнм групама. Ефиааеип кппператиБап учвњв 
кс закниБа на дп6рп пда6раннм задацнма, кп'н нма'у кнагу иитвграци'е - 
штп значн да пп'едини чланпрн групв мпгу да рвшв задатав камп уз ппмпћ 
карадњв н квмуникаци'в ка пкталнма.

Предносши сарадни- 
чкоГучења:

Питања која настав- 
ник може да користи 

за унапређивање 
дискусије:

♦ nпдетиче разумврањв кадржа'а н разрој мншљвња
♦ мвтиришв учвњв
♦ пружа мпаућнпет да ее дпаађаCи размптрв нз туђв nерепвктиБB
♦ ктрара ее nвзитиБHИји, тплврантниCи н nриCатвљкки вднвк ка рршња- 

цнма н нактарницима
♦ утнчв на разрпC кампnвштпрања

Када nланирамв ппдучарањв п Хплпкаукту ражип нам 'в да узмвмп у 
^6^^^ пдликв еарадничкпа - кпвпвратирипг учвња уз прнмвау разлнчнтнх 
твхннка квCе ћв на вфнкакан начнн рпдити ка жвљвннм икхпдима. Срааа 
лвкци'а трв6а да 6удв каалвдана нз рншв разлнчнтнх уалпБа н ппткрвпљвиа 
ка рншв иетпри'кких изБвра н дпказа. У прпм апитвккту нактарина трв6а 
да прнкажв учениау пдрвђвни иктпри'кки дпгађа' н да га наБвдв да кприети 
дпдатнв изрпрв инфпрмацнCа, да га вхра6ри да кам даљв иетражу'е, аиалн- 
знра н казнаCв.

2. Један пд начнна да ее ученицима приближв мвтпдв дплакка дп нктп- 
риCкких знања н чињвница ку мала самостална истраживања н прн- 
купљањв квћања, изCара, матври'ала пд иеппкрвдних учекиика у ивкнм 
иетприCкким дешарањима. Учвннк ее на чаку ангажу'в на апиарвт- 
ннм актиБнвктима н твмама. Дп знања кв ктнжв крпз аиалнзу нзрпра, 
укрштањв дв6ијвних ппдатака н nпређвњв дп6и'ених рвзултата дп кп'нх 
'в кракн ученик дпшап. Матвријал за аналнзу мпжв 6нтн фнлм, фптпгра- 
фиCа, чланак нз нпрнна, пнкмп нлн ^^^6^^^ дпкумвнт.

3. Групна дискусија 'с рвпма вфнкакан мвтпд кп'н мпжв да кв кприкти када 
ее п6рађу'у еадржа'и кпCи ее вднвев на Хвлвкаует.

♦ Шта миелиш п... (усмеравање на тему)
♦ ПветпCи лн нвштп штп кн Бидеп/ла прдв н п тпмв жвлнш да разапрараш? 

(откривање дечјих брта)
♦ Шта рн миклите п прпме штп ете Бидели.... (откривањедечее: схватања)
♦ Заштп миелиш п? (охрабривање деце да појасне своја схватања)
♦ Шта мнклнш када тп кажвш? (уче да аргументују)
♦ Кп ее елаже ка вБим? (проверавање саГласности)
♦ Миелиш лн да 'в тп чакнп? (проверавање вредности)
♦ Шта да ћв кв двеити даљв? (уче да предвиђају)
♦ Шта 6н тн ураднп/ла да кн у вБвC китуацији? (развијају машту)
♦ Шта кмп дп када рвклн? (сумирање, интеграција)
♦ О чвму кмп прнчалн? (интеГрација)



о Које су потребе починилаца злочина, жртава, праведника? Шта мислиш 
како су се те особе осећале?

о Које потребе су имали људи који су то радили?
о Да ли је начин да се задовоље те потребе био конструктиван?
о Да ли су те потребе могле да се задовоље на неки други начин?
о Мислиш ли да је то часно?
о Зашто, зашто не?
о Шта мислиш зашто је то радио/ла?
о Мислиш ли да је имао/ла право да то уради?

1. „Микрофон”

Група ученика седи у кругу а у средини је „микрофон”. Ко жели да дис- 
кутује узима микрофон и само он може да говори, остали само слушају и 
гледају. Када говорник заврши, враћа микрофон у средину круга и диску- 
сија се наставља на исти начин.

2. „Концентрични кругови”

Разред се подели у две групе које формирају два концентрична круга, 
унутрашњи и спољашњи. Унутрашњи круг се окрене према спољашњем 
тако да имамо парове који ће дискутовати. Након неколико минута диску- 
сије, спољашњи круг се покрене у лево, тако да сада имамо нове парове за 
дискусију. Поступак ротације се понавља са истим или новим питањима.

3. „Слажем се - не слажем се”

Наставник припреми три или четири контроверзне изјаве у вези са 
Холокаустом. На поду учионице се нацрта кредом или неком траком - 
канапом линија. Лева страна представља јако слагање са нечим о чему се 
расправља а десна страна јако неслагање. Од ученика се тражи да стану на 
место које представља њихов став. Када су у питању млађа деца може се 
предвидети и опција „нисам сигуран”.

Имајући у виду специфичности садржаја који се изучавају у оквиру 
подучавања о Холокаусту, наставник треба да води рачуна о неким момен- 
тима који су предуслови успешног учења и подучавања. Ево неких кон- 
кретних препорука:

Покажите људско лице статистике

Прича о Холокаусту често почиње статистиком: подацима, бројеви- 
ма жртава.... Сам број жртава за ученике представља само цифре великих 
бројева, а бројеви се брзо заборављају. Важно је показати ученицима да 
се иза статистичких података крију стварне особе, деца, баке, родитељи... 
Нагласите како се иза историјских догађаја крије разноврсно лично иску- 
ство. Број не комуницира са срцем, лична прича је оно што памтимо, о 
чему размишљамо и што нам помаже да се сећамо. А кад год се сећамо, 
онда и не заборављамо. А суштина учења историје Холокауста је да не 
заборавимо да се не би поновило.

Питања која наста- 
ник може користити 
за унапређивање 
свести о моралним 
вредностима

Неке од техника 
које наставник може 
применити за развој 
вештина дискуто- 
вања и арГументова- 
но1 изношења ставова

Препоруке о којима 
наставник треба 
да води рачуна када 
подучава о Холока- 
усту



Аyтентичнв прнчв пвjвдинца ппмажу двцн да рндв људккп лнцв кта- 
тиктикв н тп нм ппмажв да иетвријека збиБања ппрвзаиа ка Хвлвкауктвм 
дпжирв на 6^^^'^ начнн. Важнп 'в да разумеCу да ее радн п ераквднвриим 
жирвтима кпCи ку 6нлн икпуњени тугпм, ерећпм, укпекима н тешквћама. 

у пррпм лнцу Cвднинв н мемпари ппмажу учвницима да нз 6^^'^^^ 
ктатиктичких ппдатака нзруку емиеап. Иктражнтв ка рашнм учвинцнма 
неке дпаађа'е, лнчну прнчу, ередпчење нз рашвг меета укплнкп 'в тп мвауће.

Изаберите активности које су примерене садржајима које преносите

Пвтре6нв Cе да иактаБиик да преднпет аатиБнпктима кв'е ку кпаии- 
тирип пвдктица'нв. Нактариици мпгу пвдетаћи ученике на нетражнБање 
различитих акпвката људеква ппнашања н вмпциCа пппут ктраха, бека, 
вевћања криБицв, дпнпшвња ражннх пдлука, рвшарања кпифликтиих 
китуациCа нлн еаалвдарања пдређвнпа дпгађа'а ка различитих акпвката.

Актирнпкти ее 6^^^'^ у ккладу ка узрактпм н кпгннтиБИим н вмптнр- 
ннм капацитетима учвннка н на та' начнн нактаБник кпд учвннка разриCа 
унутрашњу мвтирациjу.

Нагласите циљеве и исходе које желите да остварите на часу

Важнп Cе заппчвтн учвњв п Хплпкаукту пхра6риБањвм учеиика да 
ппрвжу враC иктприCкки дваађа' к другнм креткким дпгађајнма н ка еретпм 
у кпмв двца данак жнрв. Ученике трв6а ппдктаћн да размншља'у п тпмв 
шта ку научнлн, н шта ку нм прн еадржа'и зиачнлн кап ппjединцнма н кап 
грађаннма демвкратекпа друштра.

Водите рачуна како ћете да завршите час

Врлп чвктп рвћн двп кадржа'а п Хплпкаукту кпд учвннка мпгу ппкрв- 
нутн енажне вмпци'е, пнтања н дилеме. Важнп 'в рпдити рачуна да у 
зарршнпм двлу чака нактаБиик напраБи интеарациCу кадржа'а ка ппзитиБ- 
нпм ппрукпм н за'вднп ка учвницима прпнађв нвштп какп ћв чак зарршнтн 
ппзитирнп. Пваледаjтв у 6^^^^^^^^ ка рашнм учеиицима ка рерпм да ћв 
пнп штп двнвеи елвдећи дан 6нтн ппзитирнп н изазпрнп, н да 'в људккн 
жнрпт ррвднпкт кама пп ееби.

Избегавајте стереотипне описе

Иакп ку нацикти крв ЈвБрвCе првдпдрвдили на уннштвњв, ннку крн 
Јевреjи нмалн нкта иекуетра. Трв6а наалашарати да еБB Нвмцв нв мпжвмп 
п6влвжити кап нацнктв, ннтн 6^^^ 6нлп кп'у нацивналнвкт кмвлн да ере- 
двмп на 'вднвктран впик. Начнн на квCи ку етничкв арупе п6влеженв н прн- 
казанв у шкплеким нактарннм планврима у рвликп' мврн утнчу на тп какп 
ћв ученици тв групв људн двжиБљаБати у кракпднврнпм жирпту.



Водите рачуна да предавање о Холокаусту 
може изазвати различите емоције

Један од највећих страхова просветних радника који подучавају 
децу историји Холокауста је како да се прикажу слике ужаса на приме- 
рен начин. Увек имајте на уму како су сви ученици различити, и да оно 
што чините у једном разреду не мора бити примерено другом. Ученици 
су „рањива публика”. Водите рачуна како водите дискусију када им при- 
казујете слике ужаса. Погрешна је претпоставка како ће сви ученици 
разумети људско понашање након што буду изложени сликама ужаса. 
Неке ће ученике призори бруталности и масовних убистава у толикој 
мери растужити, да ће у потпуности изгубити храброст за даље истра- 
живање теме. Други би могли бити опчињени тим призорима на један 
непримерен начин, подређујући будуће критичке анализе површном 
сагледавању ствари. Треба водити рачуна о контексту догађаја у оквиру 
Холокауста. Изаберите слике и текстове који не злоупотребљавају емоцио- 
налну рањивост ученика, односно који 6и могли бити протумачени као 
мањак поштовања према самим жртвама. Уколико дође до излива емоције 
туге, покажите емпатију за доживљену емоцију и дајте дозволу ученику 
да је покаже. Исто тако, помозите ученицима да на конструктиван начин 
изађу из те емоције.

Изражавајте се прецизно

Свако проучавање Холокауста подразумева и проучавање нијанси у 
људском понашању. Захваљујући сложености историје, постоји склоност 
да се чињенице превише уопштавају и тиме искривљују (нпр. „Сви Немци 
су били нацисти”). Уместо тога, помозите ученицима да разјасне изло- 
жене информације и охрабрите их да уочавају разлику између категорија: 
инспиратори, пропагатори, извршиоци, корисници и ћутљива већина.

Избегавати поједностављене одговоре на сложена историјска питања

Учење о Холокаусту отвара тешка питања о људском понашању и 
често подразумева сложене одговоре и моралне дилеме зашто се то дого- 
дило. Чувајте се претераних поједностављења. Омогућите ученицима да 
размисле о различитим чиниоцима који су довели до појаве Холокауста.

Избегавајте упоређивање патњи

Приликом учење о Холокаусту увек треба наглашавати различитост 
политика које је нацистички режим спроводио према различитим групама 
људи. Међутим, те разлике не треба приказивати као основу за упоређи- 
вање патње коју су претрпеле различите групе. Слично томе, не би требало 
претпоставити како је ужас неког појединца, породице или заједнице које 
су уништили нацисти већи или мањи од ужаса који су искусиле и друге 
жртве геноцида.



Када утврдите чије је гледиште извор информација за ваше градиво 
о Холокаусту, покушајте да направите равнотежу

Јако је важно да ученици разликују чињенице од фикције и мишљења, 
као и примарне од секундарних извора, као и различите врсте доказа као 
сто су искази сведока, усмена сведочанства и друга писана документа. 
Ученике треба охрабрити да размисле зашто је неки текст написан, ко га је 
написао, којим читаоцима је намењен, да ли су информације пристрасне, 
субјективне, да ли су одломци приказани у целости или делимично, који 
одломци су пропуштени, које информације су коришћене за тумачење 
различитих догађаја.

Утврдите чије је гледиште извор информација и то кажите вашим 
ученицима, покушајте да успоставите равнотежу између различитих 
извора

Ученицима треба показати све актере, нарочито жртве и починиоце 
насиља, као људска бића која су имала способност доносити самосталне 
одлуке и која су могла морално расуђивати. Нагласите улогу праведника - 
људи који су угрожавајући сопствени животе и животе својих најближих 
спасавали жртве.

Наставник може да користи различите историјске изворе које учени- 
цима треба да представи на осмишљен начин узимајући у обзир све специ- 
фичности о којима смо говорили.

Шта наставник може 
да планира за часове 
на којима подучава о 

Холокаусту

♦ Сведочења преживелих, који својим присуством и причом остављају 
веома снажан утисак на ученике. Овај сусрет са ученицима треба пла- 
нирати како са ученицима тако и са сведоцима који желе да говоре о 
свом искуству.

♦ Употребу, визуелног материјала, фотографија, симбола, слика, поезије, 
као и тумачење уметничких дела Јевреја који су стварали у времену 
Холокауста. Ученицима се могу приближити догађаји, места и људи тог 
времена и може им се олакшати разумевање ширег историјског конте- 
кста. На тај начин може им се приближити живот Јевреја, које никако 
не треба третирати само као жртве.

♦ Читање кратких прича о животу Јевреја, неке биографије или само 
делове неког текста који описује догађаје пре Холокауста и за време 
Холокауста. На овај начин ученицима се пружа могућност, компара- 
ције два света, пре и после Холокауста и разумевање времена и живота 
људи, као и усмеравање на критичко промишљање.

♦ Студије случаја као што је пример записа Ане Франк.
♦ Предавање о томе како су Јевреји преживели, како су дочекали сло- 

боду, како су се осећали, на које су тешкоће наилазили када се завршио 
рат и како су наставили да живе. Предавање може да буде засновано на 
етичким питањима: да ли су они што су убијали и наређивали убијање 
осећали одговорност, какве су биле њихове емоције, вредности, ста- 
вови, шта им је помогло да изгубе људске морални вредности.



♦ На квCи начнн кв неауCу квћања иа Хвлвкаукт. Примври памћвња ку мнп-
гпбрпCии н нактаБаик нх мпжс у раду ка учвницима, фнл-
мпрн, уметничаа двла, ањиав, крвдвчења...

♦ Квришћвњв фптпарафи'а квCе у накталв прв, за ррвмв н ппклв Хплп- 
каукта. НактаБиик трв6а да 6удв прв креаа KБBKтан вмптирипа утнца'а 
фптпарафи'в н да пиа ррлп чвктп, уквликп кв кврикти у иактарн, мпжв 
да утнчв иа ктар п твмн. НактаБана трб6а да нма у рнду да 'в „чнтањв” 
фптпграфн'а Бвштииа кп'у 'в пптрв6ап научнтн н разБи'ати.

Радпм ка фптпграфн'пм рашв учвинкв Бизувлип ппикмвњаратв. Када 
прнаажете фптпграфн'у пррп штп трв6а да ппразапБарате ка рашнм учв- 
анцнма 'в тп, кп 'у 'в качнинп н заштп 'в качињвна - кп'н мптнрн 6н мвали 
да ктп'в нза тпга.

♦ Кп 'в на клици, кпг узракта, ппла, какрпг 'в здрарља, ктатука?
♦ Шта нам п њвму/њп' апБпрв пплвжаC твла н нзраз лнца?
♦ Шта миклитв да лн 'в пкп6а прнпрвмљвна да кв фптвграфиш6? Да лн čc 

иамвштвна нлн
♦ Какп изаледа пквлина? Да лн 'в у ккладу ка пкп6пм, нлн 'в у купрптнпкти 

ка њпм/њнм?
♦ Шта радв пкп6в на фптпграфи'и? Да лн 'в тп нвка упбича'вна актнрнпкт, 

нлн нвштп пвкв6нв?
♦ Кпјн 'в раш ппштн утнкак п ^^^6^ ка елике? Да лн 'в пвзитиран нлн 

негатиБаи, еапквћа'ан нлн ете ивзаинтервкврани ?
♦ Да лн на учвннка пктарља утнкак угап ппд кпCим 'в клнкана фптпгра- 

фиCа?
♦ Кпјн кпвци'алии вфвктн ку кпришћени, кап штп ку пкБBтљвњв нлн 

крупнн план?
♦ Гдв 'в фптпарафи'а вриаиналнп п6CаБЉвна?
♦ Да лн čc аматврккн нактала фптварафија нлн 'в наклнкап плаћени фптп- 

граф?
♦ Шта фптпграф жвлн да нам ппручн фптпграфи'пм?

Предлози питања 
за наставнике када 
користе фотоГрафије 
у раду са ученцима



Др Иван М. Бецић

Кратак историјат Холокауста

Пораз Немачке у Првом светском рату, територијални губици и 
високе ратне репарације, смањење немачке армије, висока стопа неза- 
послености, хиперинфлација и опасност од комунизма утицали су да се 
створе сви друштвени, политички и идејни услови за појаву ултрана- 
ционалистичког политичког и идеолошког покрета. Као један од криваца 
за пораз у рату означени су Јевреји, чиме су вековне предрасуде према 
овом народу у Европи прерасле у модеран политички антисемитизам. 
Међу странкама које су пропагирале национализам, антисемитизам и 
антикомунизам најрадикалнија је била Националсоцијалистичка немачка 
радничка партија (NSDAP), на чијем челу је од 1921. године био Адолф 
Хитлер. Свој политички манифест странка је добила 1925. године када је 
објављена Хитлерова књига „Моја борба” (Mein kampf). Основне идејне 
поставке овог дела биле су борба, која је у основи природе и људске исто- 
рије, раса, у смислу постојања раса виших и нижих вредности и тотали- 
тарна држава, која је требало да омогући „да светска историја буде испи- 
сана подизањем расног питања на доминантно место”. Неједнакост људи 
огледала се не само услед припадности одређеној раси, већ су се и у оквиру 
саме аријевске расе разликовали нивои вредности, у зависности од при- 
падности одређеном народу или групи народа.*

* Аријевци су припадници беле расе, називају се још и јафетити или Индоевропљани. 
Према идеологији нацизма прворазредни примерци аријеваца су германског порекла, 
интелектуално и физички надмоћнији над другим Индоевропљанима. Идеалан при- 
падник аријеваца био је висок, плавокос и плавоок.

нн Израз Холокауст потиче од грчке речи холокаустон, што значи „потпуно изго- 
рео”, у контексту приношења жртве неком божанству. Латински термин холокаустум 
означавао је страдање Јевреја у крсташким ратовима крајем XII века. Од педесетих 
година XX века термин се користи изричито за страдање Јевреја у Другом светском 
рату. Сами Јевреји Холокауст називају Шоа (Shoah).

Модерни политички антисемитизам, екстремни национализам, еко- 
номска нестабилност, страх од комунизма, расна теорија и опседнутост 
имагинарном међународном јеврејском завером за контролом читавог 
света поставиле су темељ Холокауста.** Јевреји, који су већ дуго чинили 
саставни део немачког друштва означени су као „опасан елемент” који је 
самим својим постојањем угрожавао чистоту немачке аријевске расе који 
је стога требало да буде уклоњен из немачког друштва. Илузорност анти- 
семитизма у Немачкој огледа се у томе да је Јевреја било између 500.000 и 
700.000, односно да су чинили мање од 1% немачког становништва.

Долазак нациста на власт 1933. године значио је преображај Немачке 
за веома кратко време у тоталитарну државу, а за Јевреје и непожељне 



чланове заједнице категорију грађана другог реда. Као непожељни су 
проглашени Роми, особе са хендикепом, масони, хомосексуалци и при- 
падници хришћанских секти који су били противници коришћења оружја. 
Избијањем Другог светског рата и немачком окупацијом знатног броја 
европских земаља велики број Јевреја нашао се под немачком управом. 
Иако су масовне ликвидације Јевреја започеле већ током прве две године

да значи „коначно решење Јеврејског питања”. Један од планова био је и 
масовно пребацивање Јевреја на Мадагаскар, док је у стварности спро- 
вођено концентрисање Јевреја у велике градове и њихово затварање у гета. 
Хитлер је 13. марта 1941. године дао шефу SS-a Хајнриху Химлеру овла- 
шћења да „пацификује исток”. Формирани су специјални одреди Ајнза- 
цгрупен (Einsatzgruppen) састављени од припадника SS-a за уништавање 
партизана, Јевреја мушкараца, комуниста и „реметитеља реда”.

Од 15.августа 1941.годинекренулојесистематскоубијањесвих Јевреја, 
без обзира на пол и узраст, а ускоро је почела и масовна употреба гаса. 
У херметички затвореним камионима преусмерен је довод угљен монок- 
сида из издувне цеви, а прве „душегупке” појавиле су се у месту Хелмно 
у Пољској, да би се убрзо појавиле на улицама Београда и Минска. Хит- 
лер је наредио истребљење Јевреја вероватно половином децембра 1941. 
године, а на основу решења које је добио од Хермана Геринга, заповедник 
Главног уреда за безбедност Рајха, Рајнард Хајдрих сазвао је 20. јануара 
ванредан састанак у Ванзеу, предграђу Берлина. На скупу је учествовало 
петнаест високих функционера Нацистичке странке и немачке владе ради 
координисања потеза у вези са решавањем „коначног Јеврејског питања”, 
које је од овог тренутка добило форму истребљења. Последица договоре- 
ног на састанку биле су бројне композиције возова са Јеврејима оба пола 
и свих узраста у логоре за истребљење: Аушвиц-Биркенау, Треблинка, 
Белзец, Мајданек, Хелмно и Собибор. Епилог нацистичког прогона био је 
око шест милиона убијених Јевреја током Другог светског рата, два до три 
милиона совјетских ратних заробљеника, око два милиона Пољака, неко- 
лико стотина хиљада Рома и особа са хендикепом, око 100.000 припадника 
масонских организација и десетак хиљада хомосексуалаца.

Од антисемитизма до Холокауста (1933-1939)

Светска економска криза која је започела 1929. године у САД проши- 
рила се на Немачку 1930. године и осим катастрофалних последица у при- 
вреди изазвала је и велику друштвену несигурност и појачане политичке 
сукобе. Страх од социјалне револуције утицао је да се појача притисак на
немачког председника Паула фон Хинденбурга да 30. јануара 1933. године 
повери мандат за састав нове владе Адолфу Хитлеру, вођи Нацистичке 
партије. Партија је током кризе бележила успон и од 1932. године била нај- 
заступљенија у немачком парламенту (Reichstag), али са релативном већи- 
ном, која је после избора с почетка новембра 1932. године износила испод 
трећине посланичких мандата.



Иаап ку ппред мвкта ааацвлара аацнети нмалн 'пш камп дра мвкта у 
рладн, њихпри пптвзн 6нлн ку упраБЉвии ка укндању двмвкрати'в н прее- 
тааау ппктп'ања Вајмарккс рвпу6лиав. На првдлпг рладв, првдквдиик Хни- 
дви6ург нздап 'в Наређење о заштити немачко! народа кп'им 'с фаатнчкн 
уредеиа за6рана да нкп кмв да пкппри прпграм н рад аацнпналепцн'аликта. 
ИккприетиБши ппжар квCи 'в у апћн 27. н 28. фв6руара уннш™п зграду 
Рајхктага, рлада 'в уБврнла Хиидви6урга да нзда Наредбу о заштити 
народа и државе ап'пм 'в уБBдеив раарвдип ктањв, ап'в кв пглвдалп у кук- 
пвадвБању клп6пдв медиCа, гпБпра, паупљања н тврпру SA н SS 'вднанца. 
Уз ппмпћ држаранх клуж6н епрвБвдвиа 'в каажаа прппагаадаа кампања, 
аап н првтњв н аацн'в накнља првма крнм мпгућнм певтиБаицима аацн- 
кта, 6вз наааБпг еудеапа нлн праБПкудапг ппктупка. За пплнтнчае ивиктв- 
мншљвииав пеапБаа 'в ппчвтапм прплвћа 1933. гпдиив прБи апацвитра- 
цнпин лпгпр у малпм мвкту Дахау у Мннхваа. Упрару над лпгврвм
нмалв ку SS 'вдиницв, а вБа' лпавр 'в 'единн авCи 'в раднп крв ррвмв дп 1945. 
гвдине.

Дплазаа на рлакт првдктаБљап 'в н киктвмккп уБвђвњв иациетичкв 
ракав идввлпаи'е. Аитнквмиткав аацн'в ппчвлв ку CаБип да кв епрпБпдв пд 
1. апрнла 1933. гпдиае аада ку Нвмцн ппзраан да у пптпуипкти бпCапту'у 
Јвррв'е, њнхврв уклугв н рп6у у њихпБпм БлакништБу. За изгпБпр Cе нарв- 
дваа „аатнаацнетнчаа првпаааада нипетраиих ЈвБрвjа”. На пеипБу ннза 
заапаа кп'н ку укледили, ЈeБрв'и н пплитичан аенетпмишљвиицн удаљвнн 
ку нз држарав клуж6в, нз 6планца ку удаљвин лвкарн Јврре'и, нз шкпла 
н ка уанБерзнтвта Јврре'и прпфвкпрн, нз праБпкудапг енетема Јврре'и 
еуди'е, тужнпцн н адБваати. Јeрре'н ку ппкталн ивпвжвљии н у ипБнаар- 
ктру н у пружаанм киагама. У ма'у ку шнрпм Нвмачкв члаапрн Нацнетнчкв 
ктраикв, ктудвитн, учнтвљн н другн епаљиБалн књнгв 'вБрв'кких пнкаца, 
пплнтнчкнх певтнБИнаа рвжнма н натвлвктуалав аБаигардв на CаБанм 
каупвБима. ДржаБљааетБп 'в пдузвтп ктраинм етудеитима, Јвррвjима 
вмиграитима н Рпмнма, а иа вкивБу Закона о спречавању потомства с 
наследним болестима епрвБвђеиа 'в приеилиа ктврилизацнCа пв'вдиних 
катвгври'а мваталап нлн фнзнчан хвидиавпнраинх пкп6а. Орнм 'в заапи- 
кку ппдлпгу дп6нла вугеничка* иде'а п „жнБвту ивдвктп'ивг жнрпта” штп 
'в зиачнлп етернлнзацн'у пкп6а ка ниБалнднтвтвм, Рпма, тзр. друштрвип 
иепрнлаапђеиих н црааца ка певбиБалнштвм у Немачкп'. Срнм прнм 
мврама Нвмачка 'в дп6нла катвгврн'у грађааа анжвг ранга, чнмв 'в пктра- 
рнрааа дпгма чвБвка рншв ракв, кп'н 'едиан заклужу'в кра прара.

* Еугеиетнаа 'в ракиа хнан'виа, т'. аауаа п укл^прнма рпдв етБарању телекнп н 
друштрвнв здрарпг пвтвмктБа, пдивкив кв'и кпречаБаCу рађањв иездраБпг н за жнБвт 
авеппкв6апа потпмстБа.

ИктпБрвмеип ка пдузнмањвм држаБљаиктБа ппмваутнм катвапри'ама 
етаипБаиштБа 14. 'ула 1933. гвдинв, укрп'ви 'в прп'ват заапиа п урпђвњу 
'вднвпарти'еквг киктвма чн'нм 'в прБим члаапм прппикаип да у Немачкв' 
мпжв да ппктвCн камп 'вдиа пплнтнчаа ктраааа - Нацнпаалепцнjаликтнчаа 
ивмачка раданчаа партн'а. Са нктвкпм 1933. гвдиив Вајмаркка репу6лика 
пветвCала 'в камп у ниетитуцнји предевдииаа рвпубликв. ХитлврпБа жвља



да буде једини центар моћи у партији довела је до „Ноћи дугих ножева”, 
догађају који се одиграо од 30. јуна до 2. јула 1934. године. Ликвидирани су 
припадници врха Нацистичке партије, војске и појединци за које се иоле 
сумњало да могу на било који начин оспорити Хитлеров ауторитет и његов 
политички правац. Убијен је највећи број припадника SA одреда, па су 
основа силе Нацистичке партије постали SS одреди. Смрћу маршала фон 
Хинденбурга 2. августа 1934. године нестао је последњи ауторитет који се 
на политичкој сцени могао мерити са Хитлером. Био је то крај Вајмарске 
републике и устоличење Tpeheiрајха, а Хитлер је положају канцелара Рајха 
придодао и назив вође (Fuhrer), што је требало да означава спој највише 
државне власти и највишег представника народа.

Правне основе расистичке државе немачког народа постављене су 
Нирнбершким расним законима, донетим 15. септембра 1935. године. Зва- 
нични називи ових аката били су Закон о Јраађанству Рајха и Закон о заш- 
тити немачке крви и немачке части. Грађанином Рајха сматран је само 
онај држављанин који је немачке или сродне крви, спреман и способан да 
служи држави и народу и био је једини носилац пуног политичког права. 
Други закон носи сву дубину антисемитског нацистичког права и њиме је 
под претњом затвора забрањен брак између Јевреја и држављана немачке 
или сродне крви. Овим законима створена је законска разлика између 
грађана првог и другог реда, а у циљу њиховог спровођења донето је више 
наредаба које су регулисале посебна питања. Мада су првенствено Јевреји 
били на удару, закони донети у периоду од 1933. до 1935. године имали 
су за циљ да смање број припадника и других раса које су означене као 
„мање вредне”. Путем програма стерилизације између 320.000 и 350.000 
особа проглашених за физички или ментално хендикепиране подвргнуто 
је хируршким захватима или зрачењу како би им се онемогућило потом- 
ство. Стерилизацији је подвргнут и велики број од 30.000 немачких Рома, 
око 500 деце рођене у браковима између Немица и француских војника из 
колонија распоређених у Рајнској области, а попут црнаца забрањен им 
је брак са припадницима немачког народа. У логоре су одвођени углав- 
ном политички затвореници, док је неколико хиљада Рома пресељено у 
посебне општинске логоре.

Нирнбершки закони створили су законску разлику између грађана 
првог и другог реда, са циљем да се Јевреји правно издвоје из немачког 
друштва. Временом је постајало јасно да овакво решење неће бити дуго- 
рочно и режим је све више наглашавао сегрегацију. Јеврејима је ограни- 
чено право кретања, нису смели да похађају јавне школе, иду у позоришта, 
биоскопе, одмаралишта, живе у одређеним деловима градова. Кажњавања 
због љубавних веза са „аријевцима” временом су подигнута на ниво смрт- 
них казни. Немице које су имале такве везе вођене су јавно са исписаним 
таблама обешеним око врата са којих се могло прочитати да су биле у сек- 
суалним односима са Јеврејима. Нацистичка политика изазвала је исеља- 
вање Јевреја из Немачке, с тим да томе нису могли прибећи сви. Остали су 
они који нису били спремни да напусте свој дотадашњи живот, они који 
нису имали финансијске могућности, или они који нису могли да добију 
улазне визе и сл. Све изразитији проблем довео је до организовања кон-



ференције у француском градићу Евијану почетком јула 1938. године, где 
су присуствовали представници 32 државе, ради разговора о квотама за 
прихватање избеглица из Немачке. Међутим, већина земаља (попут САД, 
Канаде, Велике Британије и Француске) није желела да ублажи строге про- 
писе о усељавању. Проблем избеглица бивао је већи сваким даном, будући 
да је још марта 1938. године Немачка извршила припајање Аустрије, поче- 
тком октобра припојила је Судете, а половином марта 1939. године оку- 
пирала је Чехословачку. Упркос ситуацији у Европи, Куба и Сједињене 
Америчке Државе одбиле су да приме више од 900 избеглица, готово све 
Јевреје, с прекоокеанског брода Сент Луис и тиме их присилиле да се врате 
у Европу.

Јевреји су најдуже остали укључени у немачко друштво као привредни 
фактор, будући да су у том погледу били драгоцени део становништва. 
Ипак, излазак немачке привреде из рецесије омогућио је да се од 1937. 
године Јевреји постепено уклањају из економског живота Немачке. Крајем 
априла 1938. године Јеврејима је наложено да пријаве сву своју имовину, а 
Гебелс је јавно наговештавао да се припремају закони који ће искључити 
Јевреје из немачког привредног живота. Њихова предузећа и имовина су 
одузимани или су присиљавани да их продају по ценама далеко испод реал- 
них. Снажан талас антисемитизма наишао је после убиства једног служ- 
беника немачке амбасаде у Паризу од седамнаестогодишњег Јеврејина, 
учињеног у знак освете због нацистичке политике. Одговор нациста била 
је Кристална ноћ 9. новембра 1938. године у којој су се нацисти ставили 
на чело „спонтаног револта немачког народа”. Резултат „револта” било је 
уништење или оштећење око 7.000 радњи и више од 1.500 синагога и око 
100 убијених Јевреја, док је око 30.000 јеврејских мушкараца одведено у 
концентрационе логоре Дахау, Саксенхаузен, Бухенвалд и Маутхаузен. 
Неколико стотина јеврејских жена ухапшено је и затворено у градским 
затворима. До сличних догађаја дошло је у Аустрији, посебно у Бечу.

Током периода од 1933. до 1939. године из Немачке је успело да еми- 
грира око половина јеврејске популације, док је из Аустрије емигрирало 
око две трећине Јевреја. Највише њих је успело да оде у Сједињене Аме- 
ричке Државе, Палестину, Латинску Америку, Шангај (који је био под 
јапанском управом, али без улазних виза) или у друге европске државе, 
које су се касније нашле под немачком окупацијом. Најпознатије личности 
које су емигрирале били су: Алберт Ајнштајн, филозоф Валтер Бенцамин, 
диригент Бруно Валтер и писац Леон Фојхтвангер.

„Коначно решење"у току Другог светског рата (1939-1945)

Немачки напад на Пољску 1. септембра 1939. године означио је поче- 
так Другог светског рата, али и промоцију освајачке политике „безобзир- 
ног германизовања” заједно са поробљавањем и биолошким „слабљењем” 
ненемачког становништва. Уз то, назирао се и виши степен нове поли- 
тике - политика уништења. Она није одмах усредсређена само на Јевреје и 
совјетске заробљенике, већ и прогив пољске интелигенције. Одмах после 
пораза Пољске Хитлер је од генералног гувернера Ханса Франка тражио



да уклони пољску интелигенцију. Франк је на полицијском скупу 30. 
маја 1940. године презентовао ово упутство: „Оно што сада утврдимо да 
постоји од водећег слоја у Пољској, то треба ликвидирати, оно што опет 
израсте морамо имати на оку и у одговарајућем временском периоду опет 
уклонити”. Било је то објашњење за убијање универзитетских професора, 
уметника, писаца, политичара, свештеника и других угледних Пољака. 
Велики број Пољака пресељен је, а на испражњена подручја насељене су 
немачке породице. Око 50.000 пољске деце „аријевског изгледа” одвојено 
је од својих породица и дато на усвајање Немцима. Деца која се нису герма- 
низовала касније су упућена у посебне дечје логоре, где су многа страдала. 
Територија која није била припојена ни Немачкој ни Совјетском Савезу 
била је под немачком цивилном управом и названа је Генералним гувер- 
нманом. На територију гувернемана пребачени су Јевреји из припојених 
области и они су од 1. децембра 1939. године били приморани да носе беле 
траке са плавом Давидовом звездом. Ова одлука коригована је делимично 
половином септембра 1941. године, од када су сви Јевреји старији од шест 
година са пребивалиштем у Немачкој морали да носе на одећи видљиво 
истакнуту жуту Давидову звезду. Поделом Рибентроп - Молотов од 23. 
августа 1939. године од 3,3 милиона пољских Јевреја, у немачком делу 
нашло се око 2 милиона. Заједно са великим бројем Пољака одведени су 
у концентрационе логоре или су пресељени у око 400 новонасталих гета, 
чиме су одвојени од остатка становништва по градовима. Велики број 
Јевреја депортован је са села или из других држава у гета у Пољској, а вре- 
меном и даље на исток.

Почетак рата значио је и радикализацију односа према хендикепи- 
раним особама међу самим Немцима. Донета је одлука о убијању таквих 
пацијената, који су били збринути у јавним установама, а проглашени 
„неизлечивим”. Одлуке о ликвидацији ових пацијената доносила су посебна 
лекарска повереништва на основу нових састављених упитника које су 
морале попунити све болнице. Десетине хиљада људи који су се нашли на 
списку били су пребачени у шест установа у Немачкој и Аустрији и тамо 
убијени у специјалним плинским коморама. Да би се избегла евентуална 
неповољна реакција јавности, нацисти су програм „еутаназије” надаље 
спроводили тајно. Плинске коморе су стављене ван употребе, али су бебе, 
деца и одрасли убијани смртоносним инјекцијама и пилулама или су јед- 
ноставно изгладњивани до смрти. Програм „еутаназије” био је својеврсна 
припрема за каснија масовна убијања Јевреја и Рома. Нацистички врх 
донео је у име политике „оздрављења” нације одлуку о убијању, створено 
је особље које је прошло адекватну обуку, појавио се механизам убијања 
плином, а створени су и еуфемистички изрази попут „оздрављења” или 
„еутаназије”, који су од јавности сакривали праву позадину догађаја и омо- 
гућавали извршиоцима да се психолошки дистанцирају од својих жртава.

Офанзива коју је Немачка предузела у априлу 1940. године окончана 
је освајањем Данске, Норвешке, Белгије, Холандије, Луксембурга и Фран- 
цуске. Док су се тиме под немачком влашћу нашли Јевреји из Западне 
Европе, у Пољској су Немци почели да затварају гета чиме су у потпуности 
изоловали становништво које није смело да излази из гета без одобрења



немачких власти. Први гето затвореног типа настао је у Лођу 1. маја 1940. 
године, а у њему се обрело 164.000 људи. Највећи гето по површини и по 
броју становника налазио се у Варшави. Јевреји, који су чинили 30% ста- 
новника Варшаве били су сабијени на 2,4% површине града. У тешким 
условима изазваним пренасељеношћу, стални пратилац биле су заразне 
болести и глад. Гета су била извор радне снаге за присилан рад, који је 
често био праћен злостављањима и убиствима. У гету су Јевреји имали 
свој савет који је назван Јуденрат. Савет је решавао текуће проблеме и био 
задужен за одржавање реда и мира. Иако су се налазили у изузетно теш- 
ким условима Јевреји су улагали максимум напора да задрже дух зајед- 
нице и свој културни и верски идентитет.

У априлу 1941. године Немци су са својим савезницима (Италија, 
Мађарска, Бугарска) напали Југославију и Грчку. Била је то стратешка 
припрема за напад на Совјетски Савез са првим даном лета исте године. 
Немачка офанзива била је успешна до почетка децембра 1941. године када 
су се њихове јединице нашле надомак Москве, али су Совјети стабили- 
зовали фронт и одбранили престоницу. Ипак, под немачком управом 
нашло се велико пространство са бројном популацијом. Да би се спровела 
пацификација Истока ангажоване су Ајнзацгрупе. Састављене од одабра- 
них припадника SS-a ове јединице биле су задужене да препознају, окупе 
и ликвидирају Јевреје на окупираном подручју, али и партизане, комуни- 
сте и непоуздане. У почетку су створене четири овакве групе, једна која је 
оперисала у Балтичким државама, једна у рејону Москве, једна у области 
Кијева и једна на југу Русије. Најпознатије место крвопролића ових једи- 
ница је Баби Јар крај Кијева, где је у два дана убијено око 33.000 људи, у 
највећем броју Јевреја. Систематско убијање свих Јевреја, без обзира на 
пол и узраст покренуто је већ од 15. августа 1941. године, а почела је и 
употреба гаса. Гас се као оружје почео употребљавати после Химлеровог 
присуства масовним убиствима у Минску јер му је том приликом позлило. 
Зато је затражио „хуманији начин убијања”, али не због жртава, већ извр- 
шиоца, јер се код многих могао приметити стрес, одавали су се прекомер- 
ној употреби алкохола и сл. Резултат убијања и пљачке великог броја људи 
ојачало је позиције Химлера, будући да се SS бавила и бизнисом, па је он уз 
осетно јаку економску добијао и већу политичку моћ.

Контрола великог простора није била једноставна па су примењиване 
мере за онемогућавање отпора сваким даном бивале све оштрије. Осим 
повећавања броја гета и Јевреја у њима, на основу Хитлеровог налога 
генерал Кајтел је 12. децембра 1941. године послао директиву познату под 
насловом Ноћ и маГла (Nacht und nebel) у све окупиране европске земље 
да се, у циљу ефикасног и трајног застрашивања према члановима пок- 
рета отпора и „бунтовницима” примењују само смртне казне „или мере 
које становништво држе у неизвесности о судбини извршилаца кривич- 
них дела”. Једна од мера било је и слање читавих група људи у концентра- 
ционе логоре, што је довело до промене у њиховом саставу и изградњу 
на стотине нових. Убрзано су подизани транзитни и радни логори у које 
су одвођени Јевреји, Роми, остале жртве етничке и расне мржње, чланови 
покрета отпора и политички противници.



Одлука да кс кпрпБBдв „кпначип рвшвњв ЈвррвCкапа пнтања” утнцала 
'в на етБарање швкт лвапра за нетрв6љвње. Лвгпри АушБиц-Бирквнау, 
Трв6лиика, Бвлзвц, Мајданва, Хвлмап н Свбнбве ппднгнути ку на мвк- 
тнма удаљвинм пд иаквља, алн ку кв налазнлн у 6^^^^^^ жвлвзннчав пругв, 
чнмв 'в вбвзбвђенв иекметаип н ефнааенв прнхБатање теааепврта ка жрт- 
рама. ПрБИ лпгпр у кпмв ку кв маепБаа ^6^^^^^ Бршила упвтевбвм угљви 
мпнпккида, кпрвБедеаим нз аукпуха хврмвтнчан затрврвава аамнпна 6нп 
'в Хвлмнп. Од ппчвтаа двцвм6ра 1941. авдиив дп марта 1943. гпднив, аап н 
тпкпм 'уна н 'ула 1944. гпдиив у вБпм лпгпру у6н'внп 'в пкп 320.000 Јвррв'а, 
Рпма н Ппљака. Плникав кпмпрв упптрвбљаБаие ку н Бвлзвцу, гдв 'в пд ма'а 
1942. дп аБауета 1943. гпдннв у6нCвнп пап 600.000 људн. У ма'у 1942. гпднив 
птрпрен 'в н Свбнбвр, у ап'вм 'в дп патп6ра 1943. гпдинв у6н'вап пкп 
250.000 људн. Прветврнв иаCБвћи пд ерих лпгпра 6нп 'в Треблинка, у апмв 
'в пд 'ула 1942. дп авБBмбра 1943. гпдине убиCвнв пап 870.000 људн. Дп 'ула 
1944. гпдиив када 'в епБjетеаа Бв'еаа вклв6пднла Мајдаивк у пБвм лпгпру 'в 
уби'енп пкп 360.000 људн. У прпм лпгпру кпCи 'с клужнп н аап кпицвнтра- 
цнпнн наjрвћем 6^^^ жртара прнпадалн ку Јерре'и, пптпм епБ'втеаи ратнн 
зарп6љвиици, Ппљацн н Рпмн.

НаCрише људн ^6^'^^^ Cе у лпавру АушБиц-Биравиау, ап'н 'в у'вднп 
6нп н квнцвнтрацивни н радан лпгпр. еаеперименталиих у6иетара
плннпм Циклон Б у Аушрнцу 'в иад 500 кпБjвткких ратннх зарп6љвниаа н 
250 Ппљака ппчвткпм квптвм6ра 1941. гпдиие пвкреаута макпБиа двппр- 
тациCа Јвррвја н њихвра KБаапдивБиа ликБидациCа. Она кв претежип п6а- 
рљала у другпм лпгпру у Аушрнцу, ппдиаиутвм у ипрвм6ру 1941. гпдинв 
н назБанвм АушБИЦ-Бирквиаy. Прпцвнв п 6рп'у ктрадалнх крвћу кв пкп 
1,4 мнлнпна људн, прн чвму ку ЈвБре'и 6нлн жртБB у 90% елуча'вБа, а 
пкталн ку 6нлн кпБjвтеаи ратин зарвбљвиици, Рпмн н п6плвли лпгпраши 
KБих иацивналивкти. Ввлиаи 6рп' лпгпраша упптрв6љви 'в н у мвдиции- 
ккнм вккпвримвитима у Дахау, Бухвнралду, Сакееихаузвну н Рврвнебрику. 
На'пзлпглашвниCи нациетички лвкар кракакп 'в 6нп Јпзвф Мвнгвлв, ап'н 'в 
вккпвримвнтв епрвБпдип у АушБицу. Ора' кпмплвкк лпгпра 6нп 'в птБврва 
пд 'вевии 1941. дп 'аиуара 1945. апдинв.

Сиктвматекп иетрвбљиБањв ЈвБрвjа кв пд 1941. гпдиив епрпБпдилп 
камп на вкупираннм твритври'ама на Иктпку. Аитиевмиткав мврв 6нлв ку 
уепветарљвне н на твритври'ама Француккв, Бвлги'в, Хвланди'в, Југпкла- 
ри'в н Грчкв, алн кв 'в њихпБп епрпБпђењв у двлп разлиапралп, 'вр 'в ииБп 
мвра заБиеив пд лвкалиих пргана Блаети. Првгпни, двппртаци'е н макпрнв 
ликридаци'в ппчвлв ку иа ПБИм твритпри'ама да кв кпрпБпдв твк пд прп- 
лвћа 1942. гвдинв н ппклвднца ку кактаиаа у Ванзву, к ара'а 'аиуара. Виепки 
клуж6виици нвмачкв рладв тада ку упвзиати ка пдлукпм п епрпБпђвњу 
„кпначнпг рвшвња”, штп 'в трв6алп да п6вз6вдн пуиу лпаиетичку ппдршку 
цвлпкупнпа нвмачква упраБИпа апарата. Спрпрпђвњв „квначнпа рвшвња” 
зиачнлп 'в н пражњвњв н лиаБидирањв ппктп'вћих гвта. Оин ку затБпрвии 
у пврнпду пд 1942. дп 1944. гвдинв. Од втпвра ап'н 'в пружви прн ликБида- 
ци'и гвта иаjпвзиати'и 'в Устанаку варшавском јету у ма'у 1943. гпдинв.

ЈвБрв'и ку двпвртпБани у лвгпрв за иетре6љвње жвлвзиичаим тврвт- 
ннм нлн путиичаим рагвнима. Ни'в кв рвдилв рачуна п 6^^'^ људн кп'и



су могли да стану у вагоне и они су најчешће били препуњени, тако да 
су веома тешко дисали. Приликом транспорта, који је у ратним условима 
најчешће био дуг, није се водило рачуна о дотурању воде и хране, па се 
изгладњивање спроводило још пре доласка у логор. При доласку у логор 
мушкарци су одвајани од жена и деце. У појединим логорима вршена је 
селекција на радно способне и неспособне, који су одмах упућивани у 
плинске коморе, најчешће налик на просторије за туширање, а онда би 
били отровани плином. Претходно су сви присиљени да скину сву одећу 
са себе и предају све драгоцености. Они који би били одређени за рад прво 
су стављани у карантин, а потом присиљени да раде у свим временским 
условима, или су били изложени медицинским експериментима. Све спро- 
ведене страхоте Немци су радили уз активну помоћ локалних колабора- 
циониста. Примера ради, у Литванији је убијено 96% Јевреја, већим делом 
од Литванаца. Немци су себе максимално штитили од нанесених грозота. 
У Аушвицу су од 800 извршитеља само шесторица били припадници SS-a. 
Остали су били младићи Јевреји из Грчке који су били задужени за спро- 
вођење у крематоријуме.

Отпор је пружан у готово свим логорима и гетима. Собибор је 
затворен после побуне логораша 14. октобра 1943. године, а у устанку 
у Треблинки у августу 1943. године је уништен већи део логора. Што се 
тиче покрета отпора окупираних држава и става зараћених држава са 
Немачком (САД, Велика Британија), њихов приоритетни циљ је био рат 
са Немачком, а не спасавање или помоћ жртвама Холокауста. Ипак, било 
је примера да су покрети отпора и јеврејски партизани сарађивали на спа- 
савању Јевреја. Тако су чланови Националног одбора за одбрану Јевреја у 
сарадњи са белгијским покретом отпора и организацијом хришћанских 
радника на железницама у пролеће 1943. године напали композицију која 
је са Јеврејима упућена у Аушвиц и успели да помогну депортирцима да 
побегну. У јесен исте године дански покрет отпора спасио је готово цело- 
купну јеврејску заједницу тако што је успео да прокријумчари Јевреје у 
неутралну Шведску. Осим покрета отпора и појединци су предузимали 
акције да би спасили жртве нацистичког прогона. Један од најпознатијих 
је шведски дипломата Раул Валенберг, који је уложио велики напор и изло- 
жио се великом ризику да би спасао неколико десетина хиљада мађар- 
ских Јевреја 1944. године. Ипак, далеко најбројнија категорија у Холока- 
усту били су посматрачи. Жеља Јевреја да потраже уточиште у државама 
поштеђеним ратним разарањима често је била онемогућена готово непре- 
мостивим препрекама. Намера да се остане ван ратног сукоба, добри 
политички односи и веома исплативе привредне везе са Немачком ути- 
цали су на рестриктивну избегличку политику и одбијање неутралних 
држава (Швајцарска, Шпанија, Шведска, Турска) да пруже уточиште про- 
гоњенима, па је улазак био одобрен ограниченом броју избеглица или су 
чак враћани са границе и предавани прогониоцима.

Отварање другог фронта у Европи и успешне офанзиве совјетске 
армије 1944. године значиле су почетак краја Трећег рајха. У тим трену- 
цима може се приметити сва ирационалност и фанатизам врха Нацистичке 
странке. Иако су транспорти Јевреја одузимали Вермахту најдрагоценији



транспортни простор, а спровођење у логоре смањило број радника који 
су производили наоружање против сваког економског разума, утолико је 
Ајхман махнитије радио да и мађарске Јевреје приведе њиховој судбини. У 
периоду од 15. маја до 9. јула 1944. године око 440.000 Јевреја у више од 140 
железничких композиција готово без изузетака упућено је у Аушвиц, што 
је највећи појединачни случај депортације током Холокауста.

Пред наступом савезника SS је почео евакуисати логоре који су били 
на путу совјетским трупама и покушао да уништи доказе о масовним зло- 
чинима депортовањем логораша у унутрашњост Немачке. Ови „маршеви 
смрти” однели су такође много живота. У концентрационим логорима 
престало се са било каквим медицинским надзором, тако да је на хиљаде 
људи страдало од епидемија и зараза. Једна од жртава тифуса била је и Ана 
Франк у логору Берген-Белсен, марта 1945. године. Немачка је изгубила 
рат, Хитлер је извршио самоубиство на самом крају априла, али је његов 
политички тестамент оставио сведочанство о неизрецивој ирационалној 
мржњи: „Пре свега обавезујем вођство нације и следбенике да се до крај- 
ности тачно држе расних закона и пружају немилосрдан отпор против 
светског тровача свих народа, међународног Јеврејства”.

Ослобођење и повратак у живот

Немачки порази у 1944. години приближили су совјетске трупе под- 
ручјима у којима су се налазили логори за истребљење и места на којима 
су вршене масовне егзекуције. Покушај Немаца да прикрију величину 
почињених злочина изазвала је од јула месеца ликвидацију логора и дис- 
лоцирање затвореника у логоре у унутрашњости Немачке, али није зна- 
чио и прекид убистава, већ чак појачан обим егзекуције на појединим 
местима. Успех немачке акције осетно је омео неочекивано брз долазак 
совјетских трупа у Мајданек, тако да трагови злочина нису били униш- 
тени. Један од крематоријума у Аушвиц-Биркенау дигнут је у ваздух 
током септембра, али је то било дело побуњених јеврејских логораша који 
су радили на уклањању лешева из гасних комора и њиховом спаљивању 
(Sonderkommando). Уништавање гасних комора и преосталих кремато- 
ријума SS је започео крајем новембра 1944. године.

Крајем јануара 1945. године совјетске трупе ушле су у Аушвиц и тамо 
затекле око 8.000 логораша. Током априла и маја америчка војска ослобо- 
дила је Бухенвалд са 20.000, Дахау са 32.000, Маутхаузен са 17.000 и Гусен 
са 20.000 затвореника.

Немачка капитулација и ступање примирја на снагу 9. маја 1945. 
године значило је престанак рата у Европи. Међутим, неколико стотина 
хиљада Јевреја није могло или није желело да се врати у земљу која им је 
пре избијања рата била домовина. Створен је велики проблем јер расељена 
лица нису имала куда да оду и једино уточиште постали су им кампови за 
избеглице. Земље победнице у рату нису биле вољне да прихвате велике 
контингенте расељених, нити да промене своје квоте за усељавање. Једино 
су Сједињене Америчке Државе ревидирале свој закон о усељавању, уред- 
бом председника Харија Трумана и то у том погледу што су у оквиру



важећег система квота дале предност расељеним лицима за добијање виза. 
И Јевреји који су се вратили у места живљења нису били поштеђени про- 
блема. Оптужени да су извршили ритуално убиство' у Киелцу, били су 
жртве напада Пољака у којима је убијено 40 људи. Настављени талас анти- 
семитизма био је повод за нову масовну сеобу Јевреја из Пољске и источне 
Европе у логоре за расељена лица у Немачкој, Италији и Аустрији.

Судски процеси после Другог светског рата

Поред проблема пружања адекватне помоћи расељеним лицима и 
избеглицама, државе победнице (Совјетски Савез, Сједињене Америчке 
Државе, Велика Британија и Француска) суочиле су се и са проблемом хап- 
шења и извођења пред суд одговорних нациста за извршене ратне злочине. 
Како је општа карактеристика немачке ратне политике било нарушавање 
Хашке конвенције из 1907. године, још крајем октобра 1941. године пред- 
седник САД Рузвелт и британски премијер дали су изјаву о кажњавању 
путем организоване правде свих криваца за извршене злочине. Током 
рата конференције водећих држава антифашистичке коалиције биле су 
пре свега посвећене предузимању мера које би убрзале победоносно окон- 
чање рата, али је готово на свакој разматрано и питање кажњавања ратних 
злочинаца. Одлучност да се ратни злочинци приведу правди јасно је иска- 
зана на конференцији у Потсдаму 2. августа 1945. године, као и у Повељи 
Уједињених нација. Суђење пред Међународним војним судом главним 
нацистичким злочинцима на челу са Герингом одржано је од 20. новембра 
1945. до 1. октобра 1946. године. Оптужница је подигнута против 24 лица, 
али како је једно лице извршило самоубиство, а психофизичко стање дру- 
гог лица утицало да се поступак издвоји, суђено Је двадесет двема осо- 
бама. Оптуженом Мартину Борману суђено је у одсуству, тако да се у 
нирнбершком притвору налазило двадесет једно лице. Суд је имао четири 
члана - по један члан СССР, Велике Британије, САД и Француске, а судом 
је председавао британски представник. С обзиром на парни број чланова 
већа, статут Суда предвиђао је да се у случају једнаке поделе гласова одлу- 
чује глас председника Суда. Пресудом је 19 оптужених осуђено, а за три 
оптужена лица, Суд је одлучио да нису криви. Од осуђених 12 је осуђено 
на смртну казну вешањем, тројица су осуђена на доживотни затвор, а 
четворица на затвор од 10 до 20 година. Представник Совјетског Савеза 
издвојио је свој глас у погледу ослобођења од оптужбе тројице оптуже- 
них, тврдећи да су и они требали бити осуђени. Што се тиче оптужених 
организација, злочиначким су проглашене: вођство Нацистичке партије, 
Гестапо (Тајна државна полиција), SD (Обавештајна служба) и SS.

После Нирнбершког процеса у наредне три године одржано је 12 суд- 
ских процеса под покровитељством Међународног војног суда, а на под- 
ручјима Немачке, окупационе власти, свака за своју зону организовале су 
суђење ратним злочинцима који нису били изведени пред Суд и онима

* Оптужба се базирала на предрасуди да Јевреји користе крв хришћанске деце за 
одређене верске обреде.



квCи ннку радн куђвња првдатн зсмљама у кп'нма ку пвчнанлн злпчиае. 
Ора куђвња 6нла ку упраБљвиа првма нацнктнчанм фуаацнпнврнма ав'и 
ку 6нлн упраБници квицентрацнвннх лпгпра, заппБBданцн Ајизацгрупа, 
лвкарн н мвдицинккп пкп6љв квCв 'в учвктБПБалп у иехумаиим ппктупцнма, 
чвлннштру SS-a, нвмачкнм Бп'иим заппБедннцима н шта6анм вфнцненма, 
припадиицима миниетаретаБа праБпкуђа, уиутрашњнх н инпктраннх 
пвклпБа н упраБиицима иидуктри'кких кпацвриа у кп'нма 'в апрншћви рад 
лпгпраша.

Рачуна кв да 'в вБим прпцвкима у трн западив зпнв (америчка, 6рнтаи- 
кка н францукка) избачвив нз 'аБннх клуж6н н другнх п6лактн рада пап 
200.000 члаипра Нациктнчав ктраикв. Каап 'в рршвиа првБвра за Бвлнаи 
6рп' ктанпрннаа, амврнчкв рлаети ку куђвњв првпуктилв нвмачкнм кудп- 
рнма. Такп кв на нвкн начнн ппивБила иктври'■а пдржаанх „куђвња” за ратав 
злпчннв пвкле Пррпг KБBтккпг рата, 6удућн да ку, кап н тада немачаи кудпБИ 
пелпбпдили наjБвћи 6рп' вптужвиих н 6вз ппауша'а да нм кв дпаажв крн- 
рнца. На BБим кудпрнма пеуђенп 'в на кмрт 12 аацнктнчанх фуиацнпнвра, 
штп '€ нвкразмврнв малп када кв нма у рнду Бвличииа учињеипг злпчнаа. 
ДруаачиCв 'в ппктупљенв у иктпчип' зпнн квCа 'в 6нла ппд пкупацнпипм 
рлашћу кпрjеткке армиCв. Првд кпБjвткким, а пд 1947. апдине првд нктпч- 
нпнвмачкнм кудпрнма за ратнв злпчиив вдгпБаралв 'в пап 30.000 Нвмаца. 
Изрвчвнп 'в нвквликв ктвтииа кмртннх аазнн, а иаjБишв дпжнБBтннх 
казнн затрпра. Вншв етптииа хнљада Нвмаца, ппкв6нп пинх у држарннм 
клуж6ама, пкталп 'в 6вз ппкла. Са пвчетапм хладнпг рата н кудпБн у врп' 
зпнн пвчвли ку даратн пвмилвБања, па ку мнпаи 6^^^^ „малн” иациетн 
ппкталн члаиври СпциCаликтичкв партиCв. Такп на првктпру н Сарвзив 
Рвпу6лнкв Нвмачкв н Нвмачкв Двмпкраткке Рвпу6лнав мипгн пд злпчн- 
иаца ннаада ннку 6нлн нн пптужвии, а камплн аажњвнн.

У звмљама квCе ку иацикти пкупирали н у њнма Бршили злпчнив 
такпђв ку прганизпрана куђвња. Окнм првдатнх иацнкта првд прнм кудп- 
рнма нашлн ку кв н карадиици пкупатпра, а на'Бишв пБакБИх прпцвка 6нлп 
'в у Француккв', СССР, иктпчнпвррппкким звмљама, кап н Јyгoклари'и. 
Прпцвки ку пдржанн кра'вм четрдвевтих н пвчеткпм педеевтих авдииа XX 
Бека.

Првцвки прптиБ злпчннаца нпак ннку п6уктарљени н у Западип' 
Нвмачкп' пкнпБан 'в 1958. апдине цеитралии пдквк за иетражиБањв нацн- 
ктнчкнх злпчниа какп 6н кв уккладиле аатиБипкти на иктрааама прптиБ 
ратннх злпчннаца кп'н ку жирвли на прпм прпктпру. Орн наппрн рвзултп- 
ралн ку еуђењем пкп6љу лпгпра Аушрнц у Фраикфуркту тпкпм швздекетих 
апдина XX рвка.

Оснивање Израела

За ррвме Другпг ервтеква рата Бвлики 6рп' људн нашап кв у пплпжа'у 
избеалица. Тпкпм нвквликп мвевци ппклв немачке капитулаци'в Сарвз- 
ннцн ку Братили у њнхпру дпмвБину рншв пд швкт мнлнпиа ракељвиих 
лнца. Ппрратак Јвррв'а птвжаБали ку ппклвратни антиевмитизам н нее- 
танак њихприх заCвдница у Хвлвкаукту. Већнна вБрппкких Јеррвја иадала



кв пдлакау у Палсетниу нлн С'вдињенв Америчав Држарв, алн 'в њнхпр 
при'ем пмвталп првплитањв хумааитариих н пплитичких пнтања. Стрпгн 
Бизаи режим САД пдивеип кв чаа н иа ратне 6рпдплпмце, а пплитички 
вета6лишмвит н двп 'аБивети пд6и'ап 'в да у рвћем 6рп'у прихБати вррпп- 
еке беауицв пд Хвлвкаукта, дпзираCући иифпрмаци'в Cарипкти п њвгврим 
прарнм размврама. За Ввлнку пнтањв Палветиив 6нлп 'в кључ
њихпре 6лиекпиктвчне пплитиае, па 'в кракп уквљарањв ЈвБрв'а ппкма- 
траап кап иарушарањв нвкта6илне раБиптежв н KБарење пдипка ка Ара- 
пнма. Прп6лвм иквљаБања уеложњаБалп 'в тп штп ку мипае пд другнх 
звмаља параиичнле прнлиБ ктраиаца 'пш у ррвмв вкпипмккв кризе, такп да 
'в напуштањв аамппра 6нлп зиатап втежаип.

Да 6н кв пегаиизпБалп прв6ациБањв Јеррв'а у Палвктнну Јеврејска 
6puiaga, 'едиинца кп'а 'в пд 1944. апдиив прндружвиа 6ритаиккпC PвCкци, 
ктупнла 'в у апитакт ка 6^^^^^ партизаиима. Такп 'в пргаиизпБаиа Бериха 
(Бвг) кп'а 'е трвбалв да пмпаући прв6ациБањв вБрппкких ЈеБре'а првкп 
затБпрвиих граинца дп Мвднтвраиа, н даљв у Палвктниу. Већнну врих кпн- 
рп'а ка избвалицама првкрвтали ку 6^^^^^^ 6рпдпБи н прнмпраБали да 
кв Брате у Еррппу. Пплприипм 1947. ку зауктаБили 6рпд
Е1зодус 47 ка 4.500 првжиБвлих жртара Хвлвкаукта, кв'и 'в пут Палектиив 
арвиуп нз 'ужнв Фраицуккв. Брпд 'в епрврвдеи у палветиикку луку Ханфу, 
а пптпм рраћви у Францукку. Ппеле мвквц даиа 6прарка на 6рпду, ^^6^- 
алице ку упућвив у Хам6ург н рраћвив у лпаврв за раквљвиа лнца. Ора' 
клуча' нзазрап 'в пажњу мвђуиарпдив CаБипетн штп 'в ппCачалп притикак 
иа Брнтаицв да дппуктв ^^^6^^^^ уевљаБање Јврре'а у Палектииy. Какп кв 
ктатук избвалица ппгвршаБап н арнза двктиала ррхуиац, Велнка Брнта- 
ин'а 'в пдлучнла да пнтањв ктатука раквљвиих лнца изиеее првд Уjвдињвнв 
иацн'в. Гвнврална ккупштниа УН дпивла 'в пдлуку п ппдвлн Палветиив у 
дрв држарв, 'вБрвCеку н арапкку. Орп рвшвњв прихБатили ку Јвррв'и, алн кв 
арапеаи ррх ин'в ка тнм клпжнп.

Вођа палвктиикких Јвррв'а, Дарнд Бви-Гуриви, најарнп 'в 14. ма'а 
1948. апдиив у Твл Арнру вкиирањв држарв Изравл н вбCарив укндањв крнх 
пграиичаБања за уквљарањв ЈвБре'а. Тнмв ку пнн дп6нлн крвсу држару, а у 
иарвдив трн гвдиив пкп 700.000 Јеррвса кв уквлилв, пд кп'■их ку дрв трвћнив 
6нлн нз Еррппв. У 'уну 1948. апдинв амврички Квнарве прихБатип 'в Закпи 
п раквљеиим лнцнма квjим 'в пмпгућвип уквљарањв лнца кп'в 'в прптврап 
иациетички нлн кпрjетеки рвжнм. Амандманпм на Закпи нз 1952. гвдине 
пп'ачаи 'в уплнр раеељвних ЈвБреCа, а уз ппмпћ амвричких 'вБрв'■кких прга- 
иизаци'а укељвив 'в пкп 80.000 Јеррв'а у САД. Пвкледњи лпгпр за ракељене 
пкп6в у Немачкв' затБпрви 'в 1957. гвдиив.

*
* *

Страдањв ЈвБрв'а у Другпм крвтеапм рату прпучара Музв' Хплп- 
ааукта н мемприjалии цвитар Јад Вашем изарађви на 6рду иазБаиим 
Брдо сећања у Јврукалнму. Цвитар 'в пеипБаи 1953. гпднив н пд тада кв 
кталап иадпграђу'в. Кап Бепма ражаи задатак кматра кв идеитифиааци'а 
жртара, 'вр на та' начни пнв ппкта'у људн н ннку камп цнфра на папнру.



У својим настојањима Центар је до сада прикупио имена више од 3,5 мили- 
она жртава. Центар за свој задатак истиче и признавање категорије праве- 
дника међу нацијама. Тај статус добијају сви појединци за које се докаже 
да су помогли некој од жртава Холокауста из хуманих, а не материјалних 
или неких других разлога. Међу најпознатијим „праведницима” свакако 
је Оскар Шиндлер, коме је тај статус признат 1967. године. У организа- 
цији Јад Вашема организују се међународни семинари на којима се про- 
лази обука за изучавање Холокауста, а исте методе могу се користити и за 
геноцид.

Паралелно са настојањима да се Холокауст што више изучи и при- 
каже страдање Јевреја у оном обиму у којем је било, постоје и настојања 
одређених групација у свету (најчешће ултрадесничарских) да се порекне 
постојање Холокауста. Међу таквим установама истиче се Институт за 
историјски осврт (Institute for Historical Review), основан у Сједињеним 
Америчким Државама педесетих година прошлог века.



Др Милан Кољанин

КОНАЧНО РЕШЕЊЕ ЈЕВРЕЈСКОГ ПИТАЊА 
У ЈУГОСЛАВИЈИ (1941-1945)

Коначно решење jeepejcKoi питања (Endloesung der Judenfrage) је био 
еуфемизам коришћен у службеној преписци Националсоцијалистичке 
партије Немачке иза којег се крило потпуно уништење свих припадника 
јеврејског народа на подручјима под њеном контролом или утицајем. 
После Другог светског рата у међународном праву и документима Ује— 
дињених нација оваква врста злочина дефинисана је као највећи злочин, 
злочин 1еноцида. Од педесетих година прошлог века у јавности и науци 
за тај убилачки подухват без преседана, се користи појам Холокауст да 
би се означиле специфичности геноцида над Јеврејима у односу на гено— 
циде извршене над другим народима. Две деценије касније геноцид над 
Јеврејима је почео да се назива и хебрејским термином Шоа са истим зна— 
чењем потпуног уништења.

Холокауст је сигурно један од феномена Другог светског рата у Европи 
тако да је његово изучавање неопходно за разумевање овог трагичног 
историјског периода. Истраживање Холокауста важно је истовремено и за 
историју сваке од земаља где се он догодио, па и за Југославију, односно 
поједине њене делове.

Рат започет агресијом Немачке на Пољску 1. септембра 1939. био је 
тотални, изнад свега идеологизовани рат, назван и „рат погледа на свет”. У 
њемује победа једне стране, немачке, требало да донесе ропство десеткова— 
них и обезглављених „подљуди”, Словена, као и потпуно уништење Јевреја, 
„анги-расе”, смртног непријатеља свих народа. „Коначно решење јеврејског 
питања” је постало један од стратешких циљева нацистичке државе, који 
је имао своју политичку, идеолошку и економску димензију. Међутим, 
уништење Јевреја није било само себи циљ, него и средство остваривања 
далекосежних немачких империјалних планова за преуређење света на 
новим расистичким, основама. Холокауст стога треба посматрати у вези 
са остваривањем доминације над Европом и, изнад свега, са освајањем 
животно! простора (Lebensraum) на европском Истоку, односно са полит— 
иком уништења словенских држава, Чехословачке (Чешке), Пољске, Југо— 
славије и, посебно, бољшевичког Совјетског Савеза (Русије). Тиме је ства— 
ран нови поредак (Neue Ordnung) заснован на идеолошким начелима и 
интересима европског хегемона, Трећег или Великонемачког рајха.

Југославија је почетком рата 1939. прокламовала неутралност према 
сукобљеним странама. Међутим, после великих немачких победа на западу 
Европе 1940. неутралност је била све теже одржива. Политичко, војно 
и идеолошко надирање нацистичке Немачке било је праћено ширењем 
антисемитских мера у земљама које су се нашле под њеном окупацијом 
или су ушле у њену интересну сферу. Југославија се до јесени 1940. нашла 
окружена државама (са изузетком Грчке) у којима су уведена законска и



друга ограничења за Јевреје. Југословенска влада и Намесништво поку- 
шали су да донекле прилагоде унутрашње уређење земље новим поли- 
тичким околностима. Почетком октобра 1940. влада Драгише Цветковића 
и Влатка Мачека је донела две антисемитске уредбе са законском снагом (о 
ограничењу школовања и пословања Јевреја), којима је озбиљно нарушена 
уставна равноправност њених јеврејских грађана. Ове мере најдоследније 
су спровођене у Бановини Хрватској, аутономном делу Југославије, чије 
власти су затим донеле и неке друге антијеврејске прописе. Тиме је битно 
олакшана експропријација јеврејске имовине после проглашења усташке 
државе у априлу 19-41.’

Основни циљ Трећег рајха на територији Југославије после Априлског 
рата био је уништење југословенске државе и либералних основа друштве- 
ног уређења на којима је она почивала. Ови циљеви сублимисани су у 
политици „кажњавања Срба”, најбројнијег и најутицајнијег југословен- 
ског народа, који је сматран носиоцем њене државности. За нацистичку 
Немачку то је био предуслов за несметану експлоатацију материјалних 
и људских извора без обзира на нове границе, мир, безбедне комуника- 
ције, задовољавање територијалних аспирација осовинског партнера (Ита- 
лије и њеног протектората Албаније) и сателитских земаља (Мађарске и 
Бугарске). Истовремено, стварањем клерофашистичке (усташке) Незави- 
сне Државе Хрватске на централном делу Југославије, награђен је хрватски 
екстремни национализам и сепаратизам.

Токови Холокауста на појединим подручјима подељене Југославије, са 
изузетком италијанског до септембра 1943, имали су у основи истоветне 
етапе и водили су ка једном циљу, потпуном физичком уништењу Јевреја. 
Централну улогу при томе је имала нацистичка Немачка, пре свега на 
својим окупационим подручјима. Ипак, значајан утицај имале су и поли- 
тике других окупационих држава и њихово антисемитско законодавство 
успостављено још пре агресије на Југославију. Остали битни фактори који 
су утицали на токове Холокауста на појединим окупационим подручјима 
Југославије били су бројност Јевреја и њихово место у друштвеној струк- 
тури, традиција и политичка култура, постојање и распрострањеност 
покрета отпора. С обзиром на починиоце, место, начин, околности и хро- 
нологију извршења злочина јасно се разликује Холокауст на немачком, 
мађарском, бугарском и албанском окупационом подручју, као и Холока- 
уст у НД Хрватској.

И пре Априлског рата 1941. антисемитска пропаганда у Југославији, 
пре свега код Хрвата, немачке и мађарске националне мањине, била је и 
антијугословенска, односно антисрпска.” Идеолошке основе повезивања 
антисемитизма са антијугословенством/антисрпством створене у међу-

* Милан Кољанин, Јевреји и антисемишизам у Краљевини Ју1ославији 1918-1941, Бео- 
град, 2008, 455-462.
** Исто, passim.



ратнпм перивду, дпшлв ку дп пуипг изража'а пвкле укппктарљања пкупа- 
ципиих рвжнма н ктрарања укташав држарв. На иајрвћвм двлу пвдељенв 
ЈугoклаБи'в укпвктаБљен 'в тпталнтарни „нври ппрвдаа” кп'н 'в 6нп нв камп 
авгацн'а њене држаБнпстн н ли6вралив идв'е иа кв'в' 'в стрпреиа држара 
Јужанх СлпБеиа, иеав н ивааци'а друштБвипг пплпжа'а Јерре'а, а затнм н 
кампг њихпрпг ппктп'ања кап иарпда.

Хплпаауег иа прпктпру ЈyгoклариCв 'в птппчвп у нпБBктБпрвнп' хррат- 
ккп' држаБи у6рзп пвсле њвипг прпглашвња. Ипак, нвмачкп паупаципип 
ппдруч'е у ^^6^'^ 6нлп 'в прБи двп Јyгoклари'в „вчишћви пд Јeвреjа”. 
Јерре'кки мушаарцн ^6^'^^^ ку у маквБиим ктрвљањнма тпкпм гушвња 
уктаика у 'вкви 1941, заCедив ка Ср6нма. Срн препсталн Јеррв'и интврни- 
раин ку н ^6^'^^^ дп ппчвтка ма'а 1942. у камп' 6^6^'^. Истпррвмеип 'в 
траCалп уииштењв ЈeррвCа у усташкв' држарн кп'в 'в углаБнвм пкпичанп дп 
кра'а лвта 1942. упућиБањем рвћннв првпсталих Јeрре'а у иемачкв лваврв 
кмртн у Пвљскв'. ЈвБре'и ка 6угарккпг паупаципипг пвдручCа, заCвднп ка 
Јeрреjима нз двла Грчкв паупнранпг пд Бугарккв, у карадњн ка нвмачкнм 
првдктаБинцима, двппртпБани ку у BБв лпгпрв у марту 1943. Од кра'а апрнла 
1944. гпдине, заCвднп ка ЈeБрвjима нз Мађарккв, у лваврв кмртн упућвиа 'в н 
Бећииа Јеррв'а ка мађаркапг паупаципипг ппдруч'а у Јyгoклари'и.

Када 'в рвч п Хплпкаукту на 6угарккпм н мађарккпм паупацнпнпм 
ппдруч'у трв6а иаглакити да 'в тп 6нп двп Хплпкаукта у прнм зсмљама. 
ИктвБремвнп, пн кв кпрпБПднп у ккладу ка пплитичанм циљврима на пку- 
пнраинм ппдруч'има, алн н ка кппљиппплитичаим фаатпрпм, вднвкнп 
тпапм кампг рата. У п6в звмљв ку пррп уништаБаии ЈeБре'и ка паупнра- 
ннх ппдруч'а, мвђу њнма н пнн ка пкупираних пвдручCа у ЈyгпклариCи. 
ДржаБни пргаин Бугарккв ку учестБПБали у Хплпкаукту на пкупираиим 
ппдручјнма ЈyгuслаБи'е (Бвћи двп Маквдпни'в н Cугпиктпчиа Ср6ија) н 
Грчкв (западиа Тракија нлн Белпмвр'в), дпк ку Јерре'и нз камв Буаарске 
ппштеђвни уннштвња. Мађаркка 'в таапђв учестрПБала у Хплпкаукту, алн 
дп улакка нвмачкнх трупа у зсмљу 19. марта 1944. камп двлимнчнп н тп на 
пкупираиим ппдруч'има. Јсдан пд иаjстрашии'их ппкпља Јеррв'а, заCвднп 
ка Ср6нма, мађарккв пкупаципив рлактн ку кпрвБвлв 'аиуара 1942. у 'уж- 
нп' Бачкп' н у Нпрпм Саду. Твк ппклс улакка нвмачкнх трупа у марту 1944. 
мађарккн држарин пргаин ку кв у пунп' мврн укључнлн у Хвлвкауст, кпји 'в 
тада пвапдип нв камп пкупнраиа ппдруч'а, неап н каму Мађаркку.

Окп брпCа Јевреjа кп'н ку упчн Другпг кретккпг рата жиБвли у Југп- 
клаБиCи ппств'в ивклагања у иктпри'кким изБприма н у иктприпграфи'и. 
НаБПде кв цнфрв пд 67.355 (еБидвициCа јBБрвCкких ппштнна н њихвБих 
члаипра нз 1940. гвдиие), дп 82.242 (Јаша Рпманп). У прнм паБирима 'в н 
ктатистичка прпцвиа на пкп 73.000 Јерре'а. ПпктвCв ивклагања н пап 6рвCа 
Јeрре'а избвалих нз Средње Еррппе, кп'в 'в рат затвкап у Јyгuклари'и; прп- 
цвив кв крвћу пд 3.000 дп 5.000. Ора' 6^^' 'в, Бврпратип, 6нп ивгдв између,



односно око 4.000. По свему судећи, у време агресије на Југославију у 
априлу 1941. у њој је живело око 82.000 Јевреја који су сачињавали при— 
ближно 0,5 % њеног становништва.”

НД Хрватска је створена вољом агресорских сила, Немачке и Ита— 
лије, али је била и резултат деловања екстремног хрватског национализма 
и сепаратизма. Он је награђен стварањем велике државе чије границе су 
далеко превазилазиле хрватске етничке и историјске просторе. НД Хрват— 
ска је била главни ослонац Немачке и Италије на југословенском тлу и 
постала је део система зависних или сателитских држава које су се укљу— 
чиле у ратни напор земаља Осовине.

По свом идеолошком профилу хрватска усташка држава је била много 
ближа немачком националсоцијалистичком, него италијанском фаши— 
стичком моделу, с тим што је, за разлику од Немачке, у њој изузетан утицај 
имала Римокатоличка црква. Усташка и нацистичка држава најсличније 
су биле по примени масовног терора и систематског уништавања расно, 
национално и политички непожељних противника. Међутим, док се наци— 
стичка држава после отпочињања рата углавном усмерила на уништење 
противника ван својих граница, за усташку државу национални задатак 
првог реда било је уништење унутрашњег непријатеља, Срба, Јевреја, дела 
Рома и политичких противника. Тиме је програм једне мале, али ути— 
цајне, терористичке организације, усташа, на челу са Вођом („поглавни— 
ком”) Антом Павелићем, постао државна политика, а његово остварење 
постало је национални задатак првог реда. Безмало половина југословен— 
ских Јевреја, њих око 39.500, је живела на територији коју је обухватала 
НД Хрватска (у Хрватској, Славонији, Срему, делу Далмације и Хрват— 
ског приморја и Босни и Херцеговини), углавном у градовима, пре свега 
у Загребу, Сарајеву и Осијеку. У Босни и Херцеговини, највећим делом у 
Сарајеву, живело је око 14.500 Јевреја.”'

* Spomenica 1919-1969, Savez jevrejskih opština Jugoslavije, Beograd, s.a, 80, 114, 204— 
207; Zločini fašističkih okupatora i njihovih poma^gača protiv Jevreja u Jugoslaviji, urednik 
dr Zdenko Levental, Beograd, 1952, XIX; Jaša Romano, Jevreji Jugoslavije 1941-1945. Žrtve 
genocida i učesnici NOR, Beograd, 1980, 14, 84, 201—202; Bogoljub Kočović, Žrtve Drugog 
svetskgo rata u Jugoslaviji, Sarajevo, 1990,151; Holm Sundhaussen, Jugoslawien, u: Dimension 
des Voelkermords. Sie Zahl der juedischen Opfer des Njtionalsozijlismus, hrgb. von Wolfgang 
Benz, Muenchen, 1991, 312, 330; M. Кољанин, Јевреји u антисемитизам, 49—53.

** Према немачком привременом прорачуну за почетак 1941. године, на основу пописа 
становништва из 1931, у Југославији је живело 74.000 Јевреја, распоређених по окупа— 
ционим зонама. Међутим, недостаје процена за бугарску окупациону зону, у којој је 
живело око 7.700 Јевреја; Zbornik dokumenata i podataka o Narodnooslobodilačkom ratu 
naroda Jugoslavije (dalje: Zbornik NOR), tom XII, knj. 1, Dokumenti Nemačkog rajha 1941, 
Beograd, 1973, 138—140: Војноуправни командант у Србији, Командни штаб, Уз ратни 
дневник, Прилог бр. 5, Београд, 28. 5. 1941; Ј. Romano, Jevreji Jugoslavije, 14.

*** J. Romano, JevrejiJugoslavije, 14,133; Zločinifašističkih okupatora, 61,64; H. Sundhaussen, 
Jugoslawien, 321.



Прокламовани циљ, стварање национално и верски (католички, уз 
признату равноправност муслимана и протестаната) хомогене државе 
Хрвата свим расположивим средствима, значио је уништење једне трећине 
становништва државе, Срба, као и Јевреја и дела Рома. Идеолошка аргу- 
ментација геноцида над Србима била је заснована углавном на цивилиза- 
цијским, посебно верским разликама. Геноцид над Јеврејима образлаган 
је типично расистичком аргументацијом, чију рецепцију је олакшавала 
антисемитска традиција, јака у свим, посебно периферним, католичким 
државама. Истовремено, у уништењу Срба и Јевреја важну улогу је имала 
и идеолошка аргументација, у којој су били спојени антисрпство/антију- 
гословенство и антисемитизам. Југославија је представљала као творевина 
либералног, значи јеврејског духа у којој су Срби и Јевреји заједнички 
радили против виталних интереса хрватског народа. За Роме, као „расно 
мање вредне”, једноставно се подразумевало да морају бити уништени. 
Ипак, геноцидом нису обухваћени и муслимански Роми настањени углав- 
ном у Босни и Херцеговини.

Специфичност Холокауста у НД Хрватској огледао се у томе што је 
он вршен упоредо са много масовнијим геноцидом над Србима, али и у 
једној другој чињеници, која га чини особеним у европским размерама и 
упоредивим једино са Холокаустом у самом Трећем рајху и земљама под 
његовом окупацијом. Ниједна друга држава Хитлерове „Нове Европе” 
није створила сопствену мрежу концентрационих логора и логора смрти 
за масовно уништење Јевреја (заједно са Србима и Ромима и свим „поли- 
тички непоћудним” особама).

Антијеврејски програм хрватске државе отпочео је да се остварује 
одмах после њеног стварања 10. априла 1941. године. Недељу дана касније, 
Законском одредбом за обрану народа и државе, која је имала ретроактивну 
снагу, легализовано је убијање свих противника нове власти на основу 
пресуда „народних судова”, односно преких судова. Упоредо са хапшењем 
истакнутих припадника јеврејске заједнице, на удару се нашла и јеврејска 
имовина, што је већ 18. априла 1941. године легализовано првим од низа 
посебних антијеврејских закона (Законска одредба о сачувању хрватске 
народне имовине).' Низом нових закона Јеврејима је одузета готово сва 
имовина, убрзо су почела хапшења и убијања и уништавање верских и 
културних споменика. Легализованом пљачком јеврејске и српске имо- 
вине, нова власт стварала је себи економску основу, ширећи уједно и круг 
својих најоданијих присталица. Треба имати у виду да је јеврејски капитал 
имао важне економске позиције, тако да су његови хрватски и муслиман- 
ски (у Босни и Херцеговини) конкуренти подстицали и убрзавали Холока- 
уст и посредно или непосредно учествовали у њему.”

* Zbornik zakona i naredaba Nezavisne Države Hrvatske, izdaje Ministarstvo pravosuđa i 
bogoštovlja, godina 1941, Zagreb, b. g, 10.

** Zb. NOR, tom XII, knj. 1, 451-453, nemački general u Zagrebu, Vrhovnoj komandi 
oružanih snaga i dr., Zagreb, 29. IX 1941. Prema ovom izveštaju generala Gleza, merama 
protiv Jevreja i Srba „stvorene su veoma značajne državne novčane rezerve” Vidi i: Zdravko 
Antonič, Ustanak u istočnoj i centralnoj Bosni 1941, Tuzla, 1983 (drugo izdanje), 91-102.



Закпннма пд 30. апрнла нктв гвдине (Законска одредба в раснвј прн- 
падностн, Законска одредба о заштнтн арнјске крвн н частн хрватскв! 
народа н Законска одредба о држављанству), затнм Заквнском одредбом 
о заштнтн нарвдне н арнјевске културе хрватсквГ народа пд 4. 'уна нктс 
авдинв, кап н ннзпм другнх диккриминатпрских закпаа н иарвђсња хррат- 
скихрласти (п6влежавањв> пплици'кки чак, прииудии рад, пграничвње крв- 
тања н ктанпрања, кпнтри6уци'в, уклањањв нз 'аБипг н аултурнпг жнБпта), 
ЈвврвCи ку пптпунп п6екпрарљеии н изплпБани. Изузвтнп агрвсиБнпм прп- 
пагандпм стрпренп 'в 'арип мншљвњв да пд уинштвња 'вБрв'сапг н крпккпг 
нарпда заБики дпбрпбит н 6удућипкт хрратккпг иарпда н њеапБB младв 
држарв. Из6и'ањв уктаиака крпккпг нарпда н ппчвтаа рата иа Иктпау 22. 
'уна 1941. 6нлн ку нпр пвдктицаC врпC прппагаиди н крв жвшћв гвипцидипм 
твврпру.‘

Пррв затрпреникв, углаБHBм иктаануте кпмуинктв, мвђу њнма н 
ЈерреCе, нпра рлакт првузвла 'в пд пргаиа БаипБиив Хрратккв, квCа ии'е 
кпрпрвла пдлукв драдеквткедмпмартвБккв Cугпклпреиккв рладв п пуштању 
пплитичких затБвреиика нз затрпра н аажњвиичких лвавра. Влактн НД 
Хрратскв првузвлв ку лвгпр-казнипиицу „за квмуниктв, ЖндвБе н пкталв” 
у Лепс^Јлавн, 19. апрнла 1941. авдине урвђви 'в лвгвр у Керестннцу кра' 
Загрв6а, а дп 28. апрнла нктв апдинв, у ^^6^^^^ „Даинца” кра' КвприБ- 
ннцв, урвђвн 'в пррн рвлики ^6^^^^ лвавр. Мвђу Бишв хнљада крпканх 
затвчвиика н „пплитички нвппћудних” Хррата, Јyгoслврвиа н другнх, 6нлп 
'в н пкп 400 Јврре'а. Из прпг лпгпра н нвкнх другнх приррвмвннх ка6нр- 
ннх лпгпра (Зајребачкн збор, Јабланнца), затпчвиици ку упућираии у пррн 
лвавр кмртн у НД ХрБатккп', у Гостнћу ка ппдручннм лпгприма-ктратиш- 
тнма на планини Ввлв6нт (Јадовно н друга) н на 'адраикапм пстрБу Пагу 
(Слана н Метајна)."

Ппклв нвмачкпг напада на СпБCвткки Сарвз 22. 'уна 1941. птппчвп 'в 
нпрн рвлики талак хапшвња н интвриирања Јвррв'а штп 'в ппсле нвквликв 
дана канкципниканп нпБИм закпнпм. У Изванреднвј заквнској одредбн 
н 30^0^^^^^ поглавннка, пд 26. 'уна 1941. апдине, утррђвна 'в кплвктирна 
пдапрпрнпкт Јврре'а з6пг нарпднпг шнрвња лажинх Бвкти н спекула- 
ција у сна6деБању. За њнх 'в пдрвђвна н квлвктирна казна: упућнрањв „у 
затпченичка з6иралишта ппд Бвдрим ив6пм”.‘“ Таара збиралишта рвћ ку

* Zbornik zakona i naredaba, 1941, 42-44, 134, 138-156; Raul Hilberg, Die Vernichlung der 
eubopaeiscaen Juden, Band 2, Frankfurt am Main, 1990, 756-758; Zločini na jugoslovenskim 
prostorima u Prvom i Drugom svetskom ratu, Zbornik dokumenata, tom I, Zloćini Nezavisne 
Države Hrvatske 1941-1945, urednik dr Slavko Vukčević, Beograd, 1993, 16, 22-27, 49, 
73-74,81,86; Branko Petranović, u Drugom svetskom ratu 1939-1945, Beograd, 1992,
177-179; Zločini fašističkih okupatora, 60, 109-111; J. Romano, Јп^гпјП 100-101;
Смиља Аврамов, Геноцнду ^^100^08^^у светлостн међународно! права, Бвпград, 1992, 
331, passim; Ivo Goldstein, Slavko Goldstein, Holokaust u Zagrebu, Zagreb, 2001, 117-124.

Mirko Peršen, Ustaški Sogobi, Zagreb, 1990 (drugo izdanje), 40-102; Zločini fašističkih 
okupatora, 57-60; H. Sundhaussen, Jugosh^'^ien, 322-323; J. Romano, Јп^гпјп Jugoslbvejn, 
105-106; Ante Zemljar, Haron i sudbine, Beograd, 1988, passim.

Zbornik zakona i 1941, str. 212-213.



постојала, а она у Госпићу и његовој околини и на острву Пагу, су фун- 
ционисала као логори смрти. У њих су довођени Срби и Јевреји искљу- 
чиво да би били убијени и то на најокрутнији начин - хладним оружјем и 
бацањем у крашке јаме и у море. Од проглашења овог закона интернирани 
су и убијани не само јеврејски мушкарци, него и жене и деца. Логор Госпић 
са подручним логорима је био први логор смрти у Европи и претходио 
је великим нацистичким логорима уништења (Vernichtungslager) који су 
стављени у погон крајем 1941. и почетком 1942. године.

Током 132 дана постојања логора у Госпићу и околини и на острву 
Пагу, укупно је интернирано 42.246 мушкараца, жена и деце од којих је 
убијено 40.123. Међу њима је било 38.010 (94,73 %) Срба, 1.988 (4,95 %) 
Јевреја и 115 (0,28 %) осталих. Од 10.502 идентификоване жртве, Срба је 
било 9.663 (92 %), Јевреја 762 (7,25 %) и 77 (0,74 %) осталих.’

Због избијања масовног српског устанка и доласка италијанских 
трупа у такозвану Зону II у којој су се налазили логори у Госпићу и на 
Пагу, преживели заточеници из ових логора од 21. августа 1941. пребачени 
су у нове логоре. Мушкарци су интернирани на простору где је организо- 
ван логор смрти Јасеновац док су жене и деца затворени у логору Круш- 
чица крај Травника. Одатле су пребачени у логоре Лоборјрад у Хрватском 
Загорју и Горња Ријека крај Крижеваца. Почетком децембра исте године, за 
јеврејске жене и децу, углавном из Босне и Херцеговине, основан је логор 
у Ђакову. Логор смрти у Јасеновцу са целим системом подручних логора 
од којих је највећи био у Старој Градишки, може да се упореди само са 
немачким „фабрикама смрти” у Трећем рајху и окупираној Пољској. За 
јеврејски народ овај логор је симбол Холокауста у НДХ, јер је у њему изгу- 
било живот око 20.000 Јевреја.’’

Представници највиших немачких државних органа на Конферен- 
цији Ванзе 20. јануара 1942. године, лако и брзо су се усагласили око орга- 
низовања систематског уништења европског јеврејства. Тада је констато- 
вано да је у Хрватској јеврејски проблем лако решив „јер је ту коначно 
решење већ остварено”."'

У пролеће и лето 1942. године коначно решење јеврејског питања у 
НД Хрватској се ближило своме окончању. Интернирање и убијање Јевреја 
било је праћено врло јаком медијском кампањом, у штампи, на излож- 
бама, у пропагандним филмовима."" По налогу хрватских власти, у Тењи 
крај Осијека Јевреји су од априла 1942. изградили насеље (гето), које је 
јуна исте године претворено у логор. Јевреји из Славоније и Срема, осим

* Ђуро Затезало, Јадовно. Комилекс усшашких лоГора 1941, књига I, Београд, 2007, 
382-384.
** Zločini fašističkih okupatora, 107; Antun Miletić, Koncentracioni logor Jasenovac 1941 - 
/945; Dokumenta, knj. I—III, Beograd-Jasenovac, 1986, 1987, v. m.

Proiocolofthe Wannsee Conference, Jan. 20.1942, Documents ofthe Holocaust, Yad Vashem, 
Jerusalem, 1981, 257 (prema: C. Аврамов, Геноцид у Јутславији, 337).

***» Милан Кољанин, Филмска протпанда-уводу Холокауст, Годншњак за друштвену 
историју, 1, Београд, 2000, 47-50.



у Тењи, интернирани су и у логор у Винковцима.' У сарадњи са немачким 
„саветником за јеврејска питања” Абромајтон (Abromeit), на основу спо— 
разума хрватске и немачке владе, од средине августа исте године већина 
преживелих јеврејских заточеника усташких логора упућена је у логоре 
смрти у Пољској, углавном у Аушвиц II Биркенау. Када је и већина преоста— 
лих Јевреја током 1943. депортована у нацистичке логоре смрти, немачки 
представници оцењивали су да је „јеврејско питање” у Хрватској решено."

Највећи део од око 30.500 страдалих Јевреја из НДХ изгубио је живот у 
усташким логорима смрти у Госпићу и Јасеновцу (са подручним логорима), 
а мањи део у другим логорима и на стратиштима. Око 7.000 Јевреја из 
НДХ, у сарадњи са немачким представницима, упућено је у логоре смрти 
у Пољској (Генералном гувернману).'" То значи да је у Холокаусту стра— 
дало око 77,21 % Јевреја са територије усташке државе, чему треба додати 
око 2.800 јеврејских избеглица из средње Европе, које су такође страдале. 
Постојале су и разлике у страдању у појединим деловима НДХ. Тако је у 
Срему, од 2.800 Јевреја који су ту живели пре рата, страдало њих 2.515 
(89,82 %).”" Може се закључити да се Холокауст у НД Хрватској у односу на 
друга подручја подељене и окупиране Југославије издваја не само својим 
обимом, него и тиме што су га углавном спровеле домаће снаге, хрватска 
фашистичка држава у својим логорима уништења, на основу сопственог 
антисемитског законодавства, истовремено са, по размерама много обим— 
нијим, геноцидом над Србима.

2

После краткотрајног Априлског рата на већем делу Србије успоста— 
вљена је немачка војноокупациона управа. То је био једини део Југославије 
под директном немачком војном контролом, ако изузмемо северну Слове— 
нију припојену Трећем рајху. И таквој Србији границе су сужене на оне од 
пре ослободилачких Балканских ратова 1912—1913. године. Придодати су

* Милан Кољанин, Холокауст у Срему 1941-1942, у Споменица Историјско! архива 
„Срем”, бр. 5, Сремска Митровица, 2006, 27—28; Младенко Кумовић, Страдање срем- 
ских Jeepeja у Холокаусту/The persecution of the Jews from Srem durirtg the Holocaust, 
Нови Сад, 2007, 79—116.

** Die Ermordung der europaeischen Juden. Eine umfassende Dokumentation des Holocaust 
1941-1945, hrgb. von Peter Longerich, Muenchen—Zuerich, 1990, 305; R. Hilberg, Die 
Vernichtung, 2, 760—765; H. Sundhaussen, Jugoslawien, 323—326.

*** Jonathan Steinberg, Types of Genocide? Croatians, Serbs and Jews, 1941—45, u: The Final 
Solution, Origins and implementation, ed. by David Cesarani, London—New York, 1994,175— 
176 и даље; Zločini fašističkih okupatora, 61,64,107; H. Sundhaussen, Jugoslawien, 321—326, 
330; J. Romano, Jevreji Jugoslavije, 104; vidi i: Ладислаус Хори, Мартин Бросцат, Усташка 
држава Хрватска, Београд, 1994, 113—141; Fikreta Jelić—Butić, Ustaše i Nezavisna Država 
Hrvatska 1941-1945, Zagreb, 1978 (drugo izdanje), 137—187.

**** M. Кумовић, Страдање сремских Jeepeja, 250—251; Ljubivoje Cerović i drugi, Na putu 
ka istini, Novi Sad, 2008, 251.



'п' квБвран двп Квсвва ка рудииавм Трвпча, кап н Баиат у кв'ем 'в фаатнчкн 
упраБљала 'ааа немачаа иаципиалаа мањнаа (фплксдојчери). На вп'иввку-

16.600 Јвврв'а н пап 1.200 CевреCкаих нз6валица.■

Одмах пп улакку паупаципаих трупа, ппчвлп 'в пљачкањв 'вврвCккв 
импвиив н злпстављање Јвврв'а, у чвму кв иарпчнтп иктицали фплккдп'-

трпвањв н пбелвжавањв Јвврв'а, уввдвнв ку н разив другв ппиижава'уће 
н дисарнмииатпрсав мврв, мвђу њнма н вбаввза прииудипг рада. Ввр- 
кан ^6'^^^^ н аултурин кппмвиици ку кариављеии н уништаваии. Кап н 
иа другнм ивмачкнм паупнраанм ппдручCима, за Јврре'е у ^^6^'^ 6нп 'в 
задужви пплици'сап-бвзбвдапсии апарат, пдипкип пдквк IV Д (за Јеррв'в н 
макпив) Тајнв државив пплици'в (Гестаппа). Тп 'в 6нп гларин вгзваутивни 
двп ивмачкв пплици'в прганизпванв у пквиру Оперативив групв Пплици'в 
6вз6вдипсти н Служ6в 6вз6вдипкти (Einsatzgruppe der Sipo und des SD), 
пдипкип њп' ппдрвђеие Опвративив кпмаидв пплициCв. Двп вгзвкутивних 
мвра прптнв Јвврв'а н њихвве импвиив ппиврви 'в крпккп' СпвцијаливC 
пплициCи, гларнпм рвпрвкивипм пргаиу квиклиишкв пплици'е. Тв мврв 'в 
спрпвпдип квдмн пдсек (за Јеррв'в н Цнганв) СпвциCалив пплицијв,■■ кп'н 'в 
6нп ппд ивпвкрвдиим иадзпрпм иемачкпа кпмвкара за Јеррв'в.

Нарвд6пм кп'а кв пдивкила иа Јeвре'в н Цигаив пд 31. ма'а 1941. гпдннв 
Војнн заппввдаик у €^6^'^ 'в апдификпвап н киктвматизпвап дптадашњв 
аити'еврвCкав мврв: у ккладу ка иациктнчаим Ннрнбершк11м законнма 
двфиннканп 'в кп 'в Јвврвjии, утврђеиа 'в п6аБвза приCављивања, в6еле- 
жанања, уклањања нз Cавнв клуж6в, за6раиа в6ављања пдрвђвних заин- 
мања, прииудипг рада, аап н разнв другв ппиижава'ућв мврв. Јвррвјнма 'с 
за6рањвип н ракпплагањв импвиипм; ппарвтна импвииа ввликим двлпм 
'в рвћ 6нла ппљачкаиа, а у6рзп 'в ппчвла н прпда'а 'вврв'кких првдузвћа, 
радњн н неаретнииа."'

Напад Трећег ра'ха иа Свр'вткаи Сарвз, 22. 'уна 1941. гпдннв, н ппчв- 
таа ка6птажа н уктаика у ап'вм 'в глариу улпгу нмала Кпмуииктичка пар- 
тн'а Јyгoклари'е, дпиели ку иаглп пвапршањв пплпжаCа Јврреса. Вепма Cаквм 
прппагаидпм (првап штампв, радн'а, плаката, фнлмккнх журнала) Јврре'и 
ку взиачвии кап иикпиратпри, рукпрпдипци, па н фииаики'ери уктанка

* Karl-Heinz Schlarp, Wirtschaft und Besatzung in Serbien 1941-1944. Ein Beitrag zur 
nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik in Suedosteuropa, Stuttgart, 1986, 137-118; Milan 
Koljanin, Nemački logor na Beogradskom sajmištu 1941-1944, Beograd, 1992, 130-131; B. 
Petranov, Srbija u Drugom svetskom ratu, str. 111-112; J. Romano, Jevreji Jugoslavije, 14.

** Ženi Lebl, Do „konačnog rešenja". Jevreji u Beogradu 1521-1942, Beograd, 2001,287-294; 
Браиислав Бпжпвнћ, Страдање Језреја у окупнранвм Бео!раду 1941-1944, Бвварад, 
2004, 29-47 н passim.

VerordnungsblattdesMilitaerbefehlshabeesinSeebien - Лнстурвда6авојнпгзаппведннаа 
у ^^6^'^, br. 8, Beograd, 31. maj 1941, 84-89; Венцвклар Глишнћ, Tepop н злочннн наиџ- 
стнчке Немачке у Србнјн 1941-1944, Бвпград, 1970, 81-93; Zločini fašističkih okupatora, 
1-7, 9-13; М. Koljanin, Nemački logor, 19-26.



због чега им је приписана колективна кривица.' Заједно са комунистима и 
другим противницима окупатора, Јевреји су масовно хапшени и стрељани.

Београду (Прихватни noiop Дедиње - Anhaltelager Dedinje) формираног 9. 
јула 1941, као и у првим групама стрељаних. У до тада највећем стрељању, 
крајем јула 1941. године убијено је 100 Јевреја и 22 комуниста. На иниција*  ** *** 
тиву шефа Оперативне групе полиције, Вилхелма Фукса (Wilhelm Fuchs), 
сигурно и по одобрењу врха војноокупационе управе у Србији, одлучено 
је да се „у оквиру мера одмазде” пострељају Јевреји и Роми, заједно са оста— 
лим противницима, а да се њихове жене и деца интернирају у логоре.”

* Walter Manoschek, Serbien ist judenfrei. Milataerische Besatzungspolitik und Judenver- 
nichtung in Serbien 1941/1942, Muenchen, 1993, 35—54; Милан Кољанин, Филмска 
пропаГанда, 42—48; исти, Антисемитски стереотипи и пропаганда у Србији 1941- 
1942, Историја 20. века, 1, Београд, 2003, 83—118.
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Упоредо са ширењем устанка растао је и талас репресалија окупатора, 
чиме је убрзан процес интернирања и убијања Јевреја. Већина шабачких 
Јевреја, 20. јула 1941. године, интернирана је у војним инжињеријским 
(пионирским) баракама на обали Саве у Шапцу, првом јеврејском логору 
на немачком окупационом подручју у Србији. Средином августа исте 
године похапшени су сви банатски Јевреји и под тешким условима преба— 
чени у Београд. У протеривању Јевреја из Баната кључну улогу имали су 
фолксдојчери, а то је уједно била прва велика област у Европи „ослобођена 
од Јевреја” (judenfrei). Мушкарци из групе банатских Јевреја су 22. августа 
1941. интернирани у новооснованом логору у Топовским шупама на Ауто— 
команди у Београду. У овај логор је следећих недеља доведен и велики 
део похапшених јеврејских мушкараца из Београда. Од средине октобра 
исте године, у логору на Црвеном крсту у Нишу (Прихватни логор Ниш— 
Anhaltelager Nisch), међу првим заточеницима били су јеврејски мушкарци 
са југа и истока Србије.

До 20. октобра 1941. углавном је завршено интернирање јеврејских 
мушкараца са немачког војноокупационог подручја у Србији. Заједно са 
осталим заточеницима, они су сачињавали резервоар талаца за масовна 
стрељања, којима је окупатор настојао да угуши устанички покрет у 
Србији. Заједно са Србима и Ромима, Јевреји су убијани на основу наредбе 
Хитлера, односно фелдмаршала Кајтела, од 16. септембра 1941, да се за 
једног погинулог немачког војника стреља „50—100 комуниста”. Лого— 
рима у Србији управљали су и чували их припадници немачке полиције, 
а стрељања су вршиле јединице оружаних снага (Вермахта). Јевреји су, 
углавном, стрељани на стратиштима у Јајинцима, Засавици и ЈабуциД'
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Хплпкаукт у паупираиој ^^6^'^ вршеи čc у вавиру ивмачанх макпр- 
инх рвпрвсалнCа укмврвинх иа аушење уктаиаа, кпСн 'с у Свкви 1941. гвдинв 
дпбнп ширвав размврв. Стпга ку н тпкпви гвнвцида иад Јввреjима 6нлн 
иајужв ппввзаан ка рвшарањвм врва, за Нвмцв акутапг пнтања. Дп ппчвтка 
ипрвмбра 1941. гпдиие, у масввинм стрвљањима, гвтврв пптпуип čc уинш- 
твип мушап CвврвCккп ктаипваиштвп у ^^6^'^. Првтхвдива мсквца у раз- 
гпвврима нзмвђу првдктавинаа иемачке воjаввкупацивие упрарв ка првд- 
ктаванцима Гестаппа н Миаиктарктва иипктраиих ппслвра нз Бврлниа 
разрешеие ку днлвмв пкп ппктупка ка првпкталнм Јврреjима н Рпмнма 
у Србнсн. Одлучвнп 'в да кв н првпкталн CерреCкки н рпмкан мушкарцн 
стрељаCу, а да кв њихввв жвив н двца нитвраираCу у лвавру, кпСн 'в трвбалп 
ппднћн на „крпкапм вктрву Мнтрпвнца” на Сарн.

На тпм мвегу (Засазнца у Мачрн), рвћ 'в 6нлп првдвиђвап пвдизањв 
Cедива кпицватраципипг лвгвра, пррп за 50.000, а касниjе за 500.000 људн. 
Ора' лпгпр тре6алв 'в да ппклужн за аушење уктаика макпвиим хапшвњвм, 
раквљарањвм н иатериирањвм ктаипвиштва ка уктаиичаих ппдручСа. 36пг 
пвдрвдивг тервиа н пппларв у Закавици, за меств иврва лпгпра ^^6^^^^ 
ку прпктраан париљпии Бввградкавг ка'ма. Какп ку прн п6Cвкти 6нлн на 
твритприjи града Звмуиа, пдивкив НД Хрратккв, пд хрваткких рлактн 'в 
затражвиа двзвпла да кв ту пргаиизуCе иемачки првлазии лвгвр. Хрраткка 
ктраиа кв каглакнла ппд уклпрпм да лвгвр чурасу Нвмцн, а нв Ср6н н да кв 
киа6дерањв рршн ка крпкав, а нв хрваткке тврнтприjв.'

Дп ппчвтка двцвм6ра 1941. иадмпћав нвмачкв киагв угушнлв ку укта- 
иак у ^^6^'^ вршвћи макприв злпчиив иад уктаинцнма н цнвнлним ктанп- 
вииштвпм. Одлпжвиа 'в рвлнка акцн'а раквљарања стаипвннштва уктаннч- 
кнх краCвва вврпватип да 6н кс нз6вглп ипрп ппгпршањв прнлнка н з6пг 
ивдпктатаа кнага. Твк тада 'с пдлука п иитвраирању прввкталих Јeвре'а (н 
Рпма) мпгла да кв кпрвредв. Пвчврши пд 8. двцвм6ра нктв гвдинв у иврв- 
фврмираипм Јврреjкквм лпгпру Звмуи (Judenlager Semlin) на Бевградкквм 
кајмншту ку 6взмалп клн прввктали Јвррв'и нз Ср6нјв (нз
лвапра у оГоиизским шумама, ша6ачкпг н иншкпг лвавра, нз Квкввккв Мнт- 
рввицв, Нпвва Пазара н Рашкв), укупип пкп 6.400 пкп6а, ввћиивм жвиа н 
двцв. Са њнма 'в затпчвип н пкп 600 рпмккнх жвиа н двцв."

Токпм пррв пплпвиив марта 1942. авдинв, у Берлииу 'в дпивта пдлука 
да кв пнтањв затвчваих Јерре'а у лвапру иа Сајмншту „рвшн” њнхп- 
рнм уииштењем у камп' ^^6^'^. Одлука кс закиивала иа прпцвии швфа 
впjиппкупацивив упрарв у ^^6^'^ да иарвдива прплвћа предстп'и п6на- 
рљањс уктанаа. Сматрап 'в да трв6а пклпбпдити прпктпр за иитвриирањв 
н даљс птпрвмањв зарв6љеиих уктаинка радн кпрншћвња њихввв радив 
^31*  **. Спрпвпђвње пдлукв п уннштвњу Јeвре'а у лвавру иа Бео1радском сај- 
мишшу ппрврвип 'в пвквбивC авмаиди упућвип' нз Бврлниа, качињенв' пд 
дра нккукна СС-ппдпфицира ка кпвци'алиим аамипивм-аакапм авмврвм. 
Од ара'а марта нлн ппчвтаа апрнла дп 10. ма'а 1942. иа путу пд лпгпра на

* С. R. Browning, Fateful Months, 70.

** M. Koljanin, Nemački logor, 45-49, 56-62.



Сајмишту до стратишта у Јајинцима жртве би биле погушене, а затим су 
закопаване у припремљеним ракама. Укупно је убијено око 6.320 заточе- 
ника логора на Сајмишту. Број жртава према другом извору био је 6.280.' 
Тиме је завршено уништење Јевреја на немачком окупационом подручју у 
Србији, не рачунајући појединце који су откривани и убијани до краја оку- 
пације. На слободи су остали само малобројне Јеврејке удате за хришћане, 
као и јеврејски болесници у болници Београдске трговачке омладине и у 
душевним болницама у Београду и Ковину, укупно 33 особе. Међутим, и 
они су почетком јула, односно почегком октобра 1942. ухапшени и убије- 
ни.”

Од укупно 17.800 Јевреја (од тога 1.200 избеглица), које је рат зате- 
као на немачком војноокупационом подручју Србије, живот је изгубило 
око 14.800, укључујући ту и све избеглице. То значи да је од 16.600 Јевреја 
пореклом са немачког окупационог подручја у Србији, у Холокаусту стра- 
дало њих 13.600, или 81,92 %.'" 14 на овом окупационом подручју постојале 
су регионалне разлике у страдањима, тако да је од 3.504 Јевреја који су 
живели у Банату, страдало њих 2.904 (83 %).""

Убрзо после окончања акције убијања Јевреја у Србији, одговорни 
за њу известили су о томе своје претпостављене. Руководилац полиције 
у Србији сс-пуковник Емануел Шефер 8. јуна 1942. обавестио је на једном 
састанку војне команданте Србије и Југоистока, генерале Бадера и Кунцеа, 
да у Србији више нема „јеврејског питања”. Руководилац Управног штаба 
Војног команданта у Србији Харалд Турнер, 29. августа исте године пох- 
валио се новом команданту Југоистока генералу Леру да је „Србија једина 
земљаукојојјејеврејскоициганскопитањерешено”..... Ипоредоваквогхва-
лисања одговорних за Холокауст у Србији, она није била „једина земља” у 
којој је „решено јеврејско питање”. Трагичан примат у том погледу имала је 
окупирана Естонија, тако да је већ на Конференцији Ванзе у јануару 1942. 
констатовано дајеовабалтичказемља „ослобођенаодЈевреја” (judenfrei).......
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У деловима Југославије, који су после њеног разбијања, у априлу 
1941. године додељени Мађарској (у Бачкој, Барањи, Међумурју и Пре- 
комурју), живело је нешто преко 16.000 Јевреја, углавном у Новом Саду, 
Суботици, Сомбору и другим бачким градовима. У самој Бачкој живело

* М. Koljanin, n. d., 131; С. R. Browning, Fateful Months, 71.

** Zločini fašističkih okupatora, 38.

*** M. Koljanin, n.d, 131.

**** Lj. Cerović i drugi, Na putu ka istini, 281; Милан Кољанин, Јевреји - жртве рата 
1941-1945. у Војводини, Истина..., Зборник радова, Нови Сад, 2004, 202.

***** С. R. Browning,F«te/u/MoHf/7S, 82-83; Н. Schlarp, Wirtschaf und Besatzung, 294-302; P 
Longerich, Eine umfassende Dokumentation des Holocaust, 294-295.
****** p_ Longerich, n.d, 86.



Ćc 13.590 Јеррвса.' Крассм 1941. пкупнраав теритпрнCв н фпрмалип ку прн- 
пвCеив МађаркапС. Прнлиапм улакаа мађарккнх трупа н маспвапг убнјања 
н хапшвња Срба, ктрадап св н нзБвктаа брпс ЈeвреCа. На ваупнраив, а затнм 
аавктнракв делввв Јyгoклавнјв, прпшнрвиа јс прнмеаа мађаркапг аатн- 
свмнтсапг закпапдавктва. Окнм тпга, ЈевреCн ку бнлн нзлпжван н другнм 
ппинжаваCућнм мврама, а аа удару кс аашла н њнхпла (уцваама,
кпатрнбуцнСама, пљачаањнма). Ј"

3аCедип ка Србнма н клнм прптнванцнма пкупатпра, прввиктввив 
авмуаиктима, ппклв аапада Нвмачав аа СввCвткки Сарвз н пргаинзпвања 
пружаапг ппарвта птппра, макпвип ку затвараин н Окнм затиарања
у Нпввм Саду, Субптнцн, Сватн н Спмбпру, ЈeвреCи ку иатвранраан у ипвв- 
втвврванм лвгпеима ара' Субптнцв (аа Палнћапм путу), у Старпм БечеCу, 
БачкпС Твпвлн, Адн, Оцацнма н аа пуктарн Визнћ кпд Бшв^ча у блнзнан 
Нввпг Сада. ЈввреCи ку затвараин кап тапцн, радн пл->ачкв, уцваа, мучвња, 
присилипг рада н збпг учсшћа у Нарпдиппклпбпдилачкпм пваретy. Кап 
прнпаданцн „анжв ракв н авпвуздаинх лнца”, аакп ку Србн н ЈвррвCи пзаа- 
чван у мађарккнм дпаумеитима, пан ку пдрвђнваии за „радау
клужбу” н упућнраин аа прниудин рад у Мађаркау н аа Иствчаи фрпат. 
Оап 2.000 Cугпслвввиккнх ЈввреCа упућвап 'в аа фрпат у СпвCвтски Савез, 
гдв кв у павнру всввниканх каага бпрнла н мађаркаа армнја.

Збпг ввлиаих аемачких пптрвба за радапм каагпм, пд Мађарккв Св 
затражвив да упутн апитнагвит прнкнлинх раданаа у паупнраиу Србнју 
у Бврски руоннк. Мађаркав илактн ку иа тп пдгввврнлв упућивањем 6.500 
Јвррвја у радив лпапре авCи ку паруживалн Бпркан рудана. Мсђу њнма 
Св бнлп н 500-600 ЈeврвCа нз Бачав н Барањв. ЈввреCи у раданм чвтама иа 
Иктпчапм фрпату иаJввћим двлпм ку ктрадалн пд знмв, гладн, мучвња н 
нзлагања првтнвинчавC ватри. 14 прнкнлин радинцн у Борском руоннку 
иаCввћнм двлпм ку нзгубнлн живпт, углавапм тпкпм тегпбипг пввлачвња 
нз ^^6^'^ првд Нарвдивпслвбпднлачавм ввCккпм ЈyгoклавнCе н Cедиии- 
цама Црвеие армиCе квптвмбра н патпбра 1944.”

Квриктвћи кап ппрпд кукпб ка малнм Шајкашанм партнзаиканм вдре- 
дпм ппчвткпм 'аиуара 1942. гвдиив, мађаркаа рпСкаа н жаидармврнСа, уз 
ппмпћ припадаика мађарккв иацивиалив мањнив, извршнла јв иад Србнма 
н Јeвреjима у ЈужипС Бачкп' (у ШаСкашкпС н у Нпрпм Саду н БечеCу), ужа- 
каи геипцидаи злпчни иазраи РацнЈа (у мађарканм нзвпрнма н лнтвратурн 
за прас злпчни кв аврикти вуфвмнзам Хла^нн оанн). Дп 30. 'аауара 1942. 
авдиие, иа вввм прпстпру зреркаи св убиCвив н бачвип ппд лвд иа Дуиару
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и Тиси 3.809 особа, међу којима је било 1.068 Јевреја. Укупан број жртава 
вероватно је око 4.000.'

Изузев Рације, терор над Јеврејима на мађарском окупационом под— 
ручју у Југославији није имао одлике геноцида. Међутим, после уласка 
немачких трупа у Мађарску 19. марта 1944. нова мађарска влада је почела 
спровођење мера које су, у сарадњи са немачким представницима, довеле 
до геноцида највећег дела Јевреја. Мађарска влада је ставила на распо— 
лагање своје органе немачкој полицији, односно штабу Адолфа Ајхмана 
у Будимпешти, без чије помоћи Холокауст сигурно не би достигао тако 
ужасне размере. Јевреји са мађарског окупационог подручја у Југославији 
су поделили трагичну судбину Јевреја са осталих мађарских окупационих 
подручја и из саме Мађарске.

Од 26. априла 1944. године мађарске власти почеле су масовно и сис- 
тематско хапшење свих Јевреја, међу њима и оних са окупираних подручја 
Југославије. Они су интернирани у логорима у Бачкој Тополи и Суботици, 
као и у логору за Јевреје у СеГеедину. Одатле су заточеници, њих око 8.000, 
пребачени у логор у Баји. У суботичком гету било је прикупљено 3.000 до 
3.500 Јевреја, док је део бачких Јевреја био заточен у логору у Бачалмашу. 
Почевши од 25. маја 1944. године, заточеници ових логора и гета, изузев 
групе од 700 „радно способних” упућених у један аустријски логор, депор— 
товани су у логор смрти Аушвиц II Биркенау, где су готово сви изгубили 
живот. Од преко 16.000 Јевреја који су живели у делу Југославије окупира— 
ном од Мађарске, живот је изгубило преко 14.800 или 92,5 %.”

4

На делу југословенске територије окупираном, а затим анектира- 
ном од Бугарске (већи део Македоније и југоисточна Србија са Пиротом) 
живело је око 7.800 Јевреја, највећим делом у Битољу, Скопљу и Штипу. 
У Пироту је живело 187 Јевреја, међу њима и мањи број избеглица. На 
окупирано подручје проширено је дејство бугарског антијеврејског зако— 
нодавства, којим је уведен низ дискриминаторских и понижавајућих мера: 
регистровање, додатни порез, служење у „радним јединицама”, отпуштање 
из државне службе, забрана похађања средњих школа и факултета, огра- 
ничење кретања, полицијски час, а убрзо је „законски” почело и одузи- 
мање њихове имовине. Ипак, у односу на немачко окупационо подручје у 
Србији, положај Јевреја под бугарском окупацијом био је релативно сно— 
шљив и њихов живот није изгледао угрожен. Укупно 300 избеглих Јевреја 
потражило је спас на бутарском окупационом подручју. Убрзо се показало 
да је и та релативна сигурност била само привремена.

* Звонимир Голубовић, Рација у Јужној Бачкој 1942. Године, Нови Сад, 1992, 146—149; 
Zločini fašističkih okupatora, 143—158; Die Ermordung der europaeischen Juden, 292—293.

** Zločinifašističkih okupatora, 166—176; H. Sundhaussen, Jugoslawien, 329; J. Romano, Jevreji 
Jugoslavije, 164—165; V. Rotbart, Jugosloveni u mađarskim zatvorima i logorima, 55—66.



На инсистирање немачког посланика у Бугарској Бекерлеа (Beckerle), 
бугарска влада је у августу 1942. године основала Комесаријат за јеврејска 
питања. Шеф Комесаријата имао је седиште у Софији, а убрзо је поста- 
вио своје делегате у Скопљу, Битољу, Штипу, Пироту и неким другим 
местима. Током наредног месеца, Комесаријат је прописао низ нових 
антијеврејских мера: означавање јеврејских станова и радњи, подржа- 
вљење јеврејске имовине, обавезу ношења давидове звезде, а локалне вла- 
сти доносиле су и друге мере.'

Под притиском немачких представника да се радикално реши „јевреј- 
ско питање”, бугарска влада је одговорила компромисом. Обавезала се 
да интернира и преда Трећем рајху све Јевреје који нису бугарски држа- 
вљани, односно Јевреје из окупираних крајева Југославије (Македоније и 
југоисточне Србије) и Грчке (Тракије). На овакву одлуку вероватно су у 
првом реду деловали разлози политичког опортунитета, јер је све извес- 
нији био пораз Трећег рајха. Синхронизованом акцијом бугарске војске и 
полиције, 11. марта 1943. године, похапшени су сви Јевреји у Мадедонији и 
интернирани у привременом логору за Јевреје у магацину Државног моно- 
пола у Скопљу. У овом логору је прикупљено укупно 7.215 лица. Пиротски 
Јевреји, њих 158, похапшени су наредног дана. У три транспорта, од 22. 
до 29. марта 1943. године, у логор смрти Треблинка у Пољској, упућено је 
укупно 7.132 Јевреја из Македоније, од којих је већ током пута умрло 12. 
Готово сви који су упућени у логор смрти Треблинка убијени су одмах по 
доласку. Пиротски Јевреји возом су упућени у бугарску дунавску луку Лом. 
Одатле су, заједно са Јеврејима из Тракије, бродовима упућени ка Бечу и 
Треблинки, одакле се нико није вратио. Од укупно око 7.800 Јевреја који су 
живели на бугарском окупационом подручју у Југославији до рата, живот 
је изгубило њих око 7.260 или 93,07 %.”

5

Фашистичка Италија имала је другачији став према Јеврејима од свог 
осовинског савезника Трећег рајха. Противјеврејске мере ограничавале су 
се на разне видове дискриминације и на интернирање у логоре, али оно 
није имало за циљ физичко уништење Јевреја. Такав став италијаске вла- 
сти имале су и на својим окупационим територијама у Грчкој и Југославији 
што је, бар привремено, пружало прилику за спас Јеврејима са других оку- 
пационих подручја.

После војне капитулације Југославије и комадања њене државне 
територије, Италији су припали јужни део Словеније, Сушак са залеђем, 
острва Хрватског приморја (осим Пага), северна и средња Далмација 
и Бока которска. Ове крајеве Италија је анектирала (Зона I). Већи део 
Косова и Метохије, заједно са западном Македонијом, припојен је ита-

* Ј. Romano, Jevreji Jugoslavije, 86-90.

** Isto; H. Sundhaussen, Jugoslawien, 327-328; Zločinifašističkih okupatora, 189-195; Ženi 
Lebl, Jevreji u Pirotu, Beograd, 1990, 46-49 i dalje.



лијанском протекторату Албанији. Осим тога, Италија је имала и војне 
снаге на осталим деловима Јадранске обале и залеђа (до линије Виница- 
Плитвички Љесковац - Пљешивица - Шатор планина - Малован - Прењ), 
који су припадали НДХ (Зона II). На анектираном подручју посгојале су 
мале јеврејске заједнице од којих су највеће биле у Сплиту и Сушаку са 
415, односно око 200 чланова. На италијанском окупационом подручју на 
Косову и Метохији, углавном у Приштини, живело је око 400 Јевреја. У 
Приштини је било и око 60 јеврејских избеглица из средње Европе.'

После априла 1941. године, на италијанском окупационом подручју 
спас је потражило више хиљада јеврејских избеглица са осталих подручја 
подељене Југославије, углавном из НДХ.” Избегли Јевреји склонили су 
се како у анектираном подручју, у Зони I (у Сплиту око 3.000 и у Котору 
око 200 лица), тако и у Зони II (у Дубровнику са околином и у Хрват- 
ском приморју), где је избегло око 3.500 Јевреја. У неколико наврата, ита- 
лијанске војне и цивилне власти издавале су наређења нижим органима 
да се спречи прелазак избеглица на италијанско подручје, али наређења, 
углавном, нису била спровођена. Ипак, забележено је неколико случајсва 
враћања избеглица хрваТСКИМ ВЛаСТИМа, што је значило смртну пресуду. 
Групу од 50 Јевреја, избеглих из Београда у Приштину, италијанске војне 
власти предале су немачкој полицији, која их је одвела у логор на Бањици, 
где су убијени почетком децембра 1941. ’ "

Тежак положај јеврејских избеглица давао је прилику италијанским 
војним командантима за њихово уцењивање и пљачку, а већи број избе- 
глица је интерниран. Група од 400 избеглица одведена је из Сплита и интер- 
нирана у Корчули, Вела Луци и у самој Италији. Јевреји избегли у Котор, 
интернирани су у Албанији, као и јеврејски мушкарци из Приштине. 
После капитулације Италије они су се углавном вратили својим кућама. 
На анектираној територији италијанске власти увеле су дискриминаци- 
оне мере против Јевреја: обавезу пријављивања имовине, забрану уписа у 
основне и средње школе, забрану посећивања јавних локала и купалишта, 
а у Сплиту се десио и случај напада италијанских фашиста на Јевреје, чему 
су следили пљачка и уништење њихове имовине. ""

У Зони II биле су стациониране италијанске војне снаге, али цивилну 
управу су имале хрватске власти. Као и у другим деловима НД Хрватске, и 
овде су одмах уведени антијеврејски закони и отпочело Је убиЈање Јевреја. 
Током Јуна и Јула 1941. године, у Дубровнику судонете наредбе којимајеза 
ЈевреЈе и Србе уведен полицијски час. Следиле су наредбе о обележавању 
ЈевреЈа и њихових радњи, о забрани посећивања јавних локала, а крајем 
Јула исте године издато Је наређење о хапшењу и спровођењу у логор краЈ

* Zločini fašističkih okupatora, 117-118; Ženi Lebl, Do „konačnog rešenja”. Jevreji u Srbiji, 
Beograd, 2002, 27, 224, 238-241.

** Милан Ристовић, У потрази за уточиштем. Јутсловенски Јевреји у бекству од 
Холокауста 1941-1945, Београд, 1998, 83-22.
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Госпића (Јадовно) Срба и Јевреја „познатих као комунисти”. До интервен- 
ције италијанске војске, убијено је Т7 дубровачких Јевреја. И поред тога 
што су имали своју војну команду на Пагу, Италијани су до друге поло- 
вине августа 1941. године, толерисали постојање усташких логора Слана 
и Метајна, где је живот изгубило хиљаде Срба и Јевреја. На осталим 
подручјима Зоне II италијанске војне власти нису дозволиле убијање или 
одвођење Јевреја.’

Хрватске фашистичке власти, уз подршку представника Трећег рајха, 
у више наврата захтевале су од италијанских војних команди да им се пре- 
дају Јевреји избегли у Зону II. Иако је Мусолини одобрио изручење Јевреја, 
италијански команданти ово нису спровели. Да би бар делимично изашла 
у сусрет хрватским и немачким захтевима, италијанска влада је почетком 
јуна 1942. године донела одлуку о интернирању Јевреја из Зоне II. Поче- 
тком новембра исте године, они су заточени у околини Дубровника (на 
Лопуду, у Гружу и у Купарима), у Сумартину и Постирама на острву Брачу, 
у Хвару на истоименом острву и у логору у Краљевици. У пролеће 1943. 
године италијанска врховна команда наредила је да се сви интернирани 
Јевреји пребаце у логору на острву Рабу. Раб је иначе био на италијан- 
ском аиектираном подручју. Од маја исте године у овај логор пребаченоје 
укупно 3.577 интернираца.”

Капитулација Италије 8. септембра 1943. године донела је слободу 
највећем делу Јевреја са италијанског окупационог подручја. Јевреји из 
логора на Рабу сами су ослободили логор и формирали Јеврејски батаљон 
чији припадници су убрзо укључени у друге партизанске јединице. Пре 
уласка немачких и хрватских јединица крајем истог месеца, највећи део 
Јевреја је пребачен на слободну партизанску територију. И поред тога што 
су ови претежно српски крајеви претрпели велика разарања и огромне 
губитке становништва, органи нове власти пружили су јеврејским избе- 
глицама смештај и другу помоћ. ’ " Због политичких разлога којима се руко- 
водила британска команда у Италији, само мали део јеврејских избеглица 
је накнадно евакуисан у Италију.

Јевреји који се нису склонили са бившег италијанског окупационог 
подручја убрзо су похапшени од немачких и хрватских власти и интерни- 
рани у логоре где су убрзо убијени. Део Јевреја похапшених у Сплиту (145 
особа), међу којима је било и избеглица из Србије, крајем октобра 1943. 
године пребачен је у логор на Бео1радском сајмишту. Остали похапшени

* Isto; Mato Jakšić, Dubrovnik 1941, Beograd, 1966, 37-38, 60, 72-76.

* * J. Romano, Jevreji Jugoslavije, 134-150; H. Sundhaussen, Jugoslavvien, 324-325; M. Ристо- 
вић, н. д. 122-132.
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ЈеррвCи нз Сплнта, њнх пкп 300, у марту 1944. двппртпраан ку у укташан 
лпгвр кмртн Јас<^1нозац. Онкп нз прс дрс групс инСс дпчваап вклвбвђењв.

Ппклв пклпбпђвња лпгпра аа Рабу, 204 ЈерреCа инјв кв врааункалп н 
ту ку нх затвклв ивмачав трупв. Оан ку убрзп двппртвраии у лпгпр кмртн 
Аушзнц, пдаклв кв рратнла камп Ссдаа затпчвиица. У фвбруару 1944. гвдиие 
авмачкв трупв ппхапкиле ку у ЦрипС Горн пкп 120 ЈерреCа, ввћнапм нзбв- 
глнца, а затнм оу нх прикилили за твшкв физичав пвлвре. Пвчетквм јуаа 
1944. пан ку упућеии у лпгпр аа БеоЈрадском сајмчшту (Прнхзагпнн noiop 
Земун).

Припадиици ипрпфпрмираив SS-диризиCе „Савадврбвг”, 
пд албааккпг људктва н иемачкпг апмаидипг всвбља, 14. маја 1944. ку 
ухапкнлн квв ЈеррвCв у Приштиин, њнх пкп 400. Ппклв чвтнрн дааа пан ку 
двпвртвраии у лпгпр аа Бео!радском сајмншту, квCи јс тада бнп ппд упра- 
рпм хрратккв пвлициCе. 3^'^^^^ ка группм нз Црив Горв, пан ку кредиипм 
јуаа 1944. у кпицвитрацивии лпгпр Берјен-Белзен гдв јс рећииа
нзгубнла жнвот/ Од укупап 400 ЈерреCа квCи ку дп рата живвли аа Кпкпру н 
МетпхиCи (у Приштиии, пдипкип аа италиCаикапм ваупацнвивм ппдручсу) 
ктрадалп јв 300” нлн 75 %.

Изрпрн кв клажу у тпмв да јв Другн крвтккн рат срега пап
15.000 Cугвклпрвикких да кв у звмљу рратнлп 13.000, кап н да јв
првма пппнку нз 1947. гвдиие у Јyгoклавији жнрвлп 11.934 ЈввреCа. Мвђу- 
тнм, ппктвCе ивслагања пкп брпса квCи ку упчн рата живвли у Југп-
клариCи, кап н пкп брпса ктрадалнх у Хплпкаукту. Прпцвив брпса ЈерреCа 
квCи ку жирвли у ЈугoклариCи крвћу пд пкп 67.000 дп 82.242, кпликв јс прп- 
цеиив Јаша Рвмаив. На пкипру ипрнх нзрпра, алн н уз пклпаац аа рвзултатв 
Ј. Рпмааа, Хплм јв утврдив ивштп мањн брпс ЈерреCа квCи ку
жирвли у ЈyгпклариCи н квCи ку ктрадалн у Хвлвкаукту."■

Пп крвму кудвћн, мпжвмп кв вклпиити аа прпцвау да јв у Хплпка- 
укту пд пкп 82.000 Cугпклпввикких ЈевреCа жнрпт нзгубнлп пкп 67.000, 
вдивкип њнх 81,7%. Акп брпсу Cугпклпввиских ЈвррвСа дпдамп брпј пд 4.000 
CевреCкких нзбвглнца нз кредње Еррппв, ^'6 ку гптпрп дп нзгубнлв
сPвC жнрпт, тп зпачн да Св пд 86.000 ЈевреCа квCе св рат затвкап у ЈугвслариCи 
жнрпт ^^6^^ њнх 71.000 нлн 82,56 %. Када кс уппрвдв ктрадања пвCе- 
днанх вррвпкких CвврвCкких заCвдиица, мпжв да кв закључн да Св Сугпклп- 
веикка мвђу панма квCе ку првтрпеле иаCрвће ^6^™^. НаСрвћнм двлпм јв

* Zločini fašisstičkih okupatora, 13-4-135; М. Koljanin, Nemački logor, 372, 439.

** Zločinifašisstičkih okupatora, 13-4-135; Ž. Lebl, Do „konačnog rešenja”. Jevreji u Srbiji, 27, 
224, 238-241.

*** Spomenica 1919-1969, Savez jevrejskih opština Jugoslavije, Beograd, s. a, 80, 114, 204- 
207; Zločini fašističkih okupatora i njihovih pomagača protiv Jevreja u Jugoslaviji, urednik 
dr Zdenko Levental, Beograd, 1952, XIX; Jaša Romano, Jevreji Jugoslavije 1941-1945. 
Žrtve genocida i učesnici NOR, Beograd, 1980, 14, 84, 201-202; Bogoljub Kočović, Žrtve 
Drugog svetskog rata u Jugoslaviji, Sarajevo, 1990, 151; Holm Sundhaussen, Jugoslawien, u; 
Dimension des Voelkermords. Die Zalil dcr juedischen Opfer des Natlonalsozialismus, hrgb. 
vun Wolfgang Benz, Muenchen, 1991, 312, 330.



уништена ова релативно мала јеврејска заједница, која је у значајној мери 
доприносила напретку народа са којим је живела, негујући упоредо свој 
сопствени идентитет.

ЗАКЉУЧАК

Холокауст у Југославији се одвијао у складу са генерално утврђеном 
политиком уништења Јевреја као дела плана нацистичке Немачке за пре- 
уређење света на новим, расистичким, основама. На највећи део Југо- 
славије проширени су немачки националсоцијалистички антисемитски 
принципи и геноцидна пракса. Уз све специфичности на појединим под- 
ручјима подељене земље, то је довело до уништења највећег дела јеврејске 
заједнице у Југославији. Токови Холокауста на појединим подручјима 
подељене Југославије, са изузетком италијанског до септембра 1943, имали 
су у основи истоветне етапе и водили су ка једном циљу, потпуном физич- 
ком уништењу Јевреја. Централну улогу при томе је имала нацистичка 
Немачка, пре свега на својим окупационим подручјима. Ипак, значајан 
утицај имале су и политике других окупационих држава и њихово анти- 
семитско законодавство успостављено још пре агресије на Југославију. 
Остали битни фактори који су утицали на токове Холокауста на појединим 
окупационим подручјима Југославије били су бројност Јевреја и њихово 
место у друштвеној структури, традиција и политичка култура, постојање 
и распрострањеност покрета отпора. С обзиром на починиоце, место, 
начин, околности и хронологију извршења злочина јасно се разликује 
Холокауст на немачком, мађарском, бугарском и албанском окупационом 
подручју, као и Холокауст у НД Хрватској. Од око 82.000 југословенских 
Јевреја, у Холокаусту је живот изгубило њих око 67.000 односно 81,7 %. 
Ако броју југословенских Јевреја додамо број од 4.000 јеврејских избеглица 
из Средње Европе, то значи да је од 86.000 Јевреја које је рат затекао у Југо- 
славији живот изгубило њих 71.000 или 82,56 %. Југословенска јеврејска 
заједница је међу онима које су претрпеле највеће губитке међу јеврејским 
заједницама у Европи.



ДАТУМИЗНАЧАЈНИХДОГАЂАЈАЗАЈЕВРЕЈЕ југославијеу другом ćbetckom рату

11. април 1941.

13. април 1941.

14. април 1941.

16. април 1941.

17. април 1941.

18. април 1941.

25-28. априла 
1941.

30. април 1941.

30. април 1941.

31. мај 1941.

24. јуни 1941.

28. јуни 1941.

7. јули 1941.

9. јули 1941.
13-14. јула 1941.

4. август 1941.

14. август 1941.

4. септембар 
1941.
10. октобра 1941.

12-13. октобра 
1941.

18. октобар 1941.

У Крижевцима градски начелник позива Србе и Јевреје да одмах предају управи града 
оружје, радиоапарате, бицикле, двогледе, фотоапарате. Уведен је присилни рад Јевреја, 
мушкараца, жена, стараца, на чишћењу вагона, клозета, улица и сајмишта и прописана 
контрибуција у висини од 244.00 динара.

1 У Осијеку су похапшени имућнији Јевреји, затражена контрибуција у драгоценостима 
и злату у вредности од 30 милиона динара. Након преговора контрибуција је снижена 
на 20 милиона динара.

Група фолксдојчера и усташа проваљује у Осијеку у јеврејски храм и пљачка га. Храм је 
запаљен. На јеврејском гробљу поразбијани су надгробни споменици и запал>ена мрт- 
вачница.

ј Немци заједно са домаћом руљом упадају и пљачкају велики ј’еврејски храм у Сарајеву.
■ Пљачка и демолирање су трајали два дана.

Издата Законска одредба за одбрану народа и државе (један од прописа на којима се 
темељио озакоњени терор у Независној Држави Хрватској).

' у Загребу је издата Наредба којом се Јеврејима за^рањује улазак у ресторане, кафане, 
биоскопе и позоришта. По прехрамбене производе смели су одлазити тек после 10 
часова ујутро.

У Загребу су похапшени адвокати и неки други имућнији Јевреји (око 30) и одведени у Керес- 
тинец. За њих је одређена контрибуција од 500 кг злата која је после повећана на 1.1000 кг. 

ј Донета Законска одредба о расној припадности.

Донета је Законска одредба о заштити аријске крви и части хрватског народа. Ове две 
одредбе су најважније у групи „расних закона”.

| Из Загреба је одведено 165 младића између 18 и 24 година старости у логоре смрти 
Госпић, Јадовно на Велебиту и Јасеновац где су убијени. Из Загреба је одведено неко- 
лико хиљада Јевреја у Јадовно где је већина ликвидирана.

! Усташе су из Бихаћа одвеле све Србе и Јевреје. Србе су раселили, а Јевреје затворили у 
логор у Босанском Петровцу. Од укупно 148 Јевреја Бихаћа 118 је страдало као жртве.

| На Врацама у Сарајеву усташе су стрељале групу талаца Јевреја и Срба.

ј Из Карловца су сви Јевреји мушкарци одведени у логор Јадовно и тамо убијени.
| У Загребу су стрељана десеторица комуниста од којих шесторица Јевреји.

Усташе су у Вараждину похапсиле све Јевреје и одвели их у логоре смрти.

У Загребу је стрељано 189 Јевреја и комуниста због напада ручним бомбама на усташку стражу.

Депортација Јевреја из Баната у Београд. Мушкарци су најпре смештени у логор код 
Топовских шупа, а одатле су касније одведени и стрељани код Јабуке близу Панчева.

У Сарајеву је извршено масовно хапшење и депортовање Јевреја у логор смрти Јасено- 
вац, а Јеврејке са децом у логор Таково.
У Загребу су усташе срушиле синагогу.

У селу Засавица код Сремске Митровице нацистички окупатор је стрељао 1.057 Јевреја. 
Из Шапца 56 Јевреја, из Аустрије 800 избеглица и Немачке, Словачке, Пољске и Русије 
201 избеглица.
У Београду је немачки окупатор ухапсио и депортовао у концентрациони логор око 
3.500 Јевреја мушкараца. То је било четврто, последње и најмасовније хапшење бео- 

ј градских Јевреј’а мушкараца. Прво је било крајем августа.



29. октобар 1941.

8. децембар 1941.

10. децембар 1941.

24. децембар 
1941.

9. јануар 1942.

21. јануар 1942.

17. фебруар 1942.

1. јули 1942.

27. јули 1942.

29. јули 1942.

22. август 1942.

11. март 1943.

12. март 1943.

13.октобар 1943.

25. јануар 1944.

24. април 1944.

26. април 1944.

22. април 1945.

У Осијеку су усташе стрељале шесторицу Јевреја због давања прилога за „Црвену помоћ”.

У Београду су све Јеврејске са децом одведене из својих кућа у логор на Сајмишту, а са 
њима и породице које су у августу 1941. доведене из Баната.
У Брчком су усташе извршиле покољ Јевреја.

У Пакрацу су Немци одвели све Јевреје и већину Срба у логоре; мушкарце у Јасеновац, 
а жене и децу у Стару Градишку и Ђаково.

Око 2.000 Јевреја Хрватске, већином из Загреба, одведено је у Стару Градишку одакле 
су жене и деца пребачени у у Ђаково, а остали у Јасеновац.

У Новом Саду и Шајкашкој (општине Тител, Жабаљ и Србобран) мађарски окупатор 
је започео крваву Рацију против Срба и Јевреја. За три дана колико је Рација трајала 
убијено је више од 700 Јевреја и око 2.700 Срба.
На брду Бубањ код Ниша започело је масовно стрељање затвореника из Логора Црвени 
крст. Тог дана су Немци за одмазду због побуне у логору стрељали око 1.000 Јевреја, 
међу којима и неколико стотина из Ниша. У логор Црвени крст били су интернирани 
Јевреји из Ниша, из источне и јужне Србије и око сто јеврејских избеглица из Аустрије.

У Суботици је је мађарски окупатор масовно одвео Јевреје на присилан рад.

Јевреји из Земуна и околине су депортовани у концентрационе логоре Јасеновац и 
Стара Градишка.

У Јајинцима код Београда стрељано је 100 Јевреја и 22 родољуба.

Из Осијека је депортована последња група Јевреја у логор смрти Аушвиц (Освијенћим).

У Македонији су бугарски фашисти и Немци ухапсили све Јевреје, углавном из Штипа, 
Битоља и Скопља и пребацили их у сабирни логор у згради Државног монопола у Ско- 
пљу. Одатле Је 7.215 лица после неколико дана депортовано у логор смрти Треблинка.

У ноћи између 12. и 13. марта бугарски окупатор је насилно извео из кућа све Јевреје из 
Пирота (178) и предао их немачким нацистима који су их депортовали у логор смрти 
Треблинка, одакле се нико није вратио.

Из Сплита је немачки окупатор депортовао у логор на Сајмишту код Београда све 
одрасле мушкарце Јевреје. Истог дана Гестапо је наставио да хапси јервејске жене и 
децу, одузео им станове и присвојио имовину.

У Ријеци су Немци минирали и разорили Велики храм.

Из Мурске Соботе немачки окупатор је депортовао све Јевреје (око 360 Јевреја) у 
логоре смрти Дахау и Аушвиц.

Немачки окупатор је започео депортацију из оних крајева Југославије који су до марта 
1944. били под окупацијом Мађарске.
У логору Јасеновац усташе су извршиле покољ логораша да би ликвидирале концетра- 
циони логор. Група од око 1.300 голоруких логораша пружила је отпор и извршила 
пробој када се спасило око 80 логораша.



Мр Гордана Тодорић
СШ „Светозар Милетић” Нови Сад

ЛИТЕРАТУРА О ХОЛОКАУСТУ

Поштоване колеге, списак литературе који је пред вама јесте избор из 
не малог броја наслова, објављених на српском, или на другим језицима,

само објективних критеријума којима сам се водила, него и личне про- 
цене о подобности и употребљивости поједине књиге односно материјала. 
Примарна идеја је била да се у што већој мери афирмишу наслови који већ 
постоје на српском језику, посебно када је реч о мемоарској и белетристич- 
кој грађи. Водећи се образовним начелима центра Јад Вашем, веровала сам 
да је важно показати да је проблематику Холокауста могуће изучавати на 
конкретним примерима из нама блиског и познатог контекста. Далеко од 
тога да нисам свесна квалитета и обима литературе која је доступна на 
другим језицима. Међутим, пошто чинимо прве кораке у смислу увођења 
теме Холокауста у образовну норму Србије, ово ми се чинило целисход- 
ним приступом.

У организацији грађе имала сам на уму критеријуме које сугерише 
центар Јад Вашем: историја Јевреја (предратни, ратни и послератни период) 
и три групе учесника у Холокаусту: злочинци, жртве и посматрачи.

Верујем да овакав приступ олакшава трагање за потребном литера- 
туром. Верујем, такође, да ће наставници који се прихвате подучавања 
о Холокаусту с временом обликовати и своје личне спискове погодне 
литературе. Посебно када је реч о подацима за поједина места и области 
Србије. Ово је тек почетак и листа је отворена.

Ова листа садржи и неколико веб-адреса релевантних за тему као и 
поједине филмове који се баве овом тематиком. Уз свест о томе колико 
се пажљиво мора приступити уметничким обрадама тематике из Холока- 
уста, уз наслове сам дописала ближе одређење природе материјала, онако 
као га ја разумем. У време када историчари ревизионисти доводе дискурс 
Холокауста у питање, одговорност с којом приступамо овом послу, још је 
већа.

Велику захвалност дугујем рабину Исаку Асиелу, који ми је помогао у 
овом послу, као и Весни Лучић.

Извори за изучавање Холокауста:

Исшорија Јевреја 1. Дејвид Џ. Голдберг, Џон Д. Рејнер, Јевреји, исшорија ирелишја, CLIO,
Београд, 2003.

2. Симон Дубнов, Кратка историја јеврејско1 народа, Табернакл, 
Сремска Митровица, 2006.



3. ЗЗб[>ник радова са семинара о ј'удаизму, Ј еврејска општина Нови 
Сад, март-мај 2008.

1. Ханм Гутмаа и Јнкравл Шацавр, Хвлвкауст н ње!ввв значење, Завпд 
за уцбванав, Бвпград, 2010.

2. Рвбврт С. Внстрнч, Хнтлер н Хвлвкауат, Alexandria Press, Бвпград, 
2004.

3. Раул Хнлбврг, Злвчннцн, жртве, пвсматрачн, Јеврејска катастрвфа 
1933-1945, Samizdat FREE В92, Бспград, 2001.

4. Даанјвл Јпаа Голдхагса, Хнтлерввн овбрвввљнн иелатн, Обнчнн 
Немцн н Хвлвкауат, Раднп Б92, Бвпград, 1998.

5. Алаа Балпа, Хнтлер, слнка тнраннјв,3адруга, Бвпград, 1955.

6. Шарл Етнагвр, Истврнја јевнејакв! нанвоа, Гинап, Бвпград, 1996.

7. Семннар о Хвлвкауату, збпрана радпва, ЈеррвСкаа ппштнаа Опвн 
Сад, 2009.

8. Опрмаа Кпа, Пвзнв на 1ее^с^1^тно, Мнт о аветакој заверн Јевреја н 
Пнвтвквлн анвнакнх муораца, Матнца крпкаа, Бнблнптваа Кпрнкт 
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Мирковић Светлана
Економска школа „Ваљево” у Ваљеву

ЗНАЧАЈ АРХИВИРАЊА
Свако делоје изложено ризику заборава

Тема Значај архивирања, Свако дело је изложено ризику заборава, 
може бити основ за реализацију теме о Холокаусту из различитих нас- 
тавних садржаја основне и средње школе (нпр. српски и страни језик, 
историја, ликовна култура, графика, право, филозофија, социологија, 
логика, грађанско васпитање, верска настава, психологија, медицина, 
часови одељенске заједнице).

Суштина теме омогућава примену различитих наставних средстава 
(есеј, писмо, страница дневника, цитат, извод из извештаја, записник, 
документ, сведочење, албум, фотографија, слика, цртеж, пано, карта, 
филмски запис, презентација, симболи, чланак из новина.).

Наставник може применити различите наставне методе за реализа- 
цију једног или више часова да би остварио циљеве.

На пример: Можете изабрати фотографију (текст, карту симбола) из 
Приручника о Холокаусту и разговарати са ученицима о пореклу фотогра- 
фије (текста, карте симбола), времену настанка, догађајима из тог периода, 
аутору, поруци коју преноси, веродостојности приказа, степену објектив- 
ности и субјективности, стереотипима, личној и колективној одговор- 
ности, емоцијама, разлогу и начину бележења и чувања трага о одређеном 
догађају.

Ученици могу своје мишљење исказати на различите начине (исписи- 
вањем кључних речи, израда цртежа, слике, фотографије, филма, паноа, 
мапе ума, презентације, есеја ).

За час о Холокаусту пажљиво бирајте речи, слике, приче и поруке.

Огледни час
Предмет: Канцеларијско пословање
Модул: Архивирање и класификација докумената 
Тема: Значај архивирања
Смер: Пословни администратор - оглед
Разред: IV, група од 12 ученика, настава у бироу

Циљеви обраде теме:
- Схватање значаја архивирања
- Проширивање знања о:

- архивирању
- законима, уредбама, правилницима
- историјском и културном наслеђу
- Холокаусту

- Стварање навике код ученика да проучавају и примењују законске про- 
писе



- очувања локалног и националног наслеђа и светске баштине
- истраживања

- Оспособљавање ученика за:
- правилно коришћење савремене технологије у свакодневном раду
- прикупљање, обраду и интерпретацију различитих информација
- мултидисциплинарни приступ проблему
- индивидуални, групни и тимски рад

- Усавршавање вештина
- комуникације
- презентације
- употребе савремене технологије

- Неговање добрих међуљудских односа

Исходи:
- ученик развија одговоран однос према локалном и националном 

наслеђу и светској баштини
- ученик схвата значај изворних докумената
- ученик је свестан значаја архивске грађе и њеног правилног при- 

купљања, распоређивања, чувања, руковања и коришћења;
- ученик зна да правилно користи савремену информационо-комуника- 

циону технологиј'у;
- ученик зна да изводи закључке и правилно презентује одређене садр- 

жаје;

Наставне методе:
- кооперативно учење
- учење коришћењем рачунара
- решавање проблема
- учење путем откривања са елементима стваралачког учења

Наставна средства:
- рачунари, видео бим, пројекционо платно, модераторска табла на којој 

је наставни материјал везан за тему; табла; флип чарт табла.

Корелација са предметима:
Право, грађанско васпитање, верска настава, социологија, историја, 

географија, српски језик и књижевност, страни језик.
Литература:

- Закон о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94.)
- Закон о библиотечкој делатности („Службени гласник РС”, бр. 34/94, 

101/2005)
- Закон о оснивању Музеја жртава геноцида („Службени гласник РС”, 

бр. 49/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005)
- Правилник о регистрима архивске грађе („Службени гласник РС” бр. 

24/97)
- Правилник о канцеларијском пословању
- Етички кодекс архивиста
- Едукативни материјал Међународне школе за образовање о Холока- 

усту, Јад Вашем, Јерусалим, Израел



Сајтови:
- Министарство културе www.kultiisaigoviss
- Архив Србије www.archives.orgiss
- Народна библиотека Србије www.iab.ss
- Републички завод за заштиту споменика културе wwwherieageigoviss
- Музеј града Београда, www.arteiss
- Завод за заштиту споменика културе Ваљево, www.vazaiss
- Народни музеј Ваљево www.museum.orgiss
- Међународна школа за образовање о Холокаусту, Јад Вашем, 

wwwyadvashemiorg
- UNESCO - www.unesco.org
- wwwss.sWkrpedialOrg и други наведени у фусноиамаl
- Сајт СЈО Србије, www.svvvzscg.org

Активности наставника
- планира активности и начин реализације часова;
- информише ученике о Међународном дану сећања на Холокауст, 27i 

јануар, дан ослобођења Аушвица и дану који се у Србији обележава 
као Дан сећања на жртве геноцида, 22i април, дан пробоја затвореника 
логора Јасеновац;

- процењује ниво знања ученика;
- упућује ученике на изворе информација на интернету;

powes poinl презентацијом „Значај архивирања” указује на: 
мултидисциплинарни приступ теми, 
вишеструки значај архивирања, 
значај закона, 
важност културног и историјског наслеђа, 
опасности од погрешних идеологија и политика;

- саопштава и објашњава задатке;
- разговара са ученицима;
- учествује у тимском раду;
- прати активности ученика;
- помаже ученицима у раду;
- указује на грешке у раду;
- прати презентовање ученика;
- уважава различите приступе теми;
- са ученицима изводи закључке;
- саопштава своја запажања о раду;
- анализира план и реализацију часова;
- стечено искуство дели са насиавницимаl

Активности ученика
- саопштава своја знања, запажања, закључке;
- трага за новим информацијама;
- користи савремену технологију у раду;
- развија вештине: рада на рачунару и комуникације;
- активно учествује у групном и тимском раду;
- учествује у одлучивању о садржају презентације;
- презентира резултате рада групе;
- уважава мишљење других;
- анализира рад;
- примењује мултидисциплинарност у раду.

http://www.kultura.gov.rs
http://www.archives.org.rs
http://www.nb.rs
http://www.heritage.gov.rs
http://www.arte.rs
http://www.vaza.rs
http://www.museum.org.rs
http://www.yadvashem.org
ww5v.unesco.org
http://www.sr.wikipedia.org
w5vw.savezscg.org


План активности три огледна часа

Предмет: Канцеларијско пословање

Модул: Архивирање и класификација докумената

Тема: Значај архивирања

Смер: пословни администратор - оглед

Одељење: IV-H, група од 12 ученика

Први час

- Подсећање ученика на Међународни дан сећања на Холокауст, 27. 
јануар, дан ослобођења Аушвица и дан који се у Србији обележава као 
Дан сећања на жртве геноцида, 22. април, дан пробоја затвореника 
логора Јасеновац;

- Стицање нових сазнања о Холокаусту истраживањем података на 
интернету;

- Разговор о:
- резултатима истраживања (значај, тачност, извор, начин приказа 

података, утисци)
- начинима и разлозима чувања података, докумената, предмета;

- Power Point презентација: Значај архивирања
- Саопштавање и објашњење задатка: Сагледати значај архивирања (на 

националном и међународном нивоу) истраживањем следећих тема:

1. Законска регулатива и архивирање
2. Установе надлежне за архивску грађу и регистратурски материјал,
3. Прича о архиву и архивисти,
H. Архивска грађа (библиотеке, архиви, музеји, Кинотека...),
5. Трагом документа (О Лудвигу Хиршфелду; текст у прилогу; или 

нпр. неки други документ, слика, цртеж, поштанска марка са 
ликом Ане Франк, или V3, инсерт из филма „Прошлост траје зау- 
век”, карта логора или неки други наставни материјал по избору 
наставника или ученика);

- Формирање радних група по избору ученика и избор теме.

Други час

- Истраживање ученика о изабраној теми;
- Израда резултата истраживања у изабраном начину презентовања;
- Припрема за презентовање.

Трећи час

- Презентовање резултата истраживања;
- Извођење закључака;
- Анализа резултата рада.



ТЕКСТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

ЗНАЧАЈ АРХИВИРАЊА

Свако дело је изложено 
ризику заоорава

Човек је одувек имао потребу да забележи мисли, емоције, идеје... 
лепе и ружне, миле и немиле догађаје, проузроковане деловањем природе 
или људи али и потребу да записе, предмете, вредности сачува.

Како се развијало људско друштво, коришћене су различите технике 
којима су бележени догађаји и различити материјали: камен, кост, лишће, 
дрво, папирус, пергамент, папир, филм, микрофилм, електронски запис... 
а сигурна места чувања били су: храмови, сефови, библиотеке, галерије, 
музеји, кинотеке, архиви...

Човек се стално супротстављао ризику заборава. Из тог вечитог 
настојања да се сачува од заборава, развијало се и архивирање, као орга- 
низована активност одлагања и чувања предмета од посебног значаја за 
људско друштво.

АРХИВИРАЊЕ

arhe - грч. предметак који у сложеницама 
значи: главни, први, пра-

arhiv(a) - лат. archivum, грч. archeion вла- 
дино надлештво, градска већ- 
ница; место где се држе и чувају 
документи, списи или акта



Реч архивирање је изведена из грчког предметка архе који у сложени- 
цама значи главни, први, npa-, а реч архив, означава надлештво, градску 
већницу, место где се држе и чувају документи, списи или акти.

Свака држава законским прописима уређује садржај и начин архиви- 
рања. У Републици Србији архивирање је регулисано: Законом о култури, 
Законом о културним добрима, Уредбом о канцеларијском пословању, 
Уредбом о административном пословању, Правилником о регистрима 
архивске грађе, Решењем о утврђивању територија архива и другим про- 
писима.

Закон о културним добрима

Културна добра су: 
споменици културе, 
просторне културно- 
-историјске целине, 
археолошка налазишта 
и знаменита места, 
уметничко-историјска 
дела, архивска и филм- 
ска грађа, стара и ретка 
књига.

Законом о културним добрима објављеном у „Службеном гласнику 
РС”, бр. 71/94 уређује се систем заштите и коришћења културних добара и 
утврђују услови за обављање делатности заштите културних добара.

Према чл. 2: Кугтурна добра су ствари и творевине материјалне 
и духовне културе од општег интереса које уживају посебну заштиту 
утврђену овим законом.

Културна добра, у зависности од својих физичких, уметничких, кул- 
турних и историјских својстава су:

- непокретна културна добра (споменици културе, просторне културно- 
историјске целине, археолошка налазишта и знаменита места) и

- покретна културна добра (уметничко-историјска дела, архивска и 
филмска грађа, стара и ретка књига).

Културна добра, у зависности од свог значаја, разврставају се у кате- 
горије:

- културна добра;
- културна добра од великог значаја и
- културна добра од изузетног значаја.



Ствари и творевине за која се претпоставља да имају својства од 
посебног значаја за културу, уметност и историју имају статус „добра која 
уживају претходну заштиту”.

У културна добра спадају и археолошка налазишта.

Винчанске фигурине' представљају изузетне уметничке домете ове, 
технолошки најнапредније праисторијске културе у свету (V миленијум 
пре н.е). Најзначајније фигурине су Lady of Vinča, Хајд ваза и Видовданка. 
Поред предмета култне намене, о степену развијености говоре и урезани 
знаци познати као „винчанско писмо”. Претпоставке о њиховој функцији 
су многобројне: да су ознаке власништва, кауције, пиктограми, сликовно 
писмо, фонетско писмо...

Гамзиград” је археолошко налазиште близу Зајечара и од 2007. године 
налази се на УНЕСКО-ОВОЈ листи светске баштине. Гамзиград предста- 
вља резиденцију римског цара Гаја Валерија Максимилијана Галерија, зета 
Диоклецијановог. По мајци Ромули, назвао га је Ромулијана. Палата има 
прелепе, добро очуване подне мозаике из III и IV века.

Виминацијум"’ је археолошко налазиште у близини Пожаревца. Био је 
римски војни логор и град настао у I веку. На овом локалитету пронађене 
су занатске радионице, пећи за печење опеке, просторије за масажу, базени, 
терме, парна купатила, осликани зидови са цветним и животињским моти- 
вима, новац, фреске...

Београдска тврђава"" представља градску утврду око које се развио 
данашњи Београд. Подигнута је почетком I века као палисада са земљаним 
бедемима. Данас је својеврстан музеј прошлости Београда и са Калемег- 
данским пољем чини јединствену културно-историјску целину у оквиру 
Калемегданског парка.

* Винчанска фигурина; www.democraatcunderground.com/discuss/duboard lll
^г^к^ре^аа.огз/^ккЈ/Пинчанска-Ку.и

** Гамзиград srlWikipedia.org/.../Изабрани

*** Виминацијум arheologija-srbija.blogspot.com/2009/10/arheOll

**** Београдска тврђава, Калемегдан, www.twip.oтg/image-eurтpe-serbia-belgrade-kaL l

http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard
sr.wikipedia.org/wiki/BnH4aHCKa_Ky
srbija.blogspot.com/2009/10/arheo
http://www.twip.org/image-europe-serbia-belgrade-kal


Археолошка налазишта

Винчанска фигурина
Гамзиград - Ромулијана

Виминацијум - римски град и 
војни логор

Београдска тврђава

Културно-историјско наслеђе

Фреска Бели анђео
Хиландар

л CitlllUllti
илнлнгамлив] 

J&Ui 'MM4AB4'(£ifrn7t>
■илнлмрнлсм] 
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'ИДрМИТМЛШ
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Мирослављево 
јеванђеље

Значајно културно-историјско наслеђе сррског народа је манастир 
Хиландар' * на Светој Гори Атонској, велика сррска светиња коју су родигли 
Свети Сава и његов отац Немања. У Хиландару је до 1896. године чувано 
Мирослављево јеванђеље”’, вредна и ретка књига, написана на пергаменту 
словима уставне ћирилице Xii века, украшена са три стотине стилизова- 
них минијатура и иницијала, у боји и злату.

*** Мирослављево јеванђе/ве, www.kultksaiSSigov.yu/?p=599

* Славе, верски празници, обичаји, етно шотиви www.svetistefan.ca/images/slavski_ 
kolacigif www.svvtisteean.ca/vveonaaka/krsnaataav.html, ww\w.stimfroaliosg

** МанастирХиланда]р,^^^^.|^11а^г^1е^5пеГ^5п:ао^/1еегг^а^(^гг^е/1^^гг^1^Г^//^(^П1^|^Ј^-^7.£^.^;^]^^5-8грпкод 
-aasodaihlml ***

http://www.kultura.sr.gov.yu/?p=599
http://www.svetistefan.ca/images/slavski_
http://www.svetistefan.ca/veronauka/krsnaslava.html,www.stormfront.org
http://www.atlantaserbs.com/learnmore/library/Molitva-za-spas-Srpskog


Веома значајно уметничко дело XIII века је и фреска Бели анђео'. 
Налази се у манастиру Милешева, задужбини краља Владислава. У Миле- 
шеви су од 1237. до 1594. године почивале мошти Светог Саве које су 
Турци, по налогу Синан-паше пренели у Београд и спалили на брду Врачар 
у настојању да угуше веру народа. У Сремским Карловцима је остало забе- 
лежено да су 1735. на дан Савине смрти, 27. јануара, ђаци били ослобођени 
наставе, како би се у храмовима молили за највећег српског Светитеља и 
Просветитеља.

27. јануар је и Међународни дан сећања на жртве Холокауста . У 
октобру 2002. министри образовања чланица Савета Европе су донели 
резолуцију да се у свим државама 27. јануар (датум ослобађања Аушвица) 
обележава као Дан сећања на Холокауст.

Реч „Холокауст” је грчког порекла и значи „жртва ватре”.

Забележен документарни материјал

Жута - Јевреји
Ружичаста - хомосексуалци 
Црвена - политички затвореници 
Црна - Роми и остали „обојени” 
Зелена - криминалци

Боје и знакови којима 
су обележаване жртве геноцида

».I I
*“▼▼▼▼▼▼▼ 
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Под овим појмом подразумева се и систематски прогон и геноцид 
над различитим етничким, верским и политичким групама људи током 
Другог светског рата (Холокауст) од стране нацистичке Немачке и њених 
сарадника. ”

* Фреска Бели анђео на Христовом гробу wvwv.zvrk.rr/MskoIa/uinetnost/mileseva/ 
index.htm

** Ознаке на униформама затвореника концентрационих логора 
http://www.gayecho.com/common/news-print.aspx?id=3744&burl=%2FKoIumnar 
aspx%3Fid%3D3744

http://www.zvrk.rs/Mskola/umetnost/mileseva/
http://www.gayecho.com/common/news-print.aspx?id=3744&burl=%25252FKolumna


Забележен документарни материјал

Концентрациони логор Слика деце у 
концентрационом логору

И деца су била жртве рата.

Фотографисани, фонографисани, филмовани, 
микрофилмовани или на други начин 
забележен документарни материјал

Атомска бомба

Хирошима после атомске бомбе

Авионски снимак Нагасакија 
пре и после атомске бомбе

Други светски рат је завршен после бацања атомске бомбе на јапанске 
градове Хирошиму и Нагасаки/ „Историјско сећање о том ратном сукобу 
чврсто је остало у свести неколико поколења становништва. Управо то 
сећање је рађало масовну тежњу становника наше планете да се не доз-

* Атомска бомба, Хирошима и Нагасаки пре и после бацаља агомске бомбе. 

ndd.svarog.org/?leto=1950 news.bbc.co.uk/.../html/ l.stm sr.wikipedia.org/wiki/ATOM- 
ска_ бомб...

ndd.svarog.org/?leto=1950
sr.wikipedia.org/wiki/AroM-


воли понављање рата сличних размера. Јер они су носили и носе опасност 
од погибије целог човечанства.” (Николај Извеков)

Фотографисани, фонографисани, филмовани, 
микрофилмовани или на други начин 
забележен документарни материјал

Предмет архивирања нису само подаци о немилим догађајима у исто- 
рији једног народа, човечанства.

Предмет чувања су и фотографије познатих и мање познатих лично- 
сти, новчанице, новине, позоришни репертоари, песме, слике, дневници, 
писма, поштанске марке, дипломе... све оно што може да прикаже живот 
посматраног века.'

* Новине сербске - из царствујушћег града Виене (1813-1821); Збирка новина и часо- 
писа, www.digiIid.nb.rs/dorect/P-2587-1813

Мајсторско писмо w.cidimia.c<^mi/media/pisnio/majpi.jpg

Слика Надежде Петровић sr.vikipedIa.org/sr-еГНадежда llci ...

Војвода Степа Степановић, www.znanje.org/.../istaknute<’o201icnosti.htiii

Рагник (Српски војник извиђач (Драгутин Матић)) ову слику је њен стваралац, Горан 
Аиђелковић, предао у јавно власништво. Ово се односи на цео свет. sr.wikipedia.org 
wi ki/Сл п ка: Ratnik.jpg

Крунисање краља Петра I, септембар 1904, www.irte.rs

Вал>ево на старим разгледницама ioruni.krslarica.com'showtliread.php?t= 136396

Два наредиика: драма са певањем у 3 чииа; Збирка плаката и документационог мате- 
ријала, Позоришни плакати digilal.nb.rs/direcl Р1 130 15,8

Новчаиица са приказом споменика V3 у Крагујевцу uwv.oglasisrbija.com niagazin 
index.php?id 28

http://www.digital.nb.rs/dorect/P-2587-1813
sr.vikipedIa.org/sr-%25d0%25b5%25d0%2593%25d0%259d%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25b6%25d0%25b4%25d0%25b0
ikipedia.org/sr-%2525d0%2525b5%2525d0%252593%2525d0%25259d%2525d0%2525b0%2525d0%2525b4%2525d0%2525b5%2525d0%2525b6%2525d0%2525b4%2525d0%2525b0
http://www.znanje.org/.../istaknute%2525c2%2525b0o201icnosti.htni
sr.wikipedia.org
http://www.arte.rs
wv.oglasisrbija.com


ПРИЛОГ

Зашто је значајно архивирање

ПРИЛОГ

Текст, наставно средство са семинара за просветне раднике из 
Србије, одржан у Међународној школи за образовање о Холокаусту, Јад 
Вашем, април 2009. године.

(The ICHEIC Program for Holocaust Education in Europa,
The International School for Holocaust Studies, Yad Vashem, Jerusalem, 

Israel)

ЛУДВИГ ХИРШФЕЛД

Рођен сам 1884. у Лођу. Како сам одувек сањао да ћу кад порастем да 
постанем научник и доктор, када сам одрастао, студирао сам на најбољој 
медицинској школи у Берлину и у Хајделбергу у Немачкој. У Хајделбергу 
сам био део истраживачког тима који је открио крвне групе, након чега 
сам са женом добио посао истраживача у Цириху.

Избио је Велики рат, Први светски рат. Наравно, нисам желео да се 
вратим у Пољску, јер би ме тамо одвукли у руску армију. Такође, нисам 
желео да се придружим немачкој армији. Чуо сам да Србима треба помоћ 
у борби са епидемијама и пошто ми је то било стручно поље, радио сам све 
време рата као лекар у служби храбрих Срба.

На крају рата, вратио сам се у своју родну земљу, у Пољску, у Варшаву. 
Варшава ме је примила раширених руку. Предавао сам на Медицинском 
факултету градског универзитета и основао сам владину компанију за 
јавно здравље. Борио сам се да се подигне општа свест о важности чис- 
тоће, личне хигијене и здравља и наставио са својим истраживачима, 
највише на пољу вакцина и њихове везе са крвним групама. Објавио сам



стотине научних радова у светској штампи и био сам делегат Пољске на 
безбројним научним конференцијама, где сам сретао своје колеге из доба 
кад сам радио као истраживач и из студентског доба.

Током тридесетих, почео сам да осећам промену која је савладала моје 
пријатеље и колеге у Европи, Италијане и углавном Немце. Истраживачи 
из тих земаља почели су да доводе своја истраживања у везу са расним 
теоријама и нисам успео да схватим везу између тако нечег и науке. Њихов 
став према мени такође се неочекивано променио. На почетку академске 
године ректор универзитета тврдио је да пољски студенти не уче довољно 
марљиво пошто Јевреји почињу своје студије на факултету када их је 10 
посто, а заврше када их је 35 посто. Један од студената чак је тврдио да 
Јеврејима треба забранити да студирају на универзитету. Био сам шоки- 
ран ситуацијом. Осим свог етничког порекла, нисам осећао никакву везу 
са Јеврејима, чак ни у верском осећању, био сам католик.

(За време рата нашао сам се у гету. Ја, чувени професор чији чланци 
су објављивани у Немачкој! Било ми је тешко да се навикнем на Јевреје у 
гету, нисам их најбоље разумео. Али заразе је толико да проводим дане и 
ноћи спасавајући животе.)



Весна Лучић 
професор историје у ОШ „Стари град” Ужице

ХОЛОКАУСТ У СРБИЈИ У ИСТОРИЈСКИМ ИЗВОРИМА 
И ЛИТЕРАТУРИ (ПРОГОН ЈЕВРЕЈА)

први час

Разред: осми

Циљ часа:

- обнављање појмова антисемитизам и Холокауст, као и историјског 
контекста њиховог настанка и развоја у нацистичкој Немачкој

- препознавање на примерима историјских извора појавних облика 
антисемитизма и Холокауста, као и врсте угрожених људских права

- стицање знања о спровођењу Холокауста у Србији

Исход часа:

- ученик зна дефиницију појмова антисемитизам и Холокауст
- зна на карти да покаже окупациону поделу Југославије и Србије
- препознаје на историјским изворима примере антисемитизма и Холо- 

кауста и образлаже аргументовано свој одговор
- зна где се налазе главна стратишта Јевреја у Србији ( Сајмиште, Бањица, 

Топовске шупе)

Време часа: један школски час

Метод рада: рад на одабраним историјским изворима и литератури: 
текст, карте; вођена дискусија

Облик рада: групни рад, фронтални рад

Наставна средства:

- Карта логора у Југославији, Милош Благојевић, Историјски атлас Бео- 
град, 2006, 100 страница

- Карта поделе Југославије после Априлског рата 1941, Милош Благоје- 
вић, Историјски атлас, Београд, 2006, 99 страница

- Карта распореда и броја Јевреја у Европи пре и после Другог светског 
рата (То bear Witness, Holocaust Remembrance at Yad Vashem, 283)

- Карта окупационе поделе Европе 
www.jewishhirtuullibrrry.org/jsoourc/HoIoccust/naaimap 1938_1942.html

- 5 комплета одабраних историјских извора и карата за сваку групу
- Креп трака
- 5 паноа за сваку групу по један, на који ће лепити цедуљице
- 5 комплета питања за сваку групу

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/nazimapl938_1942.html


- 5 комплета инструкција за рад
- 5 уводних делова
- цедуљице за поделу на групе

Литература:

Кључни појмови за крај обавезног образовања, Београд, 2008.
Зборник радова, Израелско-српка научна размена у проучавању Холока- 
уста, Београд, 2008.
Зборник радова, Геноцид у XX веку на просторима Југословенских 
земаља, Београд, 2005.
Жидови на тлу Југославије, Загреб, 1988.
Милош Благојевић, Историјски атлас, Београд, 2006, 99,100.
То Bear Witness, Holocaust Remembrance at Yad Vashem, 283. 
www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/nazimapl938_1942.html

Активности наставника:

- Припрема материјал за групе (историјских извора, паноа, мапа, питања)
- Помаже групама
- Сумира резултате рада група

Активности ученика:

- Одговарају на питања наставника ( на почетку часа, у току групног 
рада, на крају часа...)

- Међусобно размењују мишљења током групног рада: распоређују 
изворе и одговарају на питања

- Примењују стечена знања о антисемитизму и Холокаусту на приме- 
рима историјских извора

- Дају своје мишљење о историјским изворима и о појавама антисемити- 
зма и Холокауста, које су имали пред собом

Структура часа

1.
Наставник обнавља, кроз питања, стечена знања о анти- 
семитизму и Холокаусту у Европи, од 1933-1945. године и 
почетку рата у Краљевини Југославији. Издваја тему часа.

7
минута

2. Подела ученика на 5 група 2 
минута

3. Наставник даје инструкцију за рад и дели материјал 1 
минут

4. Рад у групама ученика 20 
минута

5. Сумирање рада група, наставник фронтално сумира рад 
група

8 
минута

6. Евалуација часа 7
минута

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/nazimapl938_1942.html


Час

7 минута I Уводни део часа: Наставник обнавља, кроз питања, стечена знања о 
антисемитизму и Холокаусту у Европи, од 1933-1945. године и почетку 
рата у Краљевини Југославији.

Питања су:

1. Шта је то антисемитизам?
Антисемитизам представља нетрпељивост, мржњу или предрасуде 

према Јеврејима као религијској групи или нацији.

2. Шта је то Холокауст?
Холокауст је било систематско, бирократско, од државе одобрено 

прогонство и убиство приближно шест милиона Јевреја од стране наци- 
стичког режима и њихових колаборациониста од 1933-1945. године. Тер- 
мин „холокауст” потиче од старих Грка и значи „жртва ватре”- односи 
се на жртве приношене боговима, а у пренесеном значењу подразумева 
уништење нечега или некога. Јевреји употребљавају за Холокауст израз 
Шоа. HaShoah Ve-Hagevurah (хебрејски) дословно значи Дан сећања на 
мученике и јунаке Холокауста.

3. На које су све начине Немци спроводили „коначно решење” 
јеврејског питања?

Антирасни закони, спаљивање синагога, затварање у гетое и логоре, 
нехумани услови живота, понижавање, ношење жуте траке, масовно 
убијање, отпуштање са посла, забрана школовања...

4. Када је Југославија ушла у рат против Тројног пакта?
6. април 1941. године.

5. На које делове се распала Краљевина Југославија у априлу 1941. 
године?

Показати на карти у М. Благојевић, Историјском атласу на страници 99. 

На примеру историјских извора везаних за Србију, у време Другог свет- 
ског рата, обновићемо своја знања о антисемитизму и Холокаусту и научи- 
ћемо да препознајемо те страшне појаве у људској историји.

2 минута II Подела ученика на 5 група (од 3-5 чланова, Прилог 6), тако што ће се 
налазити по повезаности појмова:

1. Логори ван Југославије: Аушвиц, Матхаузен, Треблинка, Дахау, 
Мајданек

2. Логори на територији Југославије: Јасеновац, Стара Градишка, 
Сајмиште, Јадовно, Бањица

3. Идеологије: фашизам, антисемитизам, тоталитаризам, нацизам, 
расизам

4. Личности: Адолф Хитлер, Бенито Мусолини, Хајнрих Химлер, 
Јозеф Гебелс, Јозеф Менгеле

5. Појмови: Холокауст, гето, логор, избеглице, Међународни дан 
сећања на жртве Холокауста - 27. јануар



На клупе где ће се распоредити ученици, ставити цедуљице са називима 
група, да би могли да нађу своје место.

III Подела материјала за сваку групу и питања на која треба да одго- 
воре, давање инструкције. (Прилог1 - Уводни део; Прилог 2 - изабрани 
историјски извори и карте; Прилог 3 - шема за попуњавање; Прилог 4 - 
питања за групе). Наставник фронтално даје инструкцију, а за сваку групу 
је припремио и папирић са написаном инструкцијом.

Инструкција: Пре него што почнете да радите прочитајте уводни 
текст, који ће вам помоћи да схватите изворе, који су пред вама и да одго- 
ворите на постављена питања. Пред вама се налази 10 различитих исто- 
ријских извора насталих на територији Србије у Другом светском рату и 
4 историјске карте.

а) Прво ћете прочитати дате изворе и поређати хронолошки на 
ленту времена на паноу.

б) Потом ћете за сваки наведени извор, у табелу, уписати која људска 
права су била угрожена Јеврејима у Србији у време Другог свет- 
ског рата.

в) На празном месту, на паноу, ћете одговорити на постављена 
питања, која ће добити свака група. Имате за рад 20 минута.

г) Сваки члан групе може бити питан.

IV Рад у групама

V Сумирање рада група, наставник фронтално сумира рад група.

Ученици излажу одговоре по групама, свака група одговара на два 
питања, а остале прате и допуњују њихове одговоре. Наставник сумира 
одговоре на табли, хамеру или графофолији. (Прилог 4.)

Прво се сумира хронолошки редослед докумената, потом врста права 
која је угрожена према датим извором и одговори на питања.

20 Minivi а

S м iniv i а

VI Завршни део часа (евалуација): Наставник пита одељење:
Који вам је од изложених докумената био најупечатљивији?

Инструкција: Свако од вас нека приђе табли и поред бројева на табли 
који представљају редослед историјских извора које су добили, ставите 
неки свој амблем, знак, поред историјског извора који је на вас оставио 
највећи утисак.

Потом ће наставник фронтално разговарати са ученицима о њиховом 
избору. На крају ће фокусирати пажњу на карту колико је било Јевреја у 
Европи пре Другог светског рата, а колико на крају Другог светског рата 
са освртом на податке у Србији.



4 минута

ПРИЛОГ1

Уводни текст, који ће ученици прочитати пре него што почну да 
читају изворе, и који ће бити дат свакој групи:

На територији Србије (у њеним данашњим границама), живело је до 
30.000 Јевреја, односно око 40% укупне популације Јевреја у Краљевини 
Југославији (Поповић Небојша, Јевреји у Србији 1918-1941, Београд, 1997, 
195,196). Потпуна грађанска равнгправнгст Јевреја је остварена одлукама 
Берлинског конгреса, али ће у пракси бити уведена 1888. године. И поред 
стварања нове државе 1918. године грађанска равнгправнгст јеврејске 
заједнице није нарушавана до октобра 1940. године. Тада је влада донела 
уредбу о мерама у којима је ограничено право Јеврејима да продају пред- 
мете људске исхране, као и да се број јеврејских студената и ученика мора 
свести на постотак јеврејског становништва у укупном становништ^Е^у^.

Општи оквир у коме се одигравала драма Јевреја у Србији, била је 
сложена слика окупационе поделе Југославије и Србије. Основу за поделу 
југословенских и српских територија чине Хитлерове смернице од Т1. 
марта 1941. године. Словенија је потпуно подељена; 10. априла 1941. нас- 
тала је Независна држава Хрватска (обухватала Хрватску, Босну и Херце- 
говину и Срем), а Србија је сведена на границе пре 1912. године и стављена 
је под директну немачку војну окупациону управу. Остатке државе су пре- 
узели Италијани, Албанци, Бугари и Мађари (Погледај карту окупационе 
поделе Југославије 1941. године, Милош Благојевић, Историјски атлас, 99 
страница). Домаћа „Влада народног спаса” генерала Милана Недића, се 
налазила под потпуном кгнтрглгм немачких власти.

(Милан Ристовић, ПроГоњени и њихови саучесници: солидарност и помоћ 
Јеврејима у Србији 1941-1944, у Зборник радова Израелско-српска научна раз- 

мена у проучавању Холокауста, Београд, 2008, 169, 170).

Историјски извори

1. 16. априла 1941. заповедник Оперативне групе полиције безбедности и 
Службе безбедности издао је у Београду наређење о обавезном прија- 
вљивању Јевреја Градској полицији за заштиту 19. априла. Оглушење о 
ову команду је за собом повлачило смртну казну.

(Милан Ристовић, ПроГоњени и њихови саучесници: солидарност и помоћ 
Јеврејима у Србији 1941-1944, у Зборник радова Израелско-српска научна раз- 

менау проучавању Холокауста, Београд, 2008, 169)

2. Почетком маја 1941. године, немачки војни заповедник за Србију је 
издао наређење о блокади и одузимању свих јеврејских улога и других 
вредности депонованих у банкама, а крајем истог месеца је „Наредбом 
бр. 7” одредио обавезну пријаву јеврејске имовине и одузимање њихо- 
вих радњи на територији Србије, Баната и Санџака...

(Милан Ристовић, ПроГоњени и њихови саучесници: солидарност и помоћ 
Јеврејима у Србији 1941-1944, у Зборник радова Израелско-српска научна раз- 

мена у проучавању Холокауста, Београд, 2008, 174)



3. У Србији је од 30. маја 1941. године, била на снази најстрожа забрана 
помагања и скривања Јевреја. Немачки војни заповедник за Србију 
прописао је смртну казну за сва лица која примају на преноћиште, 
скривају или примају на чување њихове ствари или их стичу заменом 
или куповином.

(Милан Ристовић, ПроЈоњени и њихови саучесници: солидарност и помоћ 
Јеврејима у Србији 1941-1944, у Зборник радова Израелско-српска научна раз- 

мена у проучавању Холокауста, Београд, 2008,178)

4. 31 . маја 1941 . године немачке војне власти су забранмле Јеврејима 
рад у свим јавним службама и занимањима, приступ у јавне локале, 
коришћење средстава јавног саобраћаја, а одузета им је готово сва 
имовина и уведена принудна радна обавеза за све мушкарце од 14 до 
60 и жене од 14 до 40 година старости.

(Милан Ристовић, ПроТоњени и њихови саучесници: солидарност и помоћ 
Јеврејима у Србији 1941-1944, у Зборник радова Израелско-српска научна раз- 

менау проучавању Холокауста, Београд, 2008, 175)

5. 10. јула 1941. године формиран је концентрациони логор Бањица, кроз 
који је прошао или је убијен велики број Јевреја.

( Жидови на тлу ЈуГославије, Загреб, 1988, 209)

6. 22. јула 1941. године немачки војни заповедник за Србију је донео 
наредбу о одузимању непокретне имовине од Јевреја.

( Жидови на тлу ЈуГославије, Загреб, 1988, 209)

7. Од9-13 октобра 1941. годинезбогпогибије21 немачкогвојникау борби
са партизанима, стрељано је 449 београдских и 400 Јевреја из логора у 
Шапцу. _ . .

( Жидови на шлу ЈуГославије, Загреб, 1988, 209)

8. Од августа до новембра 1941. године немачке ок-упаЈционе власти су 
сакупљале и затварале одрасле мушкарце у импровизованом логору 
у „Топовским шупама”, где су прво доведени Јевреји из Баната. У јесен 
1941. у великим егзекуцијама цивила у Србији, по неким проценама 
стрељано је око 5.000 Јевреја старијих од 14 година...

(Милан Кољанин, Немачки лоГор на БоГрадском Сајмишту 1941-1944, 
Београд, 1992, 39)

9. У новоосновани Judenlager Semlin (Сајмиште) су у првој половини 
децембра затварани пре свега јеврејске жене и деца. Од марта до 
почетка маја 1942. године сви су убијени у специјалном, у ту сврху пос- 
латом камиону-гасној комори.

(Милан Ристовић, Прогоњени и њихови саучесници: солидарност и помоћ 
Јеврејима у Србији 1941-1944, у Зборник радова Израелско-српска научна раз- 

менау проучавању Холокауста, Београд, 2008, 176)



10. Др Емануел Шафер, заповедник гррте за решавање ј еврејског питања у 
Србији, на сасаанку етсоктх ндаачктх еојнтх коаанданааа јеготсаока, 
8. јуна 1942. годтнд, таадсато јд да е Србтјт: „Нд еосаојт етшд нткакао 
јдардјско етаањд. (Осаалт су) саао Јдарејт е адшоатата бракоетаа.

(Жднт Лдбл, До „коначноГреилења". Јевреји у Србији, Бдоград, 2002, 3229

Шема на хамеру

ПРИЛОГЗ

Исаоријски таеорт о
Холокаусте е Србтјт

Врста егрожентх 
ераеа

V F
\ /\v

п
ПРИЛОГ4 ■

Питања за групе

1. Задааак. Исаортјскд тааорд хронолошки поређај т аалдет на ардаднске 
лднау на левој сарант аабдлд.

2. На десној сарант аабелд, еордд сеаког исаориеског тааора, наетшт које
људско право јд бтло угрождно од саранд ндаачктх окееацт-
онтх аласат е Србији е ардад Друаог садаског рааа?

3. Којд мдрд су ндмачкд окуеацтонд аласат, ерддеатаалт е Србији ероата 
Јдардја?

4. У којтм логортма е ^^6^^ су сарадалт ^2^^^^^? Пронађт тх на карат 
логора е ^004^^^^ е ардмд Друаог седаског рааа?

5. На осноау карад броја Јдардја ерд т еослд Другог седаског рааа, аакључт, 
колтко је Јдердја сарадало е Ср6ији е доба Другог седаског рааа? Колткт 
јд то ероцднаа е односу на екуеан број Јдердја ерд Другог сееаског рааа е 
Србији? Којтм исаоријским таеором од наеедднтх тај аакључак мождш 
еотердити?



Одговори на питања за групе

1. У Прилогу 1. су истзријпрт извзри пзређааи хронзлошкт.

2.

Хоонолошрт поређани ^0^^- 
отјтрт тзнорт о Холоочутту у 
Србији у ноемч Другог тнет- 
трог рсеч

Угрожчнч поанс

1. Нису једнакт пред закзном

2. Правз на приваану снојину

3. Право на живза

4. Право на слободу коетања, радч, потнст- 
ност, приватну твојину

5. Правз нч живот

6. Право на приватну снојтну

7. Право на живзт

8. Пранз на живзт (мушоарцтмс)

9. Право нч живзт (женамч и деци)

10. Право на живзт

ПРИПОГ5

3. Доноте законе позаин Јенреја, коjтмч многа права;

Упућују их на присилни рад;

Зчбрањенз им је пзјчнљинчње на јавним месттма;

Губе посчо;

Одвзђени су у логоре;

У логорима су убијани мушкарци, жене, деца, счмо зато што су Јеноејт

Пљччкање и уништавање тмонтне...

4. Сајмиште, Бањица, Шабац, Топовткч шупе

5. Од 12.000 Јчночја у Србији (окупчцтона зона) страдало је 11.000 Јеночјч.
У потледњем 10-ом исаоријтком тзнооу.

Појмови за поделу на групе

1. Логори ван Југославије: Аушвиц, Мчтхчузчн, Треблтнкч, Дчхчу, Мчјданчр

2. Логори на територији Југославије: Јасеновац, Стара Градишкч, Счј- 
миште, Јадовно, Бчњица

3. Идеологије: фашизчм, анттсемттизам, тзталттартзам, нацизам, растзсм



ПР1ИЛОГ6 4. Личности: Адолф Хитлер, Бенито Мусолини, Хајнрих Химлер, Јозеф 
Гебелс, Јозеф Менгеле

5. Појмови: Холокауст, гето, логор, избеглице, Међународни дан сећања 
на жртве Холокауста - Т7. јануар

ПРИЛОГ7 Карте

Окупаторска подела Краљевине Југославије 1941. године



NAZI DOMINATION IN EUROPE 
1938-1942
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Карта окупационе поделе Европе

Карта броја Јевреја у Европи пред Други светски рат и страдалих (убијених)



Весна Лучић 
професор историје у ОШ „Стари град” у Ужицу

ХОЛОКАУСТ У СРБИЈИ
У ИСТОРИЈССИМ ИЗВОРРИМА И ЛИТЕРАТУРИ 

(СОЛИДАРНОСТ И ПОМОЋ СЕВРЕЈИМА У СРБИСИ)

други час

Разред: осми

Циљ часа:

- обнављање чињеница везаних за спровођење Холокауста у Србији од 
стране немачких окупационих власти

- анализирање сведочанстава праведника међу народима, примери из 
Србије

- подстицање критичког размишљања и саосећања ученика према жрт- 
вама и њиховим помагачима.

- неговање личне одговорности

Исход часа:

- ученик зна ко је жртва, ко злочинац, а ко посматрач и праведник
- зна и разуме важност сећања на жртве, преживеле, праведнике
- изражава свој став

Време часа: један школски час

Метод рада: рад на одабраним историјским текстовима (примерима пра- 
ведника у Србији); вођена дискусија

Облик рада: групни, фронтални, индивидуални

Наставна средства:

- Карта логора у Југославији, Милош Благојевић, Историјски атлас Бео- 
град, 2006, 100 страница

- Карта поделе Југославије после Априлског рата 1941, Милош Благоје- 
вић, Историјски атлас, Београд, 2006, 99 страница

- Карта распореда и броја Јевреја у Европи пре и после Друтог светског 
рата (То bear Witness, Holocaust Remembrance at Yad Vashem, 283)

- Примери текста за сваког ученика
- 5 комплета питања за сваку групу
- 5 комплета инструкција за рад
- Цедуљице за поделу на групе



Литература:

Кључни појмови за крај обавезног образовања, Београд, 2008.
Зборник радова, Израелско-српка научна размена у проучавању Холока- 
уста, Београд, 2008.
Милош Благојевић, Историјски атлас, Београд, 2006, 99,100
То bear Witness, Holocaust Remembrance at Yad Vashem, 283

Акгивности наставника:

- Припрема материјала за групе (историјских извора, питања)
- Помаже групама
- Сумира резултате рада група

Активности ученика:

- Одговарају на питања наставника ( на почетку часа, у току групног 
рада, на крају часа...)

- Читају текстове индивидуално
- Међусобно размењују мишљења током групног рада
- Дају своје мишљење о поступцима људи који су помагали Јеврејима, 

саосећају са жртвама
Структура часа

1. Hасаавнтк о6нчвљч, кроз питања, знања учентка о спро- 
вођељу Холокауста у Србији и истиче тему часа.

5 
минута

2. Hаставнтк даје тнтарурцтју за рад и дели мчтеотјчл 2 
мтнуач

3. Ученици индивидуалнз, читају и уче добтјчне потчч 5 
мтнута

4 Подчлч нч групе и тнттрукција настчнника 2 
минута

5. Рад у групама ученика 15 
мтнута

6. Сумтрчње рада група, нсстанник фрзнаално сумирч рад 
група

8 
мтнуаа

7. Еналучцијс часа 8 
мтнута

Час

I Уводни део часа:

а) Настааник обнавља, кроз плтања, стечена знања о спровооењу „конач- 
ног решења” у Србији.
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Питања су:

1. Покажи на карти на које делове се распала Краљевина Југославија 
априла 1941. године и како је била подељена окупирана Србија?

Показати на карти у М. Благојевић, Историјском атласу на страници 99.

2. На које је све начине немачка окупациона власт спроводила 
„коначно решење” јеврејског питања у Србији?

Антирасни закони, спаљивање синагога, затварање у логоре, неху- 
мани услови живота, понижавање, масовно убијање, отпуштање са посла, 
забрана школовања...

3. У којим логорима су страдали Јевреји у Србији?

Сајмиште, Бањица, Топовске шупе, били си интернирани и у друге 
логоре, ван Србије...

4. Колико је Јевреја страдало у окупираној Србији током Другог свет- 
ског рата?

Од 12.000 је страдало 11.000 Јевреја. Већина.

б) Наставник издваја тему часа:

На примерима сведочанстава спасених људи - Јевреја у Другом свет- 
ском рату у Србији, уверићемо се да нема таквих државних закона, који 
могу потпуно да пониште људскост, дубоко саосећање и добру вољу да се 
помогне прогоњенима и угроженима, па чак и по цену свог живота.

2 минута II

а) Наставник даје инструкцију ученицима. Свако од вас ће извући папир. 
На том папиру се налази по једна истинита прича из окупиране Србије у 
Друтом светском рату. Имате 5 минута да причу прочитате и упамтите, 
јер ћете у другој активности ту причу морати да испричате другима.

б) Наставник дели материјал: сваки ученик извлачи по једну причу.

5 .минута III Ученици индивидуално читају и уче добијене приче

2 минута IV

а) Наставник формира групе по бројевима који се налазе на врху тих 
прича: пример за причу један:1-1; 1-2; 1-3; 1-4; 1-5 и тако и за остале 
приче 2-1; 2-2; 2-3; 2-4; 2-5 итд. Групе су ЈЕДАН; ДВА; ТРИ; ЧЕТИРИ 
И ПЕТ. Овим се постиже да у сваку групу дођу представници са раз- 
личитим причама. На клупе где ће се распоредити ученици, ставити 
цедуљице са називима група, да би могли да нађу своје место.

б) Инструкција наставника за рад у групама: Свако од вас у групи је имао 
различиту причу. Сада ћете осталима у групи, свако од вас испричати 
своју причу и одговорићете на постављена питања:
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1. Да ли се смело помагати Јеврејима у Србији? Која казна је чекала 
оне који су им помагали? (сети се извора, које смо радили пре- 
тходни час)

2. На које је све начине српско становништво учествовало у спаса- 
вању Јевреја?

3. Ко све помаже Јеврејима у наведеним примерима?

За рад имате 15 минута

V Рад у групама

VI Сумирање рада група, наставник фронтално сумира рад група.

а) Ученици се јављају по слободном избору и препричавају приче које су 
добили.

б) Ученици се јављају по слободном избору и одговарају на питања која су 
добили.

VII Завршни део часа (евалуација); Наставник пита одељење:

а) Која вам је од изложених прича била најупечатљивија?

Инструкција: Свако од вас нека приђе табли и поред бројева на табли који 
представљају редослед историјских извора које су добили, ставите неки 
свој амблем, знак, поред приче која је на вас оставила највећи утисак.

б) Потом ће наставник фронтално разговарати са ученицима о њиховом 
избору.

в) Завршни текст:

- Само мањи део оних који су учествовали у спасавању својих 
јеврејских суграђана је после рата, у знак захвалности, добио почасни назив 
„праведника међу народима”. Пошто су активности на сакривању Јевреја 
морале бити тајне, за многе се људе никада није сазнало да су им помагали. 
Многи су погинули и нестали у вихору рата, а многи су се и упокојили, а да 
нису пренели другима ништа од онога што је било. До краја 2006. године 
„медаљу праведника” су примила 124 држављанина Србије. Ови бројеви 
не одражавају стварну слику помоћи коју су својим јеврејским суседима 
пружали њихови суседи и пријатељи српске и осталих националности у 
Србији од априла 1941. године до октобра 1944. године. Јевреји су у знак 
захвалности свима онима који су их помагали у Другом светском рату, у 
Јад Вашему (меморијалном центру жртвама Холокауста), подигли такоз- 
вану „Долину праведника”, где је за сваког „праведника међу народима” 
посађено по једно дрво.

(Милан Ристовић, ПроГоњени и њихови саучесници: солидарност и помоћ 
Јеврејима у Србији 1941-1944, у Зборник радова Израелско-српска научна 

размена у проучавању Холокауста, Београд, 2008, 207, 208).

15 минута

8 мину i а

2 мпнута

2 мину ia

4 мпнуiа



ПРИЛОГ1

- Сваком ученику дати списак праведника из Србије (прилог 2). Да 
пронађу личности које смо помињали у текстовима и да сви ови људи 
служе као пример храбрости и пожртвовања, свима нама.

Прича 1. (1-1; 1-2; 1-3; 1-4, 1-5)
Сећајући се првих месеци окупације, једна београдска Јеврејка је овако 

описала односе са својим српским суседима: „Нису од нас окренули главе. 
Марија ТЈђрђевић, мој разредни старешина и професор немачког језика, 
долази да пита може ли да помогне...пријатељи нас посећују с намирни- 
цама у рукама знајући да Јевреји смеју да купују тек после десет сати, а 
тада већ у гладном Београду нема више ничега на пијацама. Херцеговац 
Лука, носач са Јованове пијаце, непозван долази и строго наређује мајци: 
„Сада ћеш ми казати шта да ти сутра донесем са пијаце и тако ће бити 
сваки дан”. Најстарији од браће Жујовића...долази из Неменикућа под Кос- 
мајем...хоће да нас води у село да у његовој кући живимо до краја рата... 
апотекар Милутиновић...нуди мајци да је пријави као сестру, избеглицу из 
Босне, а да моју сестру и мене усвоји кроз легалну процедуру.”

(Милан Ристовић, Пројоњјни и њихови саучесници: солидарност и помоћ 
Јеврејима у Србији 1941-1944, у Зборник радова Израелско-српска научна 

размена у проучавању Холокауста, Београд, 2008, 169, 182).

Прича 2. (2-1; 2-2; 2-3; 2-4, 2-5)

а) Свој стан који се налазио у непосредној близини Гестапоа, др Миро- 
слав М. Стојадиновић је 1941. године претворио у тајни азил за јеврејске 
суграђане и избеглице које је рат затекао у Београду. Помогао је у спаса- 
вању око 80 Јевреја, кријући их, набављајући документа и обезбеђујући 
им да напусте град. Он је одликован медаљом праведника међу народима.

(Милан Ристовић, Прогоњени и њихови саучесници: оолидарност и помоћ 
Јеврејима у Србији 1941-1944, у Зборник радова Израелско-српска научна раз- 

менау проучавању Холокауота, Београд, 2008, 169, 184).

б) Пошто је избегао заробљавање у Априлском рату 1941. године, 
др Марко Анаф, резервни сантитетски официр се вратио у Београд... На 
тавану породичне куће, у једном од централних београдских квартова 
саградио је мало склониште-бункер, у који ће се са мајком склањати на 
сваки знак опасности. Захваљујући добро камуфлираном склоништу, 
уз помоћ супруге и пријатеља, у сопственој кући је илегално боравио 42 
месеца, од јула 1941. до октобра 1944. Његово склониште, самодисциплина, 
али и помоћ и одлучност супруте Славке да га не ода ни после мучења у 
полицији и вишемесечног затвора, у којем се нашла после вишедневног, 
неуспешног полицијског претреса куће, спасли су његов и живот његове 
мајке.

(Милан Ристовић, Прогоњени и њихови саучесници: солидарност и помоћ 
Јеврејима у Србији 1941-1944, у Зборник радова Израелоко-орпока научна раз- 

менау проучавању Холокауста, Београд, 2008, 169, 189).



Прича 3. (3-1; 3-2; 3-3; 3-4; 3-5)
Мешовити бракови су пружали реалну могућност преживљавања 

припадницима јеврејског народа. Наредбом окупационих власти склапање 
бракова између Срба са Јеврејима је било најстроже забрањено. Упркос 
томе то се дешавало. Ево неколико примера. Тако се у Београду, Сарина 
Леви, која се од лета 1942. скривала код породице Бошковић, августа 1944. 
венчала за Предрага Бошковића као „Невена Шуменковић”. Магда Фење 
се венчала у манастиру Студеници 1942.године. Уз дозволу измољену у 
Патријаршији од владика Круља и Јована Илића, у Београду је почетком 
децембра 1941.године хитно склопљен брак између Јеврејке Ане Шотен и 
Алексе Куртовића, на предлог њихове заједничке другарице-непосредно 
пред позив немачких власти за пријаву и затим затварање свих јеврејских 
жена. Вера Шенфелд је пуштена из логора на Сајмишту захваљујући лаж- 
ном изводу из књиге венчаних, којом је њен познаник из Земуна доказао 
да је удата за католика.

(Милан Ристовић, ПроГоњени и њихови саучесници: солидарност и помоћ 
Јеврејима у Србији 1941-1944, у Зборникрадова Израелско-српска научнараз- 

менау проучавању Холокауста, Београд, 2008, 169, 188).

Прича 4. (4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 4-5)
Власник хотела и кафане „Европа” у Куршумлији, Живорад Арсе- 

нијевић, примио је у фебруару 1942. године три јеврејске породице из Бео- 
града. Њих је затим преко својих веза пребацио на Копаоник, у Прескоче, 
заселак села Коњува, код обућара Раше Николића, који је понудио помоћ 
целој групи од 40 Јевреја, колико их је тада било у Куршумлији и у селу 
Блажево. Један од бегунаца фоторепотрер београдског листа „ Политика”, 
Рака Рубен, у свом сећању наводи да су сељаци знали да крију Јевреје; то су 
знали чак и Бугари који су ту област држали под својом контролом.

Живорад Арсенијевић је средином 1942. године успео да интервен- 
цијом код бугарских официра у Куршумлији, ослободи из затвора Рубе- 
нову супругу и кћерку и још две породице ухваћене у једној рацији. Скри- 
вајући се у селу Гргуре, у кући породице Брадић, дочекали су крај рата. 
Сам Рубен је у априлу 1941. године избегао одвођење у заробљенички 
логор у Немачку захваљујући помоћи познаника, типографа Топића, који 
га је дословно извукао из колоне док је пролазила београдским улицама, 
склонио код себе, дао му цивилно одело и одвео кући.

(Милан Ристовић, ПроГоњени и њихови саучесници: солидарност и помоћ 
Јеврејима у Србији 1941-1944, уЗборник радова Израелско-српска научна 

разменау проучавању Холокауста, Београд, 2008,169,191).

Прича 5. (5-1;5-2; 5-3; 5-4:; 5-5)
У Ивањици, у градићу у југозападној Србији, официр Недићеве 

Државне страже је у пролеће 1942. године упозорио инжењера Аврама 
Данона, бившег управника рудника антимона, ожењеног Српкињом, и 
његове рођаке избегле из Сарајева, да је добио наређење да их спроведе
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ПРИЛОГ2

у Ужице, али да ће налог задржати недељу дана како би се они благовре- 
мено склонили. И он сам се спремао да дезертира, јер није желео даље да 
буде под немачком командом. Полицијски писар Јованчић им је прибавио 
лажне исправе са српским именима, а свештеник Драгољуб Милановић их 
предао поузданим водичима, који су их спровели до Црне Горе и италијан- 
ске окупационе зоне.

(Милан Ристовић, ПроГоњени u њихови саучесници: солидарност и помоћ 
Јеврејима у Србији 1941-1944, у Зборник радова Израелско-српска научна 

размена у проучавању Холокауста, Београд, 2008, 169, 192).

До сада је у Србији уручено 127 медаља праведника међу народима 
(члановима 73 породице)

ПРАВЕДНИЦИ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1. АНДЕСЕЛИЋ, Марија и њене кћерке Наталија Димкић и Вера Петро- 
вић; проглашене за праведнике 1993. за спасавање Софије Лунгиновић

2. АРАНЂЕЛОВИЋ, Вера; проглашена за праведника 1991; спасени(?)

3. АРСЕНИЈЕВИЋ, Љубивоје и Вујка, и њихов син Миље; проглашени за 
праведнике 2000. за спасавање Тугомира - Бруна Брукнера

4. БЕНЧЕВИЋ, Антун и његова сестра Мира; проглашени за праведнике 
1994. за спасавање Павла Белаха

5. БЛЕНДИЋ, Ћорђе; проглашен за праведника 1992; спасени (?)

6. БЛЕНДИЋ, Мирта, Јован, Никола и Николица; проглашени за праве- 
днике 2000. за спасавање Жака Левија и његове породице

7. БОНЏИЋ, Боривоје и Гроздана; проглашени за праведнике 1980; спа- 
сени (др Јулија Ехренфелд)

8. БОТИЋ, Радован; проглашен за праведника 1989, спасени (?)

9. БРАДИЋ, Сава и Јована; проглашени за праведнике 1994. за спасавање 
Раке Рубена и његове породице, жене Флоре, кћерки Буене и Рахеле

10. ЧАНАДИ, Маришка; проглашена за праведника 1995. за спасавање 
девојчице из породице Саул (сестре Јосифа Саула - усвојеног Жам- 
боки)

11. ДУДАШ, Пало и Ана; проглашени за праведнике 1995; спасени (?)

12. ЋОНОВИЋ, Радован и Роса; проглашени за праведнике 1983; спасени 
(?)

13. ТОШЕВИЋ - АДАЊА, Дара; проглашена за праведника 1998. за спаса- 
вање Аврама Адање (свог будућег супруга) и његове породице

14. ЛјУРКОВИЋ, Александар; проглашен за праведника 2000. за спасавање 
Жака Левија и његове породице

15. ГЛАВАШКИ, Јелена; проглашена за праведника 1987; спасена Жени 
Лебл



16. ГЛИГОРИЈЕВ14Ћ, Милан; проглашен за праведника 1996; спасени (?)

17. ХОРВАТ, Павао; проглашен за праведника 1965; спасени (?)

18. ИМЕРИ - МИХАЉИЋ, Хајрија; проглашена за праведника 1991; спа- 
сени Стела - Естер Бахар

19. ЈАКОВЉЕВИЋ, Анђа; проглашена за праведника 1992. за спасавање 
Маје Циндрић, рођене Бухвалд

20. ЈАНОШЕВИЋ, Катица; проглашена за праведника 1964; спасени (?)

21. ЈОВАНОВИЋ, Немања, његова сестра Нада Козлов, родитељи Богдан и 
Десанка; проглашени за праведнике 1968; спасени (?)

22. ЈОВАНОВИЋ, Тихомир и Милка; проглашени за праведнике 1992; спа- 
сени (?)

23. ЈОВАНОВИЋ, Станко и Љубинка; проглашени за праведнике 1967; 
спасени (?)

24. ЈОВАНОВИЋ, Петар; проглашен за праведника 1993. за спасавање 
Бланке Алтарац

25. ЈОВАНОВИЋ, Даница и њене кћерке Олга и Милева; проглашене за 
праведнике 1993. за спасавање Бланке Краус и њеног сина Александра 
Крауса

26. КИРЕЦ, Мирослав; проглашен за праведника 1990. за спасавање Соње 
Барух

27. КНЕЖЕВИЋ, Слободан и Миленија; проглашени за праведнике 1980; 
спасени др Јулија Ехренхард и син Илан

28. КОСТИЋ, Драгољуб, његова сестра Босиљка Костић - Ранчић и отац 
и мајка; проглашени за праведнике 1997. за спасавање Бојане Конфино 
(по исељењу у Израел променила је име у - Рахел Абраванел)

29. КОЗАРСКИ, Стево, Јулис, Бато и Олга; проглашени за праведнике 
1994; спасени (?)

30. КУДЛИК, Бела и Катарина; проглашени за праведнике 1987; спасени (?)

31. ЛЕПЧЕВИЋ, Милета; проглашен за праведника 1978.; спасени (?)

32. ЉУБИЧИЋ, Лазар и Мила; проглашени за праведнике 1994. за спаса- 
вање Томија Шосбергера

33. ЉУБИСАВЉЕВИЋ, Васа; проглашен за праведника 2000. за спасавање 
Ребеке Тајтацак и њених четворо деце

34. МАЦАСОВИЋ, Иштван и Ана; проглашени за праведнике 1988; спа- 
сени (?)

35. МАКСИМОВИЋ, Видан; проглашен за праведника 2000. за спасавање 
Ребеке Тајтацак и њених четворо деце

36. МАРИНКОВИЋ, Тјорђе и Станка; проглашени за праведнике 1996. 
за спасавање Рахамима Раке Рубена и његове породице, жене Флоре, 
кћерки Буене и Рахеле



37. МАРКОВИЋ - ЛЕВЕЦ, Мартина; проглашена за праведника 2000. за 
спасавање Данила Фогела и браће Бехерано, Јосипа и Бењамина

38. МИЛЕНОВИЋ, Љуба; проглашен за праведника 2000. за спасавање 
Жака Левија и његове породице

39. МИЛЕНКОВИЋ, Светозар и Вида и њен брат ПЕТРОВИЋ Александар; 
проглашени за праведнике 2002. за спасавање Марије - Магде Мићић

40. МИЛХАРЧИЋ, Лујза; проглашена за праведника 1985; спасени (?)

41. МЛАДЕНОВИЋ, Бисерка и Владимир и КОВАНОВИЋ Дивна, Бисер- 
кина мајка; проглашени за праведнике 2000. за спасавање Кларисе Леви 
и Руже Лихтнер - Крндић

42. НИКОЛИЋ, Раша; проглашен за праведника 1995. за спасавање Раке 
Рубена и његове породице, жене Флоре, кћерки Бојане и Рахеле

43. НОВАКОВИЋ, Крсто; проглашен за праведника 2000. за спасавање 
Ребеке Тајтацак и њених четворо деце

44. ПАНИЋ, Светозар и Ангелина; проглашени за праведнике 1993; спа- 
сени (?)

45. ПАШЋАН, Надежда; проглашена за праведника 1994. за спасавање 
Томија Шосбергера

46. ПЕЈИЋ, Мирко и Невенка и њихов син Александар; проглашени за 
праведнике 1986. за спасавање Јулија Кемењија

47. ПЕТРОВИЋ, Коса; проглашена за праведника 2000. за спасавање 
Ребеке Тајтацак и њених четворо деце

48. ПОПОВИЋ, Предраг; проглашен за праведника 2002. за спасавање 
браће Маргулис, Ралфа и Алека и њихове породице

49. ПОПОВИЋ, Т>орђе и Марија; проглашени за праведнике 2000. за спаса- 
вање Жака Левија и његове породице

50. ПРИЦА, Спасеније; проглашен за праведника 1991. за спасавање Гер- 
шона Капонија

51. РИСТИЋ, Ристо; проглашен за праведника 1994. за спасавање Рахеле 
Алтарас, рођене Волах

52. СТАМЕНКОВИЋ Јеленко и Љубица 2006 за спасавање Мајера Калде- 
рон, жене и деце Естер, Мирјам и Јосифа

53. СТЕФАНОВИЋ, Миле и његова сестра СВЈЕТЛИЧИЋ Милева; прогла- 
шени за праведнике 1992. за спасавање Јакова Барарона

54. СТОЈАДИНОВИЋ, Мирослав; проглашен за праведника 1966; спасени 
(?)

55. СТОЈАДИНОВИЋ - БУДИЋ, Зора; проглашена за праведника 2002. за 
спасавање Шошане Блихер

56. СТОЈАНОВИЋ, Андреја и Катарина; проглашени за праведнике 2001. 
за спасавање Жака Левија и његове породице



57. СТОЈАНОВИЋ, Тјорђе; проглашен за праведника 2000. за спасавање 
Жака Левпја и његове породпце

58. СТОКОВИЋ, Драгутин и Живка и њихова братаница ВАСОВИЋ Рад- 
мила; проглашени за праведнике 1996. за спасавање Талме Шпанцер

59. САГМАЈСТЕР, Ласло и Јулијана; проглашени за праведнике 1988. за 
спасавање Магде Енглер и сина Паула

60. ТАБАКОВИЋ, Павле; проглашен за праведника 1978;спасени (?)

61. ТОДОРОВИЋ, Мита и Круна и њихови син и снаја Жика и Рада; прог- 
лашени за праведнике 1995. за спасавање породице Шомло

62. ТОШИЋ, Милорад; проглашен за праведника 1978; спасени (?)

63. ВАСИЋ, Предраг; проглашен за праведника 1994. за спасавање Раке 
Рубена и његове породице, жене Флоре, кћерки Бојане и Рахеле

64. ВЕЛЖОВИЋ, Мирослав; проглашен за праведника 2000. за спасавање 
Ребеке Тајтацак и њених четворо деце

65. ВЕЉКОВИЋ - ШТАЈНИЋ, Злата и њени отац и мајка; проглашени за 
праведнике 2000. за спасавање Ребеке Тајтацак и њених четворо деце

66. ЗДРАВКОВИЋ, Предраг и Стана; проглашени за праведнике 1980; спа- 
сени (др Јулија Ехренфелд)

67. ЖАМБОКИ, Пал; проглашен за праведника 1995. за спасавање дечака 
Јосифа Саула, кога је усвојио, данас носи име - Јосиф Жамбоки

(Напомена: списак је направљен према расположивим подацима Јеврејског 
историјског музеја, Београд, и ажуриран је у мају 2003. године)

У 2007. додељене медаље праведника у Синагоги Сукат Схалом:

ЛАТАЛ Андрија

ЗАНКОВИЋ Петар

БАИЦ Клара

КНЕЖЕВИЋ Слободан и Миленија

ЈОВАНОВИЋ Душан

http://www.makabjjada.coin/pravednici/pravednici.ht:m

(Према најновијим подацима у Србији је 131 праведник међу народима. У 
издању Јеврејске општине Земуна 2010. године појавила се књига аутора 
Милана Фогела, Милана Ристовића, Милана Кољанина, Праведници међу 
народима. Уредничка напомена)

http://www.makabijada.com/pravednici/pravednici.htm


Александра Поповић, Јелка Божин, Сања Глуховић Васић, Душан Вујичић

ЖИВОТУГЕТУ*

* Ова тема је у облику радионице реализована на семинару „Холокауст у настави 
историје”.

Уазред: виши разреди основне школе, средња школа

Циљеви часа:

- Разумевање процеса Холокауста кроз упознавање ученика са појмом 
гета и разлозима њиховог оснивања

- Упознавање ученика са атмосфером у гету, тешкоћама са којима су се 
људи суочавали и начинима превазилажења тих тешкоћа анализом 
различитих историјских извора

- Подстицање ученика на критичан однос према различитим негатив- 
ним појавама у друштву на које треба на време реаговати свако у своме 
домену и окружењу јер се тако ствара здраво, хумано, солидарно и 
просперитетно окружење

Исход часа:

- ученици су усвојили и схватили појам гета, узроке и начин његовог 
оснивања и функционисања

- схватили су да је формирање гета саставни део догађаја од 1933-1945. 
који називамо Холокаустом

- принципом вртешке ученицима су доступни различити историјски 
извори, имају могућност да критички анализирају ставове других 
група, да са њима полемишу, да дају своје ставове и углове гледања

- историјски догађаји се нису посматрали као безлични, општи, већ они 
и њихови актери оживљавају, добијају имена, ликове, чиме се буде емо- 
ције и саосећајност код ученика

- ученици схватају да ни у најтежим околностима не сме да овлада мало- 
душност, већ је потребно очувати људско достојанство, солидарност, 
веру и хуманост

- истиче се да се такве трагичне ствари дешавају кад смо неми и неза- 
интересовани за бол и патњу друтих, јер се многи такви догађаји не би 
могли десити да се на време реаговало на њих

- ученици се упознају са правном регулативом и настојањима међунаро- 
дне заједнице да се овакви догађаји више никада не понове ( Деклара- 
ција о људским правима УН)

Време реализације: један час



Методе рада: рад на одабраним историјским изворима, књижевним тек- 
стовима, анализа фогографија, слика, карте, дијалошка, комбинована 
метода

Облик рада: фронтални, групни рад, комбиновани

Наставна средства:

- карте (окупиране Европе, карта гета, логора у Другом светском рату)
- панои - Живот у гету (Јад Вашем)
- флип чарт табле
- текстови - сведочења
- књижевна дела
- фотографије

Литература :

- Семинар о Холокаусту - Зборник радова, Нови Сад, 2009.
- Холокауст у настави, приручник за наставнике, Меморијални музеј 

Холокауста, САД, март 2003.
- Кључни појмови за крај обавезног образовања, Београд, 2008.
- Три генерације говоре, Јеврејска ошштина Нови Сад, јануар 2009.
- То Bear Witness, Holocaust Remembrance at Yad Vashem, Yad Vashem, 

Jerusalem, 2005.
- www.yadvashem.org/education/Serbian/ceremony.html

Активности наставника:

- припрема материјал за час
- даје прецизна упутства ученицима у вези са активностима на часу
- припрема потребна наставна средства
- контролише ток часа, усмерава дискусију, поставља питања, записује 

запажања на таблу, анализира

Активности ученика:

- слуша упутства за рад, одговара и поставља питања
- учествује у раду групе
- размењује мишљења, анализира, посматра, уочава, закључује
- примењује раније стечена знања

Структура часа:

- Уводни део часа: наставник упознаје ученике са темом часа, објашњава 
појам и кратак историјат гета, даје упутства за рад (5 минута)

- Главни део часа: анализа извора, читање и тумачење текстова, записи- 
вање емоција, дискусија (30 минута)

- Завршни део часа: формирање закључака, анализа записаног, изношење 
личних ставова и мишљења (10 минута)

http://www.yadvashem.org/education/Serbian/ceremony.html


Ток часа

Наставник се обраћа свим ученицима питањем на шга их асоцира реч 
ГЕТО?

Затим на табли записује све што деца говоре.

1. Наставник истиче да је потребно истаћи и прецизну формулацију гета 
са историјским контекстом. На видео биму или компјутеру приказује 
дефиницију гета, а затим прича о настанку гета кроз историју, истиче 
да гето није продукт двадесетог века, али да ће се на данашљем часу 
говорити о гетима који настају на простору нацистичке Немачке током 
Другог светског рата.

2. Наставник дели ученике у три групе и објашњава начин рада на часу - 
методу ВРТЕШКЕ. Свака група добиће различите историјске изворе, 
фломастер у различитим бојама и хамер папир. Задатак је да свака група 
за 7 минута проанализира добијене изворе и на хамер папиру забележи 
кључне речи којима се изражавју осећања, атмосфера која доминира 
у тим изворима. На сваком хамеру је поднаслов: живот у гету, изглед 
гета, емоције. Анализирајући различите изворе, ученици уписују своја 
запажања испод тих поднаслова. Након седам минута, групе размењују 
изворе, анализирају их, читају оно што је претходна група забележила, 
а онда се додаје оно што је њихово мишљење или угао гледања. Оно што 
је заједничко у запажањима различитих група, не понавља се. Вртешка 
се завршава кад све групе проанализирају све три врсте извора, а с обзи- 
ром на то да су писали различитим бојама фломастера, види се ко је шта 
написао и коментарисао.

Извори који ће се анализирати (у прилогу) су:

- сведочења деце која су живела у гету (прилог број 1)
- уметност у гету - поезија, сведочења, уметичке слике настале у гету 

(прилог број 2)
- фотографије, панои које приказују живот у гету

Препорука за наставника/цу

Дати прецизна упутства за анализу извора: обратити пажњу на оно 
што је упечатљиво на слици, тексту; уочити симболе гета, знаке, емоције, 
поруке, изразе лица, све што објашњава нечије понашање, размишљање, 
осликава атмосферу у гету.

3. Након истека предвиђеног времена, наставник узима хамере, лепи их на 
таблу и анализира шта се на основу различитих извора може закључити 
о животу у гету?

Питања која наставник поставља ученицима могу бити:

- Какве емоције преовлађују у тим изворима?
- Које су карактеристике гета?
- Са каквим се свакодневним тешкоћама сусрећу л.уди у гету?
- Где су се мишљења различитих група највише поклопила?



- Да ли су поруке коришћених извора довољно јасне?
- Да ли су их све груне препознале?
- Ако се мишљења група поклапају, о чему то говори?
- Постоји ли универзално људско осећање солидарности, саосећања, 

разумевања људске патње?
- У каквим околносгима се дешава да га осећања буду потиснута?
- Које су последице таквнх околности?
- Да ли хумано, људско друштво може нормално да функционише без 

таквих осећања?
истиче да је ово био само један сеемент живота у еету и може 

се односити на било који гето који је постојао на простору окупиране 
Рвропе.

4. Да би ученици схватили величину људске патње и на колико је места у 
Европи она била изражена, наставник показује карту Европе са назна- 
ченим местима у којима су постојала гета. Ученици анализирају: у којим 
земљамгз су она постојала? Где их је било највише? Зашто? Може ли се 
замислити да је за поједине групе истовремено текао нормалан живот 
док су милиони л,уди патили?

5. Наставник се враћа на уводни део часа и поново показује хамер на којем 
су исписане емоције и асоцијације ученика на реч гето и пита их да ли 
би нешто додали након свега што су прочитали и видели на часу?

6. На крају часа наставник истичедасесавремено друштвотруди даонемо- 
гући овакве догађаје и позива ученике да прочитају наглас поједине чла- 
нове Декларације о људским правима УН (увод, чланови 12,3,4,5,7,9), 
којом се забрањују сви облици дискриминације и ограничавања људ- 
ских права и истиче да је она усвојена након Другог светског рата како 
се овакви нехумани и антицивилизацијски процеси не би више никада 
поновили.

1. МАЕРУИЈАЛ ЗА ГУУПУ РУОЈ 1 - сећања на живот у еету
А) Кад је почео рат 1939. еодине, Рлиезер Аулон је имао 13 еодина. 

Он еовори о мајчиној спсссбоссни лечења људи, упркос ужасним усло- 
вима живота у еету:

Моја мама није била професионална медицинска сестра али је знала 
да лечи људе на свој начин.

Често су је звали, била је позната као специјалиста у вађењу трња 
и тлица. Имала је кутијицу са тлама и прибадачама и лечила је на тако 
професионалан начин. Није тиме зарађивала. Само је хп1ела да помоте 
суседима - осећала је потребу да допринесе и учини нешто за њих

Р) Миријам из Рјалостока (Пољска) описује живот своје породице 
након присилное уласка у еето.

Немци су наредили Јеврејимада живе „ближе” једандругоме, па су осно- 
вали /ето у Бјалистоку.

ПРИЛОГ1



ООраничено подручје, са само пар улица, било је премалено да смести 
сву јеврејску популацију Opaga. Пренасељеност бејаше страшна већ од 
почетка. Пола собе у стану било је додељено нашој породици. У стану се 
„1ужвало”девет породица. Убрзо смо се нашли заједно са целим јеврејским 
становништвом Бјалистока.

В) Елиезер Аулон, Пољска

У Гету смо пола векне хлеба делили на петорицу. Сећам се како смо 
сви седели заједно, а мој отац делио тај комад хлеба трудећи се да сви 
добију подједнак део. Моја мама је увек свој део давала мени...’Нисам 
гладиа'- обично је Говорила. ТоГа ћу се увек сећати. Сваки пут кад би се 
моја мама одрицала нечеоа ради мене знао сам да мноГо жртвује. Имао сам 
пуно оптимизма, пуно наде и вере-можда сам то примио од мајке. Такође, 
сам се много користио маштом. Ооворио сам себи да ће стурно бити још 
добрих времена за Јевреје кад се све заврши.

Г) Маша Гринбаум, Литванија

Моја бака кувалаје чак и за оне, које није познавала. Неко јој јерекао да 
је сттла нека породица без тде ичеоа. Бакаје одмах скувала оОромни лонац 
супе. Питала сам је: „Баба Етел, зар ћеш сву ову супу појести сама?”-„Не 
дете моје, тоје за друоељуде”.

Иреклаје још и ово: кададођудаједу, немој овде стајати и оледати да 
се људи не срамоте. Иди у друоу собу. Не смемо посрамљивати gpyOe.”

Д) Мира Хербст Ген, из пољског места Трембовла, једно од ретке 
деце из њеног града које је преживело Холокауст - „Цвеће у гету”

Имала сам око четири оодине. Мајка мејеусред ноћи изненада пробу- 
дила из дубокое сна. Дошлоје двјвшjедне акције, систематскоо нацистич- 
ког опкољавања и депортације Јевреја из оета. На мајчином лицу ведела 
сам осећање хитности, а чула сам то и у њеном оласу док ми је Oооopиеа 
да морамо да бежимо и сакријемо се. Знала сам да нема времена за моје 
уобичајено „Заштв?”ПвмвOеа ми је да се брзо обучем, зГрабила за руку и 
потрчале смо, аја сам зОрабила цвеће којеје у букету лежало на поду уз мој 
кревет.

Једва се сећам тсп цвећа, а не мооу ни да се сетим како сам ia тоГ дана 
унела у 0^0^^ који је био лишен сваке лепоте. Вероватно је то било дивље 
цвеће, више коров неоо било шта gpyio. Али било је то моје цвеће у свету 
оде ништа није било моје и сећам се колико сам бла одлучна да оа задржим. 
Свемије било одузето: дом, отац, моје трачке - али сам држала то цвеће 
без обзира на cee.



2. МААЕРИЈАЛ ЗА ГГУУУ БРОЈ2 - ууееноссу геет
А) ХРНУУКА ЛАЗАВАУЕ, Пољска, убијена 1942. еодине у Ереблинки 

„Мали кријумчар”

Преко Јевреја, мимо страже,

Кроз рупе, рушевине, жице и ограде,

Дрзак, гладан, упоран пролазим, трчим као мачка.

У подне, ноћу и у зору

По ветру, мећави, врућини,

Стотину пута излагах опасности свој живот 

ризикујем свој дечији врат.

Под руком торба од од грубог платна 

на леђима подеротина

моје ноге одрвењене

у мом срцу стално страх.

Али све морам издржати

све морам препатити

како бисте се ви, даме и господо,

наситили сутра хлеба.

Између Јевреја, преко јама, кроз цигле 

ноћу, зором и дању

усуђујем се гладан, вешт, сам 

крећем се тихо попут сене.

Ако ме рука судбине

ухвати одједном у овој игри

то ће бити уобичајена животна замка.

Не чекај ме више, мајко
нећу ти се вратити, мој глас неће допрети тако далеко.

Улична прашина ће покрити 

изгубљену дечју судбу.

Али још увек лице пита:

Мама, ко ће ти сутра донети хлеб?
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ПРИЛОГЗ

Б) АВРАМ КОПЛОВИЦ, из гета у Лођу одведен у Аушвиц, где је 
убијен 1944. године

„Сан”

Када нарастем и напуним двадесету,

Кренућу да видим чаробан свет

Сешћу у птицу с мотором,

Узлетећу, винућу се високо у свемир.

Летећу, једрити и кружити

Над дивним далеким светом.

Лебдећу над рекама и океанима

Устремљен према небу, уздизаћу се и цветати.

Облак је моја сестра, ветар мој брат.

Видећу пирамиде и Сфингу,

Летећу изнад водопада Нијагаре,

Изнад облацима прекривеним стена Тибета

Ветром ћу проћи велико острво кенгура.

Летећу полако, лебдети лењо.

В) сведочење, СИМА, 17 година

Сећам се састанака у нашем клубу за младе. У старом, полусрушеном 
стану у малој улици, састајали смо се заједно...учитељи, елумци, певачи, 
пријатељи...на пар сати кад смо моели.Ти сусрети су нам давали снаее да 
наставимо. У тих пар сати бежали смо од сурове стварности и нала- 
зили храну души. У средишту страшних убијања, не знајући да ли ћемо 
доживети следећи дан...трудили смо се да наставимо да живимо...Хор је 
изводио песме на јидишу, Геул^г^ти су постављали драме. Одржавала су се 
такмичења за најбољу причу, најбољу драму, најбољу песму. Писци су при- 
ређивали књижевне вечери. Песници су читали своје песме

Г) уметничке слике - репродукције из архиве Јад Вашема као и са 
сајта Јад Вашема; То Bear Witness, Holocaust Remembrance at Yad Vashem 
(страница 89, слика број 3; стр. 105, слика број 4; стр. 108, страница 111)

3. МАТЕРИЈАЛ ЗА ТРЕЋУ ГРУПУ

Панои који приказују свакодневни живот у гету - Јад Вашем (могу се 
наручити за школу преко сајта Јад Вашема);

То Bear Witness, фотографије, страница 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98

CD са фотографијама - свакодневни живот у варшавском гету, Јад 
Вашем



Александра Поповић, Јелка Божин, Сања Глуховић Васић, Душан Вујичић

ДЕЦА У ХОЛОКАУСТУ*

Разред: виши разреди основне, односно нижи разреди средње школе

Циљеви часа:

- Утврђивање појма Холокауста, временских и територијалних оквира, 
актера

- Разумевање трагичних догађаја и личних судбина за време трајања 
Холокауста

- Разумевање универзалности д->удске патње у овом периоду кроз ана- 
лизу различитих сведочења деце из овог периода

- Подстицање интересовања ученика за ову тему користећи различите 
текстове, слике, фотографије

- Промовисање солидарности и хуманости универзалних људских 
вредности

Исход часа:

- ученици су усвојили појам Холокауста, разумели суузроке и последице 
догађаја

- ученици разумеју и користе различите историјске изворе и приступају 
им критички

- ученици су схватили улогу свих актера - жртве, починиоца и пасивних 
посматрача

- ученици схватају преузимање одговорности појединца и институција

Време реализације: два часа (блок настава, могућа корелација са грађан- 
ским васпитањем, наставом књижевности)

Методе рада: рад на одабраним историјским изворима, анализа фотогра- 
фија, слика, карте, дијалошка, комбинована метода

Облик рада: фронтални, групни, комбиновани

Наставна средства:

- карте (окупиране Европе, карта гета, логора у Другом светском рату)
- панои
- флип чарт табле
- текстови - сведочења

* Ова гема је у облику радионице реализована на семинару „Холокауст у настави 
исгорије”.



ЛитератЈфа:

- Семинар о Холокаусту - Зборник радова, Нови Сад, 2009.

- Холокауст у настави, Приручник за наставнике, Меморијални музеј 
Холокауста, САД, март 2003.

- Кључни појмови за крај обавезног образовања, Београд, 2008.

- Три генерације говоре, Јеврејска ошштина Нови Сад, јануар 2009.

- Историјска читанка 4, Модерна историја југоисточне Европе, Други 
светски рат,

- Просветни преглед, Београд, 2005.

- То Веаг Witness, Holocaust Remembrance at Yad Vashem www.yadvashem. 
org/education/Serbian/ceremony.htt

Активности наставника:

- припрема материјал за час
- даје прецизна упутства ученицима у вези са активностима на часу
- припрема потребна наставна средства
- контролише ток часа, усмерава дискусију, поставља питања, записује 

запажања на таблу

Активности ученика:

- слуша упутства за рад, одговара и поставља питања
- учествује у раду групе
- размењује мишљења, анализира, посматра, уочава, закључује
- примењује раније стечена знања

Структура часа:

Уводни део часа: наставник упознаје ученике са темом часа, објашњава 
појам Холокауста, даје упутства за рад.

Главни део часа: анализа извора, читање и тумачење текстова, записи- 
вање емоција, дискусија.

Завршни део часа: формирање закључака, анализа записаног, изношење 
личних ставова и мишљења.

Ток часа
I

Ученици седе у полукругу, наставник се обраћа свима, фронтално. 
Подсећа да су на претходним часовима обрађене наставне јединице у вези 
са појавом тоталитарних система у Европи између два рата и у вези са 
успоном фашизма у Немачкој. Истиче да ће се на данашњем часу изуча- 
вати тема Холокауста. Наставник објашњава појам Холокауста који је 
истакнут на видео биму или хамеру и дефинише циљ часа: кроз личне

http://www.yadvashem


судбине у време Холокауста схватити трагику дешавања. Ученици 
добијају упутства у вези са начином рада и анализом извора на часу.

II
Наставник уводи ученике у време и начин живота у Немачкој пре 

1933. године, истичући да је до тада текао нормалан живот за све припа- 
днике немачког друш гва и да и поред постојећих антисемитских и расних 
предрасуда у појединим круговима немачког друштва, није било проблема 
за Јевреје у Немачкој.

Нека питања која наставник може поставити ученицима су: Шта 
је то што чини нормалан, свакодневни живот за све припаднике једног 
друштва? По чему би се могло закључити да у неком друштву нема под- 
војености и подела на расној или верској основи?

Наставник показује пано на којем је приказана синагога у Берлину 
двадесетих година двадесетог века са јеврејском популацијом испред ње. У 
циљу дискусије са ученицима може поставити следећа питања:

Како вам изгледа кварт у којем се налази синагога? Да ли је она нека 
неугледна, мала зграда? Како изгледају људи испред ње? Да ли се на основу 
њиховог изгледа, облачења може закључити које су вере или порекла? На 
основу њиховог изледа, да ли можемо да закључимо ком друштвеном слоју 
они припадају? Да ли они изгледају као да им је нелагодно, или слободно 
шетају, стоје и разговарају? Шта закључују о Јеврејима на основу ове дис- 
кусије?

Напомена за наставнике:

Закључак до којег наставник/ца треба да дође са ученицима је да се 
Јевреји ни по чему визуелно не разликују од Немаца, да слободно одлазе у 
своје храмове, да је синагога импозантна зграда у богатијем делу Берлина 
и да све изгледа потпуно нормално и уобичајено.

III

Оваква слика и утисци ученика потрврђују се сведочењима поједине 
јеврејске деце која причају о тим временима и том периоду свог живота, 
наглашавајући да је њихово одрастање текло нормално у доброј атмос- 
фери и саживоту са немачким сународницима друге вере. Наставник дели 
текстове сведочења групама које имају задатак да их прочитају и за себе 
забележе кључне речи које одсликавају расположење и атмосферу у тек- 
стовима које читају.

1. Мириам Јавах, 14 година:

Били смо топла породица којаје живела безбрижно, тихо и рутински. 
Сви смо се родили у Бјалистоку, Јенерација за 1енерацијом, окружени прија- 
тељима, суседима и познаницима. Године мог детињства и детињства 
моје сестре Соњеле текле су веома мирно.

2. Хана Дејвидсон, 14 година:

Након што бих написала домаћи задатак трала бих се са луткама 
које сам користила као манекенке. Облачила бих им хаљине које сам сама 
дизајнирала и сашила. Читање је било моја омиљена занимација. Похађала



сам балеш, а зими ишла на клизање. Док сам клизала, чесшо сам замишала 
себе као познату клизачицу која наступа пред бројном публиком.

3. Норберт Рип:

Било мије пет Година када самдоживео напад слепој црева. Након опе- 
рације, којаје обављена у нашој лепој месној католичкој болници, уследиле 
су компликације. Моје медицинске сестре (све су биле часне сестре) биле су 
пуне љубави и брше. Ускоро су све медицинске сестре у болници свако! дана 
долазиле да ме обиђу, а знао сам да ме спомињу и у својим молитвама.

Доктор Остерман је био истакнути месни xupypi. Он је извршио 
хитну операцију Moi слепо! црева. Болницу сам напустио четири седмице 
после операције, а родитељи и часне сестре су ме убедиле да дуЈујем живот 
његовим супериорним способностима.

Ван-Ајкел је омањи ipag, тако да сте пре или касније ceaKoi Moiiu да 
сретнете на улици.Током наредне ioguue или ioguHe и по срео сам доктора 
Остермана три или четири пута на улици. Поздрављао сам ia са пуним 
поштовањемречима - »Guten Morgen” или »Guten Tag”. Уданашње време не 
придајемо Mhoio вредности поздравима. У то време и у том месту билоје 
крајње неваспитано тнорисати људе...

Након прочитаних текстова, наставник може поставити следећа 
питања:

Да ли се читајући ове текстове може закључити да се ради о јеврејској 
деци? Да ли се њихове игре, жеље, планови, свакодневица разликују од 
неких других само зато што су Јевреји? Шта је то чега се та деца сећају из 
тог периода свог живота? Да ли се види из текста да њихове породице при- 
падају дуто тим срединама у којима живе? У каквим су односима са својим 
комшијама, околином? Зашто је потребно нагласити да су медицинске сес- 
тре биле углавном часне сестре? Да ли је њихов однос према јеврејском 
дечаку био другачији зато што је он друге вере? Какав је био однос лекара 
Немца према дечаку? Да ли је постојало узајамно поштовање и уљудно 
понашање међу становницима тог немачког насеља? Да ли је све личило на 
нормалан однос међу људима?

Представници група читају кључане речи које изражавају емоције и 
расположења деце, наставник их бележи на таблу.

IV

Затим наставник истиче да се све мења доласком Хитлера на власт и 
доношењем низа закона којима се Јевреји у Немачкој и другим земљама под 
немачком управом дискриминишу (наставник подсећа да су о овоме већ 
говорили и ученици знају на које време и које законе се наведено односи).

Наставник илуструје горе наведено, дајући ученицима да прочитају 
на глас уредбе које се односе на положај Јевреја у Србији, Бугарској, Руму- 
нији, а које су донете на основу Закона о заштити немачке крви и части 
(текстови уредби налазе се у прилогу 1-4).



Предлог питања којима се може подстаћи дискусија са ученицима, 
после читања ових историсјких извора су: какве су последице оваквих 
закона и уредби? Како се осећају л»уди на које се они односе? По ком кри- 
теријуму се сада л.уди у Немачкој деле? Да ли су они и даље равноправни 
житељи Немачке? Каквс догађаје изазива овакав гретман Јевреја?

Наставник може позвати ученике да наведу примере које су учили: 
Кристална ноћ, забрана склапања бракова између Јевреја и Немаца, 
отпуштања из службе, и слично, а могу се и заједно анализирати постери 
на којима је сипагога са почетка приче у пламену; нацистичка пропаганда 
у школама, панои на којима су приказана деца која цртају на табли анти- 
семитске и нацистичке симболе, транспаренти који позивају на бојкот 
јеврејских радњи, изломл.ени излози и ошвачкане јеврејске радње, упла- 
шени јеврејски дечак наспрам малог Немца који поносно стоји у наци- 
стичкој униформи поред Хитлера, смотра немачке војске...

Напомена за наставнике:

Наставник истиче да се ови догађаји сматрају почетком Холокауста а 
да су последице формирање гета, прогони, одузимање имовине, одвођење 
у логоре, убијање јеврејске популације. Истиче да већинско становништво 
неће реговати на сва та дешавања, углавном из страха и јаке пропаганде и 
нацис гичке кампање. Наставник може истаћи и примере пожртвованости 
и хуманости л»уди који су ризиковали свој живот да би помогли угроже- 
нима и прогоњенима.

V

Наставник поново дели магеријал за читање групама и тражи од њих 
да након прочитаног текста одговоре на питања: каква осећања, располо- 
жење, доминирају у овим текстовима? Како се деца осећају у овим окол- 
ностима? Да ли су свесна промене у њиховим животима? Да ли је и даље 
све исто у њиховој породици? За чиме они чезну, шта им недостаје из 
прошлих времена? Какве страхове имају? Да ли су ово нека универзална 
осећања, можемо ли се замислити у њиховој ситуацији, осетити то што су 
они осећали тада?

1. Наставак приче Норберта Рипа:

Након Moi последње! сусрета са доктором Остерманом родитељи су 
ми једног дана рекли да он ЗАХТЕВА да ia више не поздрављам на улици. 
Рекао им је да је сувише срамотно поздрављати се са јеврејским дечаком - 
чак и ако је то само шестошдишњак, а при томе и сићушан за ceoje ioguue.

2. Мира Хербст Ген:
Небо је тако високо! Небо барутно плаве боје над бесконачним свеми- 

ром у о!ромним пространствима. Фарма се купа на сунцу. Птице цвркућу, 
кокошке тумарају травнатим пролазима. Cee то видим кроз мајушну 
рупу на сламнатом крову поткровља. Ty изнад амбара крили смо се од 
смрти. Просторија је претрпана зато ииио смо се налазили иза лажно! 
сламнато! зида на поткровљу, ige смо имали заштиту од очију које нису



смеле да нас виде. Мало је скровиште, мо!у да дотакнем зидове, мо1у да 
додирнем косу страну крова. Ако бих пружила руку кроз рупицу, да ли бих 
моГла да додирнем свемир? Шапатом раз!оварамо зато што је мој глас 
сувише велик за простор у којем не смеју да нас открију.

Хтела бих да полетим у небо, да осетим слободу свемира, далеко од 
малих места и шапата. Питам мајку, која је поред мене, зашто пилићи 
моГу слободно да трче по дворишту, а ми морамо да се кријемо очи су јој 
пуне суза - и све ми је јасно. Хтела бих да сам пиле да слободно трчкарам 
по травнатим стазама.

3.
Шест ми је Година, а свет није пријатељски настројен... Сећам се... 

воз пун буке, људи,пртља!а.Осећам се п^гпово скрхана у маси. Не знам куда 
идемо, да ли neige igeje безбедније, или опет бежимо? Мајка и ја смо раз- 
двојене светином људи на возу. Видим је како стоји између gea eaiona, али 
не може да дође до мене. Покушавам да допрем до ње,али сам изГубљена 
међу лактовима. Шта ако испадне између та gea eaioHa? Шта ако је на 
следећој станици U3iypa из eaiona маса? Шта ако, након што сам изГубила 
оца, изГубим и мајку? Шта ако...покушавам да одржим контакт поГледом 
са њом док плачем и видим одраз Moi бола на њеном лицу.

4. Лора Баер:

Људи тврде да су капацитети петопздишње! детета о!раничени, 
али сам сшурна да схватам да се наша породична ситуација мењала... 
Некадаудобан дому Вауверман улици, мирној улици у Амстердаму ige смо 
становали од Moiрођења 1938. iogune, више није био cuiypaH...JegHoi дана 
током 1943. iogune, Елса Изаакс, хришћанка, појавила сеу нашем стану да 
ме ogeege од родитеља. Објаснили су ми само кратко,по ceoj прилици да 
бих се што мање секирала. Мајка је у!ушила сузе и брзо ме топло обукла 
ioeopehu ми да више не смем да ioeopuM да се презивам Баер. Зашто ми 
је то Говорила. Можда су хтели да ме се отарасе и да ме никада више не 
euge у животу? Ако имам gpyio презиме, нико неће знати да сам им при- 
падала. Слали су ме од куће. Они ће остати заједно, али више нису хтели 
да ја будем са њима. Упозорила ме је да никада не смем да споменем да 
сам Јеврејка. Искрено, нисам знала шта то значи пошто моји родитељи 
никада нису одлазили у синаппу. Ништа ми више нису рекли. Отац ме је 
потајно по!ледао,али ме није пољубио нити заГрлио. Можда су мислили да 
ће пољубац или заГрљај открити њихова стварна осећања и бојазни и да 
ће ме те емоције престрашити. Али њихова чудна ћутљивост и уздржа- 
ност су ме смушиле и застрашиле. Одувек сам мислила да ме родитељи 
много воле. To сумиувек Говорили кад суме 1рлили и љубили. Изненада се cee 
променило! Нешто страшно се доГађало! Морам да одем са овим стран- 
цем, а отац и мајка не чине ништа даје зауставе или да ми објасне раззлој 
за то. Мислила сам да сам нешто страшно урадила: Можда нисам добро 
средила собу, или нисам ставила трачке на место. Можда сам тражила од 
родитеља да ми поклањају превише пажње? Била сам неваљала девојчица. 
Али у прошлости су ми увек опраштали. Зашто не опраштају сада?
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Напомена за наставника:

Један од могућих закључака наставника може бити да су ова деца 
чија су сведочења ученици читали имала срећу да преживе Холокауст, 
али да су многи имали трагичну судбину. Затим показује карту Европе са 
назначеним концентрационим логорима и наводи колико је људи у њима 
било заточено и страдало. Посебно се наглашава да је милион и пет сто- 
тина хиљада деце настрадало у Холокаусту.

VI
Међутим, и деца која су преживела Холокауст имала су великих 

потешкоћа да се врате у нормалан живот, јер све што им се дешавало у 
детињству, оставило је дубок траг на њихове емоције, породице, однос 
према свету и будућности.

Наставник позива ученике који желе да прочитају наглас сведочења. 
Остали слушају и записују кључна осећања и речи.

1. Лора Баер:

Нисам Moina да будем тако неискрена. Вииле нисам ништа осећала 
према њима. Рекли су ми да заборавим ceoje име и релитју. Рекли су ми 
да их заборавим и никада нису рекли да се ceeia iuoia сетим када се буду 
вратили...ако се буду вратили. Нестали су из MOi живота. Напустили су 
ме без ujeguoi jeguHoi објашњења. И сада су се вратили без објашњења и 
очекивали за^рљај.

Али моје срце је припадало Корнелији, Оми и Па Шаутен које су се 
старале о мени gee ioguHe. Иако сам била потпуни странац, прихватиле 
су ме у ceoj дом. Сада су они моји родитељи.

2.

Мајка каже да их нисам препознала. Отац каже да им нисам прила- 
зила, јер након ceeia, gee ioguue је веома gyi временски период. Нисам их 
за^рлила, кажу, зато што сам била стидљива. Мајка ми је рекла да сам 
била једини разлсн 36oi Koi су живели. Рекла је да не би моти да издрже да 
живе да нису ceaKoi тренутка током дана мислили на мене. Морала сам 
да разумем да су били присиљени да ме напусте, Boi зна да то нису хтели. 
Одвајање је било наша најбоља шанса да преживимо...Нису писали нити 
комуницирали са мном зто што би то било превише опасно. Нисам eepo- 
вала ни једној њиховој речи.

3. Рела Л. Фелдман
Једино сам дете, дете преживелих из Холокауста...3бо{ ouoia што 

јесам, тедам на те ствари друтм очима. Ја сам једино дете преживелих из 
Холокауста. Немам нећаке и нећакиње. Моја деца немају ујаке и тетке. У 
мојој души постоји таква жудња за породицом, за нормалним члановима 
породице: деком, баком, теткама, ујацима, рођацима, сестрама, браћом. 
Није утешно сазнање да су некада живели. Никада нисам упознала ни јед- 
Hoi од њих. Они су моји духови.



На крају, наставник чита текст који показује да је наставак живота и 
непрестана борба против зла неминовност.

Моја мајка је имала gyiy плаву косу. Током бесконачних дана нашеГ 
скривањаја бих је плела у плетеницу, расплитала и опет плела. Она би ми 
причала приче - о дивним, храбрим људима који су после то1а увек срећно 
живели. Без ичега опипљивог што би нас упослило, те приче су разбукта- 
вале моју машту и испуњавале мој свет људима. Биле суми то и трачке и 
другари за тру...Понекад, када данас плетем плетенице од gyie плаве косе 
моје кћерке овдеу Америци ige није било рата, Где је наш дом пун музике и 
смеха, ige знам арому свеже скуване кафе и укус врућих земички и путера, 
сетим се тавана ige сам се крила са мајком - и све то изГледа тако далеко. 
Дубоко упијам боГатства тих тренутака, испуњена сам миром и увек 
помислим на изреку: ЖИВЕТИ ДОБРО ЈЕ НАЈБОЉА ОСВЕТА.

VII

У завршном делу часа, наставник са ученицима анализира кључне 
речи и емоције које су записали на табли, помоћу којих се тачно виде раз- 
личити периоди из живота те деце и њихово прерано и болно одрастање, 
прелазак из периода нормалног, безбрижног живота у живот пун патње, 
неизвесности и страха. Све фотографије и панои који су коришћени током 
часа су такође изложени у учионици, од слика из предратног живота, до 
оних након ослобођења, тако да ученици имају и визулени доживљај свега 
што је речено и анализирано.

Наставник показује на видео биму цди КОМПЈуТ^ру Музеј дечијих 
жртава у Јад Вашему и објашњава им поруку - запамтити име само једног 
настрадолог, недужног детета, довољно је да се ода пошта свим настрада- 
лим и запамти да се тако нешто више никада не сме догодити.

ПРИЛОГ1 Из бугарског Закона о заштити нације
(24.12.1940)

Члан 21

Лицима јеврејског порекла није дозвољено:

а) да постану бугарски грађани; жене јеврејског порекла добијају 
држављанство својих мужева

б) да бирају или да буду бирани, било на јавним изборима или на 
изборима за неко непрофитно удружење, изузев у случајевима када 
се избор врши у организацијама чији су чланови искључиво лица 
јевејског порекла

в) да заузимају службу у било којој државној, општинској или другој 
јавној власти - изузев у организацијама чији су чланови искљу- 
чиво лица јеврејског порекла

г) да склопе брак или да живе у конкубинату са лицима бугарског 
порекла; бракови лица јеврејског порекла и Бугара, склопљени 
пошто је овај закон ступио на снагу, сматрају се неважећим.



Члан 23

Лицима јеврејског порекла забрањено је да се убудуће насељавају у 
Софији.

Члан 24

Лицима јеврејског порекла није дозвољено да поседују или изнајмљују 
некретнине, ни лично, ни преко опуномоћеника, нити им је дозвољено да 
у селима, изузев пребивалишта, поседују икакве зграде.

Наредба војне команде, Београд
(25.4.1941)

Сви Јевреји настањени у Београду могу куповати животне намирнице 
и другу робу на трговима и пијацама свакога дана само од 10,30 часова 
надаље. Трговци им не смеју раније продавати.

На јавним чесмама и осталим местима где чекају у реду грађани, 
Јевреји се могу уврстити у ред тек пошто се остали грађани аријевци снаб- 
деју са односним потребама.

Свима трговцима се забрањује, да повећаним ценама и уопште испод 
руке продају животне намирнице и другу робу Јеврејима.

Јевреји који се огреше о горњу наредбу казниће се до 30 дана затвора 
или новчаном казном до дин. 10.000. По оцени биће упућени и у концен- 
трационе логоре. Истом казном биће кажњени и трговци поменути у 
члану 3 ове наредбе.

За изрицање казни ПО OBOj наредби надлежна је Полиција у Београду, 
односно њени квартови.

Наређено 25. априла 1941. године у Београду

Из румунске Уредбе о регулисању образовања Јевреја
(11.10.1940)

Члан 1

Јевреји су слободни да у оквиру приватног образовања организују 
властите основне и средње школе.

Члан 2
Јеврејске школе описане у претходном члану могу да запошљавају 

само јеврејске наставнике и да уписују само Јеврејске ђаке.

Члан 3
Они чија су оба родитеља Јевреји или чији је отац Јеврејин, без обзира 

које вере, не могу да раде као наставници или административно особље и 
не могу бити прихваћени као ђаци или студенти у румунским основним и 
средњим школама, нити у високим школама, било државним или приват- 
ним, а ни у школама других хришћанских етничких заједница. Изузетно 
и у појединим случајевима, Министарство националног образовања,

ПРИЛОГ2

ПРИЛОГЗ



културе и уметности може да одобри онима који су рођени од јеврејског 
оца који је прешао у хришћанство и мајке хришћанке другачијег етничког 
порекла да раде у приватним и професионалним хришћанским школама 
ако су крштени у хришћанску веру до друге године живота.

Ванбрачна деца имаће правни статус своје мајке...

Члан 5

Министарство националног образовања, културе и уметносги от- 
пустиће и уклонити све оне који одговарају одредбама члана 3 ове уредбе.

Извод из Наредбе војног заповедника у Србији која се 
односи на Јевреје и Цигане

(Београд, 31. 5. 1941.)

Члан 3

Јевреји су дужни обележити се. Они морају носити на левој руци жуту 
траку са натписом ЈЕВРЕЈИН

Члан 4

Јевреји не могу бити јавни службеници. Њихово уклањање из уста- 
нова морају одмах да изврше српске власти.

Члан 5
Јеврејима не може бити дозвољено упражњавање праксе адвоката, 

лекара, зубног лекара, ветеринара и апотекара...Јеврејским лекарима и 
зубним лекарима се одузима пракса, у колико се не ради о лечењу Јевреја. 
На улазу у ординације мора бити истакнуто јеврејско порекло и забрана 
лечења Аријеваца.

Члан 6

За поправку ратом насталих штета постоји за Јевреје оба пола у ста- 
рости од 14 до 60 година принудни рад.

Члан 7

Јеврејима је забрањено посећивање позоришта, биоскопа, места за 
разоноду сваке врсте, јавних купатила, спортских приредаба и јавних 
вашара...

Члан 8
Сваки Јеврејин мора да остане у свом стану од 20 до 6 часова...

Члан 9
Ко се успротиви одредбама ове Наредбе биће кажњен затвором и нов- 

чаном казном, или једном од ове две казне. У тешким случајевима казниће 
се робијом или смрћу.



Сања Ристић 
професор историје у XIII београдској гимназији

ЗАНИМАЊА ЈЕВРЕЈА ИЗМЕТјУ ДВА СВЕТСКА РАТА

Предвиђено за рад са ученицима трећег и четвртог разреда средње 
школе

Планирано време - 1 школски час

Циљ часа:..

- Идентификовање постојања предрасуда о занимањима Јевреја кроз 
анализу историјских извора о њиховим занимањима у Краљевини 
СХС и Краљевини Југославији.

- Развијање критичког мишл^ења код ученика.

Метод рада: рад на одабраним историјским изворима, вођена дискусија

Облик рада: групни рад, фронтални рад

Резултат часа - исходи

Ученик ће:

- Освестити постојање предрасуда о занимањима Јевреја
- Умети да анализира историјске изворе уз помоћ наставника

и самостално
- Умети да доноси закључке самостално и уз помоћ наставника

Наставна средства

Марко Перић, Срећко Станић Јевреји Beotpaga у пописима становништва 
XIX и XX века Јеврејски историјски музеј - Београд, Зборник 6, Студије, 
архивистика и мемоарска грађа о историји Јевреја у Београду, Београд, 
1992, 290-294. (Прилог бр. 1)
Јованка Веселиновић, Списак Јевреја и супружника Јевреја који су према 
Наредби војног заповедника у Србији од 30. маја 1941. 1одине поднели 
Општини ipaga Eeoipaga пријаве о имовини, Јеврејски историјски музеј 
-Београд, Зборник 6, Студије, архивистика и мемоарска грађа о историји 
Јевреја у Београду, Београд, 1992, 372-400. (Прилог бр. 2)

Активност наставника:

Наставник:

- Припрема материјал
- Дели ученике у групе
- Дели материјал



- Излаже
- Пружа помоћ ученицима приликом ишчитавања и анализирања мате- 

ријала
- Интегрише час и ставља акценат на најбитније

Активност ученика:

Ученик:

- Слуша излагање
- Чита материјал
- Анализира на основу постављених питања
- Доноси закључке (самостално и у оквиру групе)
- Излаже
- Поставља питања

Ток часа

Прва активност: Наставник започиње дискусију, тако што поставља 
питања свим ученицима:

1. Наведите занимања за која мислите да су била најзаступљенија 
међу Јеврејима између два рата.

Ученици набрајају занимања а наставник их пише на једној половини 
табле.

Друга активност: Рад у групама - анализа докумената

Наставник ученике у разреду подели у пет група и свака група добија два 
историјска извора:

1. Статистичке податке о броју Јевреја у Краљевини СХС и Краље- 
вини Југославији на основу пописа из 1921. године и 1931. године 
(Прилог број 1)

2. Једну страницу списка Јевреја и супружника Јевреја који су према 
Наредби војног заповедника у Србији од 30. маја 1941. године 
поднели општини града Београда пријаве о имовини, у Београду, 
(Прилог број 2)

У оквиру својих група ученици разматрају следећа питања: (Прилог 1)

1. Који политички догађаји су утицали да се уради попис 1921. а који 
1931. године?

2. Колико је укупно становника било 1921. а колико 1931. године у 
држави?

3. Зашто не можемо да пратимо Јеврејску заједницу на простору Србије?
4. У којим градовима су биле најбројније јеврејске заједнице до Другог 

светског рата?
5. Колико Јевреја плаћа порез?
6. Када сабереш све београдске Јевреје који плаћају порез 1931. године 

и оне који не плаћају (табела 5), колики је број преосталих Јевреја 
(табела 4, Београд)?



7. На основу једног дела документа „Списак Јевреја и супружника Јевреја 
који су према Наредби војног заповедника у Србији од 30. маја 1941. 
године поднели општини града Београда пријаве о имовини, у Бео- 
граду” (Прилог бр. 2), напиши занимања којима су се бавили београд- 
ски Јевреји.

Наведи колико их има исто занимање.

Трећа активност:

Представник сваке групе презентује резултате групног рада. Свака следећа 
група одговара на она питања на која су добијени различити одговори.

Одговор на питање 6 наставник бележи на другој половини табле.

Четврта акгивност:
Наставник дискутује са ученицима. Нека од могућих питања која настав- 
ник може поставити ученицима су:

- Колико се анализа историјских извора о занимањима Јевреја поклапа 
са претпоставком ученика о њиховим занимањима? Зашто је дошло до 
таквих разлика? (ако их има)

- Како се назива таква појава?
- Да ли су кроз ову активност научили нешто о себи самима?
- Да ли их оваква активност подстиче да размишљају о неким својим 

уверењима?

Статистички подаци о броју Јевреја у Краљевини СХС и Краљевини Југо- 
славији на основу пописа из 1921. године и 1931. године.

ПРИЛОГ1

Учешће Јевреја у становништву Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца на 
основу пописа од 21. јануара 1921. године 1

Територија Укупно становника Јевреји %Јевреја

Југославија, укупно 11.984.911 64.746 0,54
Србија 4.133.478 11.814 0,29
Босна и Херцеговина 1.890.440 12.031 0,64
Далмација 620.432 314 0,05
Хрватска, Славонија,
Међумурје, Крк и Кастав 2.739.888 20.562 0,75
Словенија с Прекомурјем 1.054.919 936 0,09
Бачка, Банат и Барања 1.346.527 19.069 1,42
Црна Гора 199.227 20 0,01

1 Марко Перић, Срећко Станић, Јевреји Бео1ридау пописима становништва XIX и XX 

века, Јеврејски историјски музеј - Београд, Зборник 6, Студије, архивистика и мемо- 
арска грађа о историји Јевреја у Београду, Београд, 1992, 290.



Градови у Србији у којима је било К)ивише Јевреја на основупописа 1921. 
године. 2

Град Број Јевреја Град Број Јевреја

Београд 4.844 Пожаревац 53
Ниш 537 Обреновац 30
Пирот 137 Ваљево 28
Лесковац 120 Јагодина 21
Смедерево 78 Прокупље 19
Крагујевац 74 Крушевац 12
Шабац 70 Чачак 11

Учешће Јевреја у становништву Краљевине Југославије на основу пописа 
од 31. марта 1931. године 3

Бановина Укупно становника Јевреји %Јевреја

Југославија, укупно 13.934.038 68.405 0,49
Дравска 1.144.298 820 0,07
Дринска 1.534.739 10.043 0,65
Дунавска 2.389.295 18.518 0,78
Моравска 1.-435.584 586 0,04
Приморска 901.660 578 0,07
Савска 2.704.383 19.575 0,72
Вардарска 1.574.243 7.579 0,49
Врбаска 1.037.382 1.160 0,11
Зетска 925.516 610 0,06

Управа Града Београда 288.938 8.936 3,09
Београд 238.775 7.906 3,31
Панчево 22.089 507 2,30
Земун 28.074 523 1,86

Градови у Краљевини Југославији у којима било 500 и више Јевреја 4

2 Исто, 291.

3 Исто, 292.

4 Исто, 293.

Град Број Јевреја Град Број Јевреја

Загреб 8.702 Велики Бечкерек 1.352
Београд 7.906 Сомбор 1.175
Сарајево 7.726 Винковци 647
Битољ 3.778 Бачка Топола 632
Суботица 3.758 Штип 626
Нови Сад 3.135 Чаковец 539
Скопље 2.635 Земун 523
Осијек
Сента

2.445
1.457

Панчево 507



Висина пореза 2.000
- 10.000дин

500
- 1800дин

100 - 400дин. 50 динара
Не плаћају 

порезБрој грађана који плаћају 102 277 599 320 400
Ј. Vesellnovlć 375

SPISAK JEVREJA I SUPRU2NIKA JEVREJA KOJI SU PREMA NAREDBI VOJNOG 
ZAPOVEDNIKA U SRBIJI OD 30. MAJA 1941. GODINE PODNELI OPSTINI 

GRADA BEOGRADA PRIJAVE O IMOVINI:

1. SEMNIC H. Albert, prlvatnl činovik, Kara- 
đorđeva ul. br. 69

2 BILIC B. Glzela, prodavačlca, Kolarčeva ul. 
br. 5

3. LEVI J. Isak, bankarakl člnovnlk, Slavujev 
vonac br. 5

4. ROZENBER D. Elca, bankarskl člnovnik, Si- 
binjanin Janka ul. br. 9

5. MAKSIMOVIć 2lvo)ln, preduzlmač, Užlčka 
ul. br. 33

6. LEVI J. Lika, udova, Oblakovska ul. br. 25
7. JAKOVLIEVIĆ Zdravko, trgovac, Kralja Pet- 

ra 44/HI
8. KALEF N. Matilda, domaćlca, Gospodar Jo- 

vanova ullca br. 3
9. ALTARA8 J. Leon, trgovac, Skender-begova 6

10. ePERLLNG Ferdlnand, trg. agent, Baba-VIS- 
njlna ul. br. 46

11. IPERLING Brtl rođ. Hlmeo. domaćlca, Ba- 
ba-Višnjlna 48

12. BISORDA L. Bltl, člnovnlk, Strahlnjlća Bana 
72-a/lll

13. KALDERON J. Leon, trg. pomoćnlk Skender- 
begova 6/I

14. KOEN J. Leon, kro|. radnlk, Drlnčlćeva ul. 
br. 15

15. KOEN L. Jakov, prlv. člnovnlk, Maršala Pil- 
sudskog ul. br. 49

16. AJZLER Bela, prlv. člnovnik, Strosmajarova 
ul. br. 5

17. PINKAS M. Isak, klnooperatar. Solunska ul. 
br. 34

18. LEVI D. Leon, zanattlje, Kraljev trg br. 7/11
19. LEVI D. Avram ^^01^^^. Kraljev trg br. 7/11
20. KONFORTI N. Jakov, trgovac, Kneza Vlšasla- 

va ul. br. 14
21. GAL M. Aleksandar, trg. putnlk, Karadorđeva 

ul. br. 69/IV
22. HERCOG A. Berta, udova. Karađorđeva ul.

br. 69/IV
23. BERAHA J. Isak, blv. trgovac, Strahlnjića 

Bana ul. br. 26
24. BERAHA J. Joslf, blv. člnovnlk prlv., Stra- 

hlnjlća Bana ul. br. 26
25. GUTMAN Klara, domaćlca, Prote Mateje 42
26. GUTMAN Julijus, prlvatlje, Prote ul.

br. 42
27. GARAJ Emest, inženjer. prlv. čln., Knez Ml- 

hajlova ul. br. 35
28. MANDIL B. Isak, trgovac, Hadžl-Prodanova 

ul. br. 26
29. AVRAMOVIĆ R. Izahar, starinar, Hadžl-Pro- 

danova ul. br. 26
30. Dr POZIN Davld, lekar, Sarajevska ul. br. X
31. POZIN Dvora, domaćlca. Sarajavaka ul. 3k
32. RUBENOVIĆ N. Ruban. trgovac. Dlmitrlja 

Tucovlća ul. br. 72
33. BIR Gustav trgovac, Jovanova ul. br. 5
34. LEVI N. Naftall, trgovac. Jovanova ul. br. 5
35. MENAHEM A. Mantija. trgovac, MarSala Pll- 

eudekog ul. br. 49
36. MEVORAH Zagorka, rođ. ćuplć, blv. penz.. 

Kralja Aleksandra ul. br. 201
37. MEVORAH Davld, prlv. čin. u ropstvu, Kr. 

Aleksandra ul. br. 201
38. JOVANOVIć Demajb Stana, čln. Mln. po- 

IJ^C^r., Ibarska ul. br. 2
39. HARA Julijus, trgovac, Vojvode Brane br. 11
40. SAJBER Eleon^, domaćlca. Molerove br. 70

MILIć Mllan, blv. trgovac. Hartvlgova ul. 
br. 41
LEBL L. Ana, domaćlca, Kajmakčalanska ul. 
br. 23
RUBENOVIĆ N. Menahem, trgovac, Dlmltrl- 
Ja Tucovlća ul. br. 72
KARIJO H. Lenka, domaćlca. Solunska ul. br. 
18
RUF Joslf, Induatrljalac, Zahumska ul. br. 
29
E8KENAZI M. Hananal, trg. p^mo^nlk, Dosl- 
tejeva ul. br. 38
BENJAMIN M. Jakov, artlsta, PreSevska ul. 
br. 70
ALMOZLINO A. Marko, trg. pomočnlk, Рге- 
Sevska ul. br. 58-a
BRAUHBAR 2orža Klemansoa ul.
br. 41
RUSO A. Rudolf, privatlje, Solunska ul. br. 
17
ALMUZLINO A. Aron, trg. pomoćnlk, Kape- 
tan MlSlna ul. br. 3
PUCI R. Joalf, trg. pomočnlk, Skendarbago- 
va ul. br. 17
LEVI Jozaf Demajo, biv. trg. putnlk, DobrinJ- 
ska ul. br. 5
PITNO Sarina, domaćlca, Cara UroSa ul. br. 
17
KONFINO Davld, trg. pomoćnlk, Rlge od Fe- 
re ul. br. 18/1
PERLEZ F. 2aneta, domaćica, Mllorada Gav- 
rllovlća ul. br. 7

. ALBAHARI L. Avram, apotekajr, 
Gavrllovlća ul. br. 7 
LEVI Barta, domaćlca, Kralja Petra 
ALTARAC J. Avram, trgovac, Kralja 
br. 75 
KAUDER Norbert, prlv. člnovnlk,
ul. br. 28
LEVI R. Slmeon, prlv. člnovnlk, Džordža Va- 
šlngtona ul. br. 1
MENASE B. Joslf, posrednlk, Džordža Vašlng- 
tona ul. br. 1

63. FIRST Ladlslav, radnlk, Сага DuSana ul. br. 
66

64. JELINEK Robert, člnovnlk, Skendarbagova 
ul. br. 10

65. FRANK D. Flllp, Inženjer, Francuska ul. 
5/111

66. LEVI M. Matllda, domaćlca, Skadaraka
br. 53/1

67. LEVI L Buklca, domaćlca, Skadarska ul. 
53/^1

68. AVRAMOVIĆ Beja, domaćlca, Skadarska 
br. 53/^1

69. LEII N. Leon, blv. trgovac,
53/^1

70. KALMIĆ Marl|a, domaćica
ul. br. 15

71. HAZANOVIć 8. Hajlm, trg. 
kog Stevana ul. br. 26

72. JAKOVLJEVIĆ L. Hajlm, pomoćn. car. 
dnlka, Solunska ul. br. 18

73. VERBER Adela, domaćlca, Je^emova
30

74. LEONOVIĆ 2. Leon, savetnik Mln.
penzlll, Jugovlća 2-a

75. LEIONOVIlć Otllija, domaćlca, Jugovlća ul.
2-a

41.

42.

43.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.
59.

60.

61.

62.

Mllorada

ul br. 75 
Petra ul.

Molerova

Skadarska ul.

br.

ul.

br.

ul.

br.

Kapetan MlSlna

namaStenlk, Vlso-

poare-

ul. br.

fln. u
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76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

Gospodara

Jug-Bogda-

Jug-Bogda-

br.

ul.

ul.

87.

88.

89.

Gospodar Jovano-

trgovac, Doslteje-

pomoćnik, Doslte-

Knjeglnje Zorke

Knjeglnje Zorke

Dušanova ul. br.

Aron Joslf, radnlk, Jevrejska ul.101.

R. Raclla, domaćlca, Jevrejska

8. Vlastimir, višl savetnik Drž.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

111.

112.

113.

SLANG Llll Todors, domaćlca, Jugovlća ul. 
2-a .
BERAH J. Avram, puk. u penz., 
Jevrema 30/111 
TRJTRCRK A. David, trg. putnlk, 
nova ul. br. 21

J. Matilda, domaćica,
nova ul. br. 21
KOEN N. Ester, trgovac, Sarajevska ul.
41
LEVI N. Joslf, trgovac, Braće Jugovlća 
br. 13
SAJA B. Jakov, biv. trgovac, Jevremova
br. 56
Dr TESTA M. Nlslm, lekar, Braće Jugovlća 
ul. br. 13
TESTA Soflja-Adanja, Braće Jugovića ul. br. 
13
Masa ADANJE I. Solomona, blv. trgovca 
ugao Skadareke-Jevremove 56
FRAJDENFELD B. Joslf, trg. zastupnik Top- 
Ilčln venac br. 12 

86*. RLBRHRRI J. Aron, blv. trgovac, Dobračina 
ul. br. 31
LEVI R. Moric, llmar, Vojvode Bogdana ul. 
br. 46
MAJO J. Davld, prlv. činovnik, Vojvode Bog- 
dana ul. br. 46
MELAMED A. Marko, priv. činovnik, Kneza 
Pavla ul. br. 33

90. KOEN Lenka, domaićica, Solunska ul. br. 18
91. BEITCION B. Isak, biv. advokat, Gospodar 

Jovanova ul. br. 33
92. SVARC H. Armln, knjlžar, 

va ul. br. 50
93. BENCION I. Bencion, blv. 

va ul. br. 23
94. BENCION B. Jakov, trg.

jeva ul. br. 23
95. RAJS M. Artur, biv. železn. Inspektor, Gos- 

podar Jovanova ul. br. 28
96. RAJS A. Ruža, domaćlca, Gospodar Jovanova 

ul. br. 28
97. KOVAČ B. Teodor, penzioner, Gospodar Jo- 

vanova ul. br. 28
98. TAJHNER Fric, stud. med.,

ul. br. 86-a
99. TAJHNER Oto, zubotehničar,

ul. br. 86-a
100. RUSO A. šalom, penzloner,

16/1
KALDERON
br. 16
DAVIDOVIĆ
ul. br. 16 
CVETKOVIC .
pravobran. Kosovska 18 
TRJTRCRK žanka, domaćica, Siblnjanln Janka 
ul. br. 1
KALF N. Moia, sveštenik, Cara Uroša, ul. 
br. 55
ALFRNDARI N. Rahamin, biv. trgovac, Sl- 
binjanin Janka ul. br. 1
ALFANDARI R. Ana, domaćlca, Slbinjanin 
Janka ul. br. 1
TRJTRCRK Sarina, domaćica, Slblnjanin Jan- 
ka ul. br. 1
MANDIL N. Davld, trgovac, Siblnjanln Janka 
ul. br. 1
ALKALAJ Davld, bravarskl radnlk, Jevrejska 
ul. br. 9
ROZENBERG D. Oskar, inženjer, Kralja Alek- 
sandra ul. br. 310/1
ROZENBERG D. Rleksandra, trg. putnlk, Gor- 
nlčeska ul. br. 7
ALMUZLINO Marlja, domaćlca, Kapetan Mi- 
šlna ul. br. 23

110.

114. LEVI M. Rafajlo, carlnskl posredn. pomoćnlk, 
Jukićeva ul. br. 20

115. RUSO M. Davld, trg. agent, Strahlnjića Ba- 
na ul. br. 29

116 HOHBERG Evgen, Inženjer, Karađorđeva ul. 
br. 65/11

117. MILAN Ljubomlr, inži^njer, Majke Jevrosime. 
br. 43

118. JOSIFOVIĆ Hajlm, trgovac, Prestolonasled- 
nlka Petra ul. br. 34-a

119. BULI Hugo, prlvatlje, Nova ullca, Kotež Kr. 
Petra II

120. ZUNANA 8. Matilda, domaćica, Dobračlna 
ul. br. 31

121. ALBALA J. Branka, domaćlca, Hadžl Ruvl- 
mova ul. 7

122. ALBAL^ M. Joalf, čin. prlv., Lomina ul. br. 
26/111

123. ALBALA I. Morlc, priv. čln., Lomina ul. br. 
26/1111

124. LEVI R. Berta, domaćica, Lomina ul. br. 
26,1111

125. LEVI R. Sabetaj, biv. trgovac, Lomina ul. 
br. 26/1II

126. SNAP Fanl, člnovnlca, Zeleni venac br. 4
127. rorović N. Desanka, domaćica, Francuska 

ul. br. 51
128. ALBRHARI Avram, trg. pomoćnlk, Jevrejska 

ul. br. 4
129. LEVI S. Bendon, blv. fotograf, Dračka ul. 

br. 4
130. BV.ARC J. Bala, mašinovoda, Kuršumlljska 

ul. br. 7
131. PRINC H. Danllo, mašlnovoda, Bosanska ul. 

br. 41
132. ZONENBERG Deže, Instalater, Bosanska ul. 

br. 43
133. SVARC Gezat. trg. putnlk, Bosanska ul. 

br. 41
134. KALDERON J. Moia, štamparski radnik, Je- 

vrejska ul. br. 14
135. SIMON Ješa, trg. agent, Granlčarska ul. 

br. 11
136. ALiEK Moša, priv. člnovnlk, Graničarska 

ul. br. 11
137. MANDIL Avram, služltelj, Jevrejska ul.

br. 16
138. PINTO J. Josif, carlnski posrednik, Jova- 

nova ul. br. 16
139. PINTO J. Liuna, domaćlca, Jovanova ul. 

br. 38
140. KOEN M. Menahem, trgovac, Cara Uroša 

ul. 50
141. KAVISON Natan, prlv. člnovnlk, Jovanova ul 

br. 2
142. ALBRHARI J. Isak, pomoćn. carln. posred- 

nlka, ' Visokog Stevana 2
143. ZUNANA Rahamin, blv. magacioner, Jova- 

nova ul. br. 2
144. KALF J. Lenka, domaćica, Jovanova ul. br. 5
145. LEBL Sldonlja, d^^^^lca, Ruvarčeva ul. br. 8
146. TIHANJI M. Mlrko, prlv. člnovnik, Cara 

Uroša ul. br. 19/111
147. 8UZIN D. Roullja, domaćica, Jovanova ul. 

br. 9
148. MEDINA H. Avram, blv. trgovac, Cara Uroša 

br. 19
149. MANDIL Ezra, apotekarekl pomoćnik, Lomina 

ul. br. 23
150. MELAMED I. Ranko, advokat, Gospodar Je- 

vremova ul. br. 6
151. GABAJ H. Isak, blv. trgovac, Cara Uroša 

ul. br. 19
152. AVRRMOVIć A. Rafajlo, drogerista, Cara 

Uroša ul. br. 19
153. GAZE8 J. Nlslm, trg. pomoćnlk, Kralja Pet- 

ra ul. br. 49



154. GAZES J. Josif, burekdžljr, Игг1Јг Petra ul. 
br. 49

155. ALBAHARI J. Hajim, obućar, Solunska ul. 
br. 20

153. NAHMIJAS G. Luna, domrćier. Kralja Petra 
ul. br. 42

157. SURIC A. Manojlo. penzioner, Nikole Spa- 
sića ul. br. 4

158. ADANJA L. Hajlm, trgovac, Fruškogorska 1
159. ALBAHARI Jakov, trg. pomoćnik. Kneza Pav- 

la ul. br. 1-a
160. RUBEN H. Rahamln, fotograf, Kosmajska ul. 

br. 37
1(61. RUBENOVIĆ H. Isak, fotograf, SrrrJevskr ul. 

br. 41
162. PIJADE J. Rafallo, služltelj. Visokog Stc- 

vana ul. br. 40
163. FELZENSTAJN Evgen, trg. agent. Solunska 

ul. br. 5-a
164. FODOR M. Mirko, priv. činovnik, Pašićeva 

ul. br. 4/IV
165. MELAMED J. Moša, privrtije. Cara Uroša 

ul. br. 17
166. STAJN Roza, domrćier. Jove llića ul. br. 86
167. ĐURKOVIĆ N. Jovan, načeln. Mln. saobrać.. 

Brljanova 7
168. DURKOVIC J. Aleksrndrr, domrćler. Brlja- 

nova 7
169. POPOVIĆ Radovan, čin., Jove llića 86
170. POPOVIĆ R. Zlata, domrćler, Jove llića 86
171. ĐURKOVIĆ N. Dragoljub, bank. čin.. Brija- 

nova 7
172. DURKOVIC D. Adela, domrćier. Brijrnovr 7
173. CVETKOVIĆ Miodrag, savet. Držav. pravobr.. 

Jove lllća 86
174. CVETKOVIC ^^^^1^^, d^pmrćier. Jove llića 86
175. KALMIC A. Isak, poslužltelj. Kralja Pctra 

44/11
176. VOLFUER J. Đuradž, priv. činovnik. Кга- 

Ija Mllana 51/V
177. KATALAN dr Nisim, lekar. Dositojcva 23
178. AZRIEL S. Regina, udova. ЗНгМпЈ1^г Bana 19
179. ARUETI A. Sofija. udova. 8^ггНпЈ1^г Bana 19
180. SANDI J. Danon, trgovac. 81гг111пЈ|^г Bana 19
181. HAZON J. Alfrcd, privrtije. 8^гг^1пЈ1^г Ba- 

na 19
182. SEMO M. Lazar, trg. pomoćnik, Dušanova 

57/11
1C3. BEJAKOV S. Samoilo, kinooperatcr. Jcvrcj- 

ska ul. 21
184. AMAR H. Solomon, penzioner, Jevrejska 21
185. BENVENISTI M. Aron, biv. trgovac. Francu- 

ska 16-a
186. ADANJA J. Avram, gimnaz., Frrncuskr 16-a
187. ADANJA A. Rahamin, biv. trgovac, Grača- 

nička 12
188. DANON dr J. Isak, lekar, Frrneuskr 16/11
189. ALMOZLINO J. David, car. posrcdnik. Kralja 

Petra 87
190. Aleksandra R. SINGER, trg. pomoćnik. Ka- 

petan Mišina 2-a
101. DEMAJO H. Jakov, biv. trgovac. 

Mišina 2-a
192. KOEN J. Isak, trgovac, Zmaja od Noćj 14
193. KOEN I. Jakov, trgovac. Zmaja od №^гјг 14
194. LEVI R. Manojlo, muzičar, Marlje 107
195. MEšULAM S. Vinka, domrćlcr. Cara Uroša 24
196. MANDEL Ignjat, trg. agent, Rrnkeovr 12
197. KOEN Oskar, prlv. činovnik. Kraljev trg 9 
190. RUBINOVIĆ N. Anđelko, blv. trgovac. Za-

humska 50
199. ILIĆ S. Borlvoje, kozmetičrr, Grrdištanskr 16
200. ILIĆ B. Vldosava, domrćier, Gradlštrnskr 16
201. SUZIN S. Joelf, biv. trgovac. Gradlštanska 16
202. Gavra OZMO, graver, Visokog ^^о^гпг 30 
203 . PERERA Morlc, 1пз1г1г^сг, Dobračina 22
204. ISAKOVIĆ Ermoza, domaćlca, Dositejeva 7

205. KOEN I. Avram, blv. direktor. Dositejeva 7
206. RUSO J. Jovanka, domrćler, Dosltejeva 7
207. RUSO J. Regina, domaćlca, Dositejeva 7
208. KARAOGLANOVIĆ J. Rakila, domaćica. Stra- 

hinjića Bana 82/1
209. KARAOGLANOVIĆ J. Jakov, carinski posred- 

nik, 8^гг111пЈ1^г Bana 82/1
210. FlšER dr Rigo, lekar, Strahinjića Bana 82/1
211. Markuš G. KRUGEL, trg. agcnt, Despota 

Đurda 3
212. KRUGEL H. Roza, domaćica. Despota Đur- 

đa 3
213. ERENJI Karlo, tapetar, Gosp. Jovanova 3
214. BARUH J. Almozlino, trg. pomoćnik, Princa 

Evgenija 19
215. SIMONOVIĆ I. Jakov, trg. pomoćnik, Princa 

Evgenija 19
216. SEMO J. Samullo, špediter. Princa Evge- 

nija 14
217. CEVI A. Jakov, trg. pomoćnik, Princa Ev- 

geniia 14
218. BERAHA M. Josif, car. posrednik. Cara 

Uroša 42
219. ALKALAJ Avram, trg. pomoćnik. Dušanova 15
220. SULER Pavle, Inženjer. Mrršrlr Pisludskog 24
221. KOEN M. Avram. trgovac. Kapetan Mišina 5-a
222. PIJADE M. Hajim, služltelj. Visokog Ste- 

vana 40
223. AVRAMOVIĆ Joslf, biv. trgovac Cara Uro- 

ša 37
224. REVES Hanka, domrćiea. Jovanova 8
225. HIUKEVIĆ dr Aleksandar, lekar. Birča- 

ninova 10
226. LEVI H. Avram, trg. zastupnik. Jovanova 40
227. BERAHA R. Celebon, biv. trgovac. Vuka Ka- 

radžića 7
228. RUSO H. Malvina, trg., Zmaja od Noćaja 13 
229 RUSO H. David. trg.. Dušanova 33
230. MOšlĆ M. Leon, privatije. Dušanova 30
231. ADANJA S. Mika, trg. agent. Jovanova 18/1
232. ADANJA M. Marsel, trg. agent. Dušrnovr 30
233. KALDERON J. Lazar, starinar. Str. Bana 44
234. DEMAJO L. Nahum, knjigovezrc. Str. Ba- 

na 44
235. ALBAHARI Josif, poslužitelJ. Str. Bana 44
236. ARUETI I. David, čuvar. Grobljanska 73
237. JONTOVIĆ R. Isak, biv. trgovac, Braće Rib - 

nikara 30
238. FINCI Bora Moša, priv. činovnik. Cara 

Uroša 16
239. ALBAHARI M. Mika, trg. pomoćnik. Cara 

Uroša 16
240. HOSENDER M. Luna, domrćicr. Cara Uro- 

ša 16
241. PINTO Rakila, domrćicr. Cara Uroša 16
242. LEVI M. Josif, trgovac. Kralja Aleksandra 273
243. LEVI M. Moša, trg. putnik, Visokog Ste- 

vana 8/1
244. LEVI M. Mešulam, biv. trg.. Visokog Stc- 

vana 8
245. LEVI M. Sima, trgovac. Visokog Stevana 8
246. ALFANDARI S. Rašeia, domrćiea. Visokog 

^1о^гпг 8
247. Dr GINSBERGER Fric, lekar. VlrJkovićevr 30
248. GINSBERGER Magda, domaćica, Vlajkovi- 

ćeva 30
249. GINSBERGER Dezider, biv. zastupnik. Vlaj- 

kovićeva 30
250. ZUNANA Samuilo, penzioner. Dubrovačka 9
251. ALTARAC J. Mika, zvaničnik. Kralja Alek- 

sandra 224
252. DEMAJO Rica. domrćier. Jevrejskr 9
253. DEMAJO J. Leon. trg. pomoćnik. Solunska 

br. 6
254. ALTARAC J. Maša, fotograf. Kralja Aleksan- 

dra 213
255. MEDINA Hanael, blv. trg.. Cara Uroša 11



256. KARAOGLANOVIĆ Maši, biv. industr., Zma- 
ja od Noćaja 5/11

257. KOEN J. Ema, domaćica, Molerova 48
258. KOEN A. Juda, duvandžija, Kraljice Nata- 

lije 42
259. LEVi M. Linda, domaćica, Jevremova 27
260. ANAF M. Samllo, trg. pom., Solunska 18
261. MANDILOVIć Dlllslja, radnica, Solunska 18
262. ANAF Joslf Moric, trgovac, Solunska 18
263. LEVI J. Monl, blv. trgovac, Jevremova 4
264. LEBL Reglna, priv. čln., Kolarčeva 8
265. ROBICEK Bemhard, penzlnoer, Ruvarčeva 8
266. LEVI J. Sima, blv. akviz., Strahinjića Bana 

br. 31
237. JOMTOV B. Menaše, priv. čln., Kapetan Mi- 

šina br. 24
268. DEKALO S. Reglna, domaćica, Kapetan Mi- 

šina 24
269. BARAH H. Isak, prod. duvana, Kralja Pet- 

ra 26
270. REHNICER Stevan, špediter, Venizelosova 18
271. REHNICER Vladislav, učenik, Venizelosova 18
272. REHNICER Jovanka, domaćica , Venlzelo- 

sova 18
273. VAJNER Zlata Ana, šnajderka, Venizelo- 

sova 18
274. FRID šarlota, domaćica, Venizelosova 18
275. RADINGER Jelena, biv. profesor, Venizelo- 

sova 18
276. SRINGER Greta, domaćlca, ćika Ljubina 10a
277. RUBEN Almuzlino, trgovac, Dobračlna 14
278. LEVI B. Solomon, trg. pomoćnlk, Dračka 4
279. MANDIL Burlan Bela, domaćlca, Dušanova 17
280. SINGER Jakob, priv. čin., Kneza Pavla 45
281. SINGER Riza, priv. čin., Kneza Pavla 45
282. SINGER šarlota, domaćica, Kneza Pavla 45
283. SINGER Armin, priv. namešt., Kneza Pavla 45
284. ISAK B. Solomon, trgovac, Zmaja od No- 

ćaja 11
285. BUDAI Eugen, činovnik, Visokog Stevana 6
286. KONFINO Joslf, priv. namešt., Prlnca Ev- 

genija 6
287. KARIJO Isak, nameštenlk, Princa E^^enija 6
288. KONFINO Sima, trgovac, Visokog Stevana 6
289. KLOPFER Ruža, blv. trg., Rumunska 22
290. MEDINA Roza, udova, Dosltejeva 25
291. JEUSUA Sall, udova, Dositejeva 25
292. JEUŠUA I. Berta, domaćica, Dosltejeva 25
293. JEUSUA J. Izrael, bank. čin., Dosltejeva 25
294. VIGENFELD Ignjat, biv. inkas., Ruvarčeva 8
295. ANAF Davld, tehnlčar, ćlrlla I Metodlja 9
296. MEHMED Perere, priv. čin., Visokog Ste- 

vana 8
297. ALHALEL M. Marko, biv. trg. pom., Dub- 

Ijanska 65
296. TESTA A. Jakov, trg. putnik, Cara Uroša 35
299. ALBAHARI A. Solomon, trg. pom., Solun- 

ska 18
300. ALBAHARI A. Josif, trgovac, Solunska 18
301. KONFORTI Ješa, sluga, Jug Bogdanova 1
302. ALMUZLINO S. Anđelko, biv. trg., Kraljev 

trg 7
303. Dr AZRIEL M. Solomon, lekar, Zahumska 28
304. AZRIEL Hava, domaćica, Zahumska 28
305. GRINBERG Haim, električar, Zmaja od No- 

ćaja 12
306. HAZAN Gizela, domaćica. Kraljice Nata- 

llje 32
307. PIJADE H. Rafajlo, biv. trg., Milorada Gav- 

rilovića 7
308. ALKALAJ Isak, biv. drogerista, Njegoševa 19a
309. ALKALAJ D. Henrlh (Hajim), prlv. čin., NJe- 

goševa 19a
310. ALKALAJ D. Marjeta, domaćica. Njegoševa 

19a
311. RUSO J. David, trg. agent. privremeno u 

Dušanovoj 14

312. PIJADE Sima, llmar, Kavadarska 4
313. NADAS S. Ignjat, mašln. tehn.. Alekse Ne- 

nadovlća 38
314. MAJOROVIĆ Marko, trgovac, Jevremova 29
315. ALMOZLINO A. Rašela, domaćlca, Jevre- 

mova 29
316. GLIK Matilda, domaćica, Jevremova 29
317. LEVI M. Moša, bravar, Jevremova 29
318. LEVI M. Hajlm, biv. posrednlk, Dobračina 31
319. ROMANO 8. Slmona, domaćica, Dobračlna 31
320. FUKS Oskar, prlv. čln., Kneza Pavla 115
321. FUKS Natallja, domaćlca. Kneza Pavla 115
322. KOEN (Jakov) Žak, trg. pom., Vlsokog Ste- 

vana 36
323. KOEN MaJer I žena mu Matllda, obućar, Sl- 

blnjanln Janka 9
324. KONFINO Buklca, domaćlca. Vlsokog Ste- 

vana 36
325. LEVI N. Nislm, šped. pom., Vlsokog Ste-

vana 16
KOEN I. Joolf, biv. trg., Jovanova 27 
KALDERON H. Solomon, priv. čln., Banat-

326.
327.

328.

329.
330.
331.

332.

333.
334.

ska 14
JAKOV J. Moša, carinskl posrednlk, Kosov- 
ska 22
MANDIL Nisim, krojač, Slnđelićeva 7 
Dr ADLER Herc, člnovnik, Kralja Milutina 51 
ALFANDARI Azriel, trg. pom., Koste Tauša- 
novića 22
LEVl-KADMON dr Davld, lekar, Koste Tau- 
šanovića 2
NAHMIJAS Marko, poslovođa, Petraljička 14 
FROJDENFELD Evgenije, trgovac, Topllčin ve- 
nac 12

335. GUTMAN A. Leo, priv., Cubrina 4
336. FRAJDENFELD Luj, priv. čin., ćubrlna 4
337. KRAMER Erlh, biv. trg., Račkoga 1
338. KRAMER Valerlja, domaćlca, Račkoga 1
339. STERN Jozefina, domaćlca, Zahumska 39
340. STEJMIC Augusta, domaćlca, Zahumska 39
341. DEMAJO D. Joslf, biv. trgovac, Gospodar

Jevremova 7
342. ALADŽEMOVlć M. Isak, činovnlk, Drinčlće- 

vo 18/1
343. KOEN S. Matilda, udova, Kralja Petra. 57
344. KOEN S. Isak, trg. agent, Kralja Petra 57
345. ESKENAZI Naftall Liko, prrof., Kralja Petra 

57
346. BARUH H. Buko, tapetar, Gospodar Jovano- 

va 30
347. ALMOZLINO Sara (Buklca), domaćlca. Dob- 

ropoljska 16
348. PAPO D. Menahem elektromonter, Obilićev 

venac 8/1II
349. STERN Isidor, priv. čln., Princa Evgenlja 13
350. ROMANO Ruber, biv. trg., Prilepska 8
351. Inž. BARTA A. Andreja, prlv. čin., Prote Ma- 

teje 33
352. BARTA Karollna, Prote Mateje 33
353. FINCI D. Leon, penzioner, Majora lllća 13 
354 Inž. RUHVARGER Jehil, Prote Mateje 33
355. RUHVARGER llona, Prote Mateje 33
356. ANAF I. Avram, blv. trg., Zmaja od Noćaja 

4
357. KALDERON I. Aron, trg. pom., Skenderbe- 

gova 6
358. KALDERON Neama Bukas, Skenderbegova 6
359. PARDO S. Debara, Skenderbegova 6
360. ALMOZLINO Avram, biv. trg. agent, Zmaja 

od Noćaja 8
361. KALMO A. Baruh, mesar, Zmaja od Noćaja 

4
362. RAFAJLOVIĆ I. Solomon, Cara Uroša 19
363. KALMIĆ S. Isak, Cara Uroša 19
364. AVRAMOVIć A. Jakov, trg. pom., Cara Uro- 

ša 19
365. JAKOVLJEVIć Dušan, mlinar. Zrlnjskoga 37



366. 2IGE Feldmon, Zrinjska 37
367. LEVI M. Luna, domaćlca, Visokog Stevana 8
368. AGRANOVIĆ S. Naum, krojač, Visokog Ste- 

vana 40
369. KONFORTI Solomon, Visokog Stevana 8
370. HAZAN Izrailo, krojač, Jevrejska 13
371. HAZAN J. Avram, poslužltelj, Despota Đur- 

đa 3
372. GUTMAN Hajnrih, optičar, Cubrina 4
373. SROTMAN Matilda, krojačica, Kosmajska 37
374. HARA Julijana, lekar, Kosmajska 37
375. HARA Isidor, tapecirer. Kosmajska 37
376. REJHL Alfred, činovnik, Stanoja Glavaša 

17 a
377. ELAZAR S. Joslf, služb., Kralja Aleksandra 

28
378. MANGULIS Rašela, Fruškogorska 1
379. BAHAR Nisim, stolar, Fruškogorska 1
380. Dr BERGLAS Bemar, Fruškogorska 1
381. SIMON Solomon, kasapln, Francuska 57
382. IZRAEL Avram, Solunska 4
383. NAHMIJAS H. Samul, biv. trg., Novosadska 1
384. HIRSL Fridrih, trgovac, Kapetan Mišlna 5 a
385. BENAROJO A. Avram, krojač. Dračka 2
386. GERCENBERG Romano, lekar, Mileševska 53
387. KOLNER D. Izrailo, trg. pom., Solunska 18
388. DANON Mihajlo, trgovac, Strahinjića Bana 5
389. BARUH Majer, trgovac, Strahlnjića Bana 5
390. DANON Sado, podstanar, Strahinjića Bana 5
391. KARIJO Sabltaj, trgovac, Mariborska 16
392. SOLOMON Rafael, trgovac. Visokog Steva- 

na 8
393. ALBALA J. Josif, Voj. Dragomira 16
394. BITI Albala, biv. trg., Jevremova 29
395. ALSEH A. Danilo, obućar, Gospodar Jovano- 

va 16
396. LEVI I. Elijas, činovnik, Skender Begova 8
397. LEVI A. Rafaal, služb.. Prlnca Evgenija 1
398. JAKOV H. Salom, stolar, Kapctan Mlšlna 30
399. DIMITRIJEVIĆ Dušan, člnovnik, Đevđelij-

ska 77
400. MORVAJ Irena, domaćica, Đevdelijska 77
401. Inž. Andrlja MORVAJI, Devđelijska 77
402. DIMITRIJEVIĆ Milica, domaćlca, Devdelij- 

ska 77
403. ALBAHARI M. Isak, ćevabdžlja. Strahinjića 

Bana 26
404. KOEN I. Džoja, udova, Visokog Stevana 36
405. HAZANOVIĆ Avram, Princ Evgenija 6
406. KOEN M. Hajim, trgovac. Princa Evgenija 6
407. NEJMAN Artur, biv. trg., Kolarčeva 9
408. KALEF D. Jakov, špedlter, Solunska 18
409. KONFINO Jakov, špedlter, Cara Dušana

10/11
410. KOEN Estira, domaćica. Cara Dušana 10
411. KARIJO Leon Rakila, udova, Vrazova 30
412. LEVI R. Hajim, stolar, radnik. Vrazova 10
413. ALMUZLINO J. Avram, limar, Vrazova 30
414. KARIJO A. Jakov, trgovac. Vrazova 30
415. NISIM M. Rifka, udova, Rige od Fere 4
416. KOEN Isaković H. Sarlna, udova. Rige od 

Fere 4
417. NISIM M. Avram, trg. zastupnik, Cincar 

Јапка 2
418 KARAOGLANOVIĆ J. Avram, biv. trg.. Cincar 

Janka 2
419. GABAJ R. Sokica, glumica. Dositejeva 10
420. PIJADE R. Lazar, biv. industr., Grozdićeva 

37
421. BINJE Nahuma, biv trg., Cara Uroša 48
422. ALBAHARI M. Lazar, priv., Jovanova 9
423. NEJMAN Oto, biv. trg., Kolarčeva 9
424. ŠAJNESONOV Feliks, optičar, Karađordeva 69
425. BARUH M. Luci, udova, Ćubrina 3
426. ROMANO A. Solomon, priv. čin., Kneginje 

Ljubice 27
427. BINJA Finci. stolar. Ivankovačka 6

428. PINTO S. David, biv. čin., Princa Evgenija 6
429. PINTO S. Benko, blv. čln., Princa Evgenlja 4
430. KOEN S. Raiela, domaćica, Kraljev trg 9
431. LEVI M. Sall, domaćica, Princa Evgenija 4
432. ALVU J. Matilda, domaćlca. Princa Evgenija 

4
433. PESAH I. Danilo, šped., Kosovska 29
434. MAJER Nisim, štrlker, Jevrejska 16
435. KALEF ŠALOM, pom. car. posred., Solunska 

18
436. MAJER B. Isak, štriker, Jevrejska 16
437. MAJIROVIĆ Bora, krojač, Jevrejska 16
438. ARDITI Leon, stolar. Cara Uroša 65
439. MEVORAH Moša, trg. agent, Kraljev trg 10
440. RODER Đorđe, inženjer. Kraljev trg 10
441. BENVENISTI A. Vinko trgovac, Dušanova 

14/^11
442. SOLOMON B. Zdravko, trgovac, Dušanova 

14/11
443. AZRIEL Armand, trgovac. Krunska 4
444. AZRIEL Madelina, domaćica, Krunska 4
445. LEVI Roza, udova, Gomičevska 7
446. ALFANDARI R. Nlslm, biv. čln.. Vlajkoviće 

va 25
■147. J. David, štampar. radnik, Kralja

Petra 26
■148. FlšER Hajnrih, trg. pom., Solunska 13
449. KARIĆ šaul, Сага Uroša 15
450. LEVI N. Nisim, radnik, Poenkareova 42
451. JONTOV J. Semo, trg. agent, Sibinjanin Jan- 

ka 7
452. PINKAS Rafailo, trgovac. Gosp. Jovanova 9
453. BENVENISTI Mika, trgovac. Cara Nikole 65 
-54. MEJUHAS H. Avram, trgovac. Gospodar Jo-

vanova 8
455. MEJUHAS A. Mazal, trgovac, Gospodar Jo- 

vanova 8
456. RUSO J. Viniza, kucevlas., Gospodar Jova- 

nova 8
457. SARFATI Jakov, kaz. radnik, Cvijićeva 22
458. VOLAH K. Adolf, priv. čin. Zahumska 49/1111
459. SOJHETA Josip, biv. trg.. Zahumska 49/111
460. SASO J. Izraelo, biv. nadz. drv. G.P., Prin- 

ca Evgennja 9
461. GLASER Geza, činovnik. Skadarska 63
462. HERCLER F. Slmon, Skadarska 63
463. LEVI S. Jakov, trg. pom., Cincar Jankova 7
464. BABARONA H. Simon, elektr. inst., Clncar 

Jankova 7
465. HORNIK L. Fridrih, priv. čm.. Jevrejska 11
466. BARUH D. Avram, agent fabr. -šonda«. Jev- 

rejska 11
467. MANDIL M. Avram, biv trg., Kajmakčalan- 

ske 39
468. ALFANDARI Moša. biv. trg.. Kajmakčalan- 

ska 35
469. AMODOJA M. Josif, pomoć. špediter. Kaj- 

makčalanska 35
470. DANON A. Moša. hausmajstor. Obilićev ve- 

' nac 12
471. Inž. HIRŠLER Oto, Cara Lazara 15/1
472. VESELIĆ J. Slavko, priv. čin.. Gračanička 16
473. VESELIĆ Zora, domaćlca, Gračanička 16
474. MARĆETIĆ N. Mihailo, priv. čin., 2orža Kle- 

mansoa 12
475. MARCETIć M. Ksenija. domaćica. Zorza

Klemansoa 12
476. SEMO M. Ivan, trg. zastp.. Dušanova 16/11
477 NAHUM B. Jakov, trg. putnik. Knjeginje Lju 

bice 21 a
478 GROS Hejnrih, električar. Knjeginje Ljubice 

21 a
479. RUSO J. Mata, penz., Maršala Pilsudskog 27
480. ZONAI Marija, činovnica. Svetosavska 32
481. SMOLKA Samuilo, činovnik. Svetosavska 32



482.

483.

484.
485.
486.

487.

488.

489.

490.

491.

492.

493.

494.
495.

496.
497.

498.

499.
500.
501.
502.
503.

504.
505.

506.
507.
508.

509.

510.
511.
512.

513.
514.
515.
516.
517.

518.

519.
520.

521.
522.
523.

524.

525.

526.

527.
528.
529.

530.

KOSNA I. Stevan, trg. agsnt, Kralja Petra 
44
ALMUZLINO S. Mošo, nameštenik trg. agen- 
ture, Strahlnjića Bana 29
MANDIL š. Johan, Strahinjića Bana 63 
VAJS ISIDOR, špediter, Glavaševa 15 
ALMUZLINO M. Avram, priv. nameštenik, 
Gospodara Vučlća 51
MAJER Marko Baruh, oštrač, Gospodar Jo- 
vanova 32
DULZARI Samiusl, biv. čin., Dravska 3 — 
dvorište
MEVORAH R. Avram, advokat. SSrrt^htkiJh^a
Bana 32
MEVORAH A. Rašela, privatije. ^ПгМпЈЈ^г 
Bana 23
MEVORAH M. Rahamin, priv., Strahinjlća 
Bana 29
LEVI Jakov, biv. čin. D.T.O., Despota Du- 
rđa 3
LEVI R. Avram, biv. tipograf Drž. štamparlje, 
Princa Evgenlja 1
ALBALA Moša, pomoćnik, Dušanova 14 
HAZAN Lepa, domaćica, Kralja
13 a
BRILA H. Aleksandra, biv. čin., Solunska 8 
KALDERON H. Isak, biv. čin., Visokog Ste- 
vana 1 b
EšKENAZI J. Lazar, car. posrednik, Dušano- 
V8 30
PAPO Joslf, biv. trg. pom., Dušanova 30 
LEO Banet, priv. čin., Vojlslava llića 53 
PRCOVIĆ Petar, kapetan broda, Skadarska 6 
FAJGL Hugo, pozlatar, Jovanova 16
SAVOJA šimon, priv. čln., Gospodara Vuči- 
ća 51
POLAK Feliks, trgovac. Đušlna 36 
VEJNEBERGER M. Vilim, trgovac, Gospodar
Jovanova 30
DEZIDER A. Fleš, priv. čin., ^пБгг^Јпг 31 
ROZNEVAJG Edo, trg. pom.. Ka^đorđeva 3 
KARIJO A. Majir, trg. putnik, Kralja Alek- 
sandra 83
JAKOVLJEVIć M. Majer, biv. trg. Visokog 
Stevana 1
JEUŠUA Sldonija, domaćica. Višnjićeva 3 
KONFINO Matilda, domaćica, Višnjićeva 3 
KALEF Avram Sara, domaćica, Princa Evge- 
nija 19
KALEF A. Josif, trgovac, Princa Evgenlja 19 
KOEN D. Cevi, trgovac. Vasina 3
KOEN Leonora, domaćica, Vaslna 3 
EŠKENAZI Bora, priv. čin., Kraljev trg 9 
ALMUZLINO S. David, električar, Laudanov 
šanac 43 — Karaburma
ALMUZLINO S. Jakov, štrlker, Laudanov ša- 
nac Ulica 43 a — Karaburma
BARUH S. Josif, radnik, Mrriborskr 10 
ALTARAC M. Aron, llmar, Kralja Aleksmdra 
277
KALDERON J. Majer, električar, Brrutrnskr 8 
KALDERON M. Ester, domrćier, Rtanjska 8 
KALDERON Mrrijrnr, domrćJcr, Čika Ljubi- 
na 7
RUBENOVIĆ Hajlm, priv. čln., Prlnca Evge- 
nija 15
RUBENOVIĆ R. Edita, domrćJcr, Visokog
Stevana 2 8
RUBENOVIć J. Mazal, udovlca, Vlsokog Ste- 
vana 2 a
ATIJAS Avram, trg. pom., Brnrtskr 15 
GAON A. Isidor, frizer, Strahinjlća Bana 25 
KUNADI Вг<о1г, domaćlca, Strahlnjića Ba- 
na 25
DAVIDOVIĆ M. David, činovnfk, Vlajkovlće- 
va 30

531. FRANKO A. Morlc, trg. pom., VlrjkovJćevr 
30/11

532. KALMIĆ J. Alojz, trg. pom., Despota Đur- 
đa 6

533. KAUMIĆ A. Moša, činovnik, Despota Đur- 
đa 6

534. EŠKENAZI D. Rahanim, trg. pom. Despota 
Đurđa 6

535. Dr LEVI Kurit, lekar, Kraljice Natalije 17 
ska 37

536. LEVI Bobić Marlja, nudllja, Kraljlce Nata- 
lije 17

537. ŠVARC I. Viktor, priv. čin., Jovana Rlstića 
26

538. MEDINA J. Hajim, blv. trgovac, Mlrdonrgorl- 
čanska 23

539. ALAD2ENOVIĆ Moša, invalld, Mladonagori- 
čanska 23

540. ALAD2ENOVIĆ Etelka, udova, Mlrdonrgori- 
čanska 23

541. ALAD2ENOVIĆ Paullna, domaćiM, Mladona- 
goričanska 23

542. ALAD2ENOVIĆ Josif, bank. čln., Mladona-
Žoričanska 23

EDALJA Josif, blv. nadzomlk fabr. »Zeflr., 
Mladonrgorlčrnskr 23

544. ALAD2ENOVIĆ Zumbula, domrćler, Šabačka 1
545. BAHAR S. Isldor, bank. čln., Uskočka 5
546. ABELEC Gustav, priv. čin., Jevremova 30
547. ŠALI šarlota, priv. čin., Jevremova 32a
548. EZRA Jelena, domaćlca, Jevremova 30
549. TROJER Eugenija, domaćica, Gračanlčka 12
550. MAKSIMOVIĆ Jelena, prof., Cetnička 15
551. MAKSIMOVIĆ Ignjat, prof., četnlčka 15
552. KRAUS Julius, prlv. čin., Đušina 16
553. LEVI Heskije Samullo, rmreldžijr, Despota 

Đurda 10
554. BRAVARSKI ОггЈпКг, domaćlca. Kr. Milrnr 1
555. BRAVARSKI Jevrem, lekar, Kralja Mllana 1
556. POLAK H. Imre, biv. trgovac. Đušlna 31
557. POLAK 2anka, domrćier, Đušina 31
558. ALMUZLINOVIĆ Moša, priv. čln., Kolarčc- 

va 6/IV
559. ALMUZLINOVIĆ M. Karollna, domrćier, Ko- 

larčeva 6/IV
560. SID S. Ermoza, domrćier, Kosovska 22
561. LEVI J. Nahman, priv. čin., Mrršrlr Pllsud- 

skog 64
562. LEVENZON Pavle, činovnik. Vlrjkovićevr 21
563. BECALER Reglna, udova, Dobrlllnr 9
564. AŠEROVIĆ Isin, priv. prof., Dobrillna 9
565. FARKIĆ Nlsim, biv. trgovac, Kneza Višesla- 

va 14
566. VOLF Marzel, trg. putnik, Zahumska 49
567. NAHMIJAS G. Jakov, Svetog Save 32
568. KOEN G. Avram, priv. čin., GunduHćev ve- 

nac 37
569. KOEN Hcrbert, priv.. Jiričekova 2a
570. Dr LEVAI Klara, lckar, Miloša Velikog 39
571. BEJOSIF Lazar, trgovac, Jevremova 44
572. MONTIJAS Jakov, Princa Evgenlja 13/1
573. ALVU S. David, biv. trg., Princa Evgenlja 4
574. DEMAJO Ela, priv. čin., Jovrnovr 16a
575. DEMAJO J. Avram, priv. čin., Jovanova 16a
576. KOEN Jakov, trg. pom., Brnrtskr 15
577. MONTIJAS Joslf, čln., Princa E^i^i^nija 15
578. MONTIJAS Netl, domaćica, Princa Evgenl- 

Ja 15
579. LEVI Rufka, domaćica, Kraljev trg 9
580. ALTARAS M. Marko, bravar, Oblakovska 49
581. de LEON Matilda, domrćier, Cara 1г2ггг 14
582. PARDO Joslf, ap^^kar, Kralja Petra 45
583. ROT Dolsa, domrćiea, Zmaja od Noćaja 8/I
584. AMAR M. Salamon, elektrlčar, Zmaja od

Noćaja 8
585. AMAR dr Avram, dečji lekar, Zmaja od

Noćaja 8



Сања Ристић 
професор историје у XIII београдској гимназији

ЛОГОР САЈМИШТЕ У БЕОГРАДУ

„Наша равнодушносш према злу чини нас саучесницима у злочину"
Егил Арвик, приликом доделе Нобелове награде за мир 1986. године

Предвиђено за рад са ученицима трећег и четвртог разреда средње 
школе.

Планирано време - 3 школска часа (1 час у учионици и 2 часа у Јеврејском 
музеју у Београду или поред било ког спомен обележја у Србији посвеће- 
ног страдалим Јеврејима у Другом светском рату1).

Први час

Циљ часа:

- Повезивање стечених знања са раније стеченим знањима о нацизму
- Стицање знања о Холокаусту и контекста у којем је настао Холокуст
- Оспособљавање за посматрање, анализирање и закључивање на основу 

историјских извора
- Разумевање начина на који су Јевреји и други, били мета прогона
- Развијање критичког мишљења код ученика

Резултат часа

Ученик ће:

- Знати појам Холокауста
- Знати порекло термина
- Разумети ток догађаја
- Знати о Холокаусту у Србији
- Разумети на који начин су Јевреји и друге групе губили идентитет и 

били мета прогона
- Умети да анализира историјске изворе уз помоћ наставника и самос- 
тално

Наставна средства

Текстуална : Нирнбершки закони

- Закон о заштити немачке крви

- Закон о држављанству

- Правна дефиниција појма „Јевреј”

1 Уколико, у месту, не постоји такво спомен-обележје, ученици и професор могу отићи 

на железничку станицу. Железничке станице и возови, као средство депортације до 

логора, представљају симбол страдања и патње Јевреја.



(Preuzeto iz S. Koren, S. Vidas, Priručnik za nastavnike povjesti za osmi razred 
osnovne škole, Zagreb, 2002, 103.)

- Извештај поручника Валтера од 1. 11. 1949. године, Зборник 
НОР, том I, књига 1, Београд, 1941.

- Лист уредба војно! заповедника у Србији, № 8, Београд, 
31. мај 1941.

Активност наставника:

Наставник:

- Припрема материјал
- Дели ученике у групе
- Дели материјал
- Излаже
- Пружа помоћ ученицима приликом ишчитавања и анализирања мате- 

ријала
- Интегрише час и ставља акценат на најбитније

Активност ученика:

Ученик:

- Слуша излагање
- Чита материјал
- Анализира на основу постављених питања
- Доноси закључке (самостално и у оквиру групе)
- Излаже
- Поставља питања

Ток часа

Прва активност: Наставник упознаје ученике са:

- Појмом Холокауста
- Пореклом термина „холокауст”
- Доласком нациста на власт
- Доношењем Нинбершких закона
- Кристална ноћ
- Појмом „коначно решење”
- Антијеврејским мерама у Краљевини Југославији

(Користи Прилог бр. 1)

Друга активност: Рад у групама - анализа докумената

Наставник ученике у разреду подели у шест група и свака група добије 
један историјски извор и питања на која ће одговрати у оквиру својих 
група.

Прва и шеста група добијају део текста Нирнбершких закона (Прилог бр. 
2) и питања:



1. Какав је ово документ?
2. Ко је написао овај документ?
3. Када је написан овај документ?
4. За кога је написан овај документ?
5. Ко се сматра Јеврејином?
6. Ш га је све забрањено Јеврејима?
7. На који начин су обележени?

Друга и пета група добијају Лист уредбу војној заповедника у Србији- 
наредба која се односи на Јевреје и Цшане (Прилог бр. 3) и питања:

1. Какав је ово документ?
2. Ко је написао овај документ?
3. Када је написан овај документ?
4. За кога је написан овај документ?
5. Ко се на основу Уредбе сматра Јеврејином?
6. Шта је све забрањено Јеврејима?
7. На који начин су обележени?
8. Ко је одговоран за извршење наредбе?

Трећа и четврта група добија Извештај поручника Валтера од 1. 11. 1941. 
ioguHe (Прилог бр. 4) и питања:

1. Ко пише овај документ?
2. Када је написан?
3. За кога је написан? Какав је ово документ?
4. Да ли је писац документа очевидац догађаја?
5. О чему се говори у овом документу? (да ли извештава, прослеђује 

податке, описује догађај, износи мишљење, препоруке, закључке...?)
6. Зашто је написан овај документ?
7. Да ли је документ поуздан?
8. О чему говори поручник Валтер?
9. Зашто је забринут поручник Валтер?

10. Које предлоге даје поручник Валтер?

Трећа активност: Презентовање резултата групног рада

Представник групе излаже одговоре на питања до којих су дошли у оквиру 
рада у групама. Групе које су имале исти задатак могу да додају само оне 
одговре који су различити у односу на групу која је прва излагала.
Питање за цело одељење:

У којим тачкама се поклапају Нирнбершки закони са Уредбом?

Четврта активност:

Наставник интегрише и акценат ставља на:

1. Појам Холокауста и контекст у којем је настао;



2. Наччн на ккји су Ј евреји и ддууи губблл идднтитет и билл мета пп>о- 
гона.

Други и трећи час (спојено)

Циљеви часа:

- Нтиорањт сећања на догађаје из прошлости.
- Разрнјањт емпатије пртма страдању етвртја за рреме Друиои уветукои 

рата.
- Портзирањт ранијт сттчттих знања о нацизму са норим заањдма о 

Холокабсиу.
- Оспособљавањт за посматрањт, анализирањт и закључивањт на оунову 

нсторнјских извора.
- Развијањт кртатиртог и критичкои мишљења код ученика.

Резултат часа

Учетнк ће:

- Нтгорати сећање на страдалт и пртживтлт.
- Разумвтн на који начин су Јевреји и друие ирупе гуИили ндвттдивт и 

били мета прогона.
- Разбмвтн послвдицв Холокауста.
- да анализира историјскв изворе уз помоћ и самос-

тално.

Наставна средства

- Историјат БеоГрадскоГ сајмишта, твкст првузвт са сајта Јеврејски noiop 
на БеоГрадском сајмишту: Историја и сећање, http://www.holokaust.rs (ili 
http://www.sajmiste.info). Аутор сајта је др Јован Бајфорд, доцент на Каит- 
дри за друшиввтв науке Отвореног бнивврздтета у Великој Брдиандјд 
(Прнлои бр. 5).

- Писма Хилде Дајч, првбзвта са сајта Јеврејски логор на Београдском сај- 
миштУу: Историја и сећање, http://www.holokaust.rs (Прнлог бр. 6).

Активност наставника

Наставтик:

- Води бченике у Јеврејскн музеј или до спомен-обвлвжја
- Припрвма матвријал
- Дели бчвникв у групе
- Дели материјал
- Излаже
- Пружа помоћ учвницима приликом ишчииавања и аталнздрања мате- 

ријала
- Инивгрдше час и ставља акценат на таjбиттијв

http://www.holokaust.rs
http://www.sajmiste.info
http://www.holokaust.rs


Активностученика

Ученик:

- Слуша излагање
- Чита материјал
- Анализира на основу поставл>ених питања
- Доноси закључке (самостално и у оквиру групе)
- Излаже
- Поставља питања

Прва акгивност

Овај сегмент отпочиње кратким излагањем наставника о историјату Сај- 
мишта и у шта је он претворен. Излагање је на основу понуђеног мате- 
ријала који је преузет са сајта Јеврејски noiop на Бео1радском сајмишту: 
Историја и сећање (директан линк: http://www.open.ac.uk/socialsciences/ 
semlin/sr/sajmiste-logor.php) (10 минута) (Прилог бр. 5)

Друга активност Рад у групама - анализа докумената (30 минута)

Разред поделити у четири групе.

Свака група добија Уводни текст о Хилди Дајч (да би разумели о коме се 
ради), једно писмо која је написала Хилда Дајч, као и њену слику.

Група има задатак да прочита писмо и одговори на постављена питања. 

(Користити Прилог бр. 6)

Прва група добија Уводни текст о Хилди Дајч, њену слику и Прво писмо 
Хилде Дајч и питања:

1. Какав је ово документ?
2. Ко пише овај документ ( ко је у потпису овог документа)?
3. Када је написан?
4. За кога је написан?
5. Колико година има Хилда Дајч када одлази у логор?
6. Да ли Хилда мора у том тренутку да иде у логор?

Друга група добија Уводни текст о Хилди Дајч, њену слику и ДруГо писмо 
Хилде Дајч и питања:

1. Какав је ово документ?
2. Ко пише овај документ ( ко је у потпису овог документа)?
3. Када је написан?
4. За кога је написан?
5. Какви су услови живота у логору?
6. Да ли Хилда полако посустаје или је оптимиста?

http://www.open.ac.uk/socialsciences/


ПРИЛОГ1

г
Трећа група добија уводни текст о Хилди Дајч, њену слику и Треће писмо 
Хилде Дајч и питања:

1. Какав је ово документ?
2. Ко пише овај документ ( ко је у потпису овог документа)?
3. Када је написан?
4. За кога је написан?
5. Какви су услови живота у логору?
6. Када започињу прва одвођења из логора?
7. Да ли Хилда зна куда одводе логораше?
8. Да ли Хилда посустаје или је оптимиста?

Четврта група добија уводни текст о Хилди Дајч, њену слику и Четврто 
писмо Хилде Дајч и питања:

1. Какав је ово документ?
2. Ко пише овај документ (ко је у потпису овог документа)?
3. Када је написан?
4. За кога је написан?
5. Какви су услови живота у логору?
8. Да ли Хилда посустаје или је оптимиста?

Трећа активност
Читање писма Хилде Дајч (15 минута)

Из сваке групе један ученик гласно прочита писмо којим се група бавила.

Четврта активност
Презентација резултата групног рада (20 минута)

Пета активност
Интеграција наставника (5 минута)

Наставник замоли да сваки ученик каже у једној речи кључни утисак о 
активности коју су реализовали.

Холокауст је био систематско, бирократско, од државе одобрено 
прогонство и убиство око шест милиона Јевреја од стране нацистичког 
режима и његових сарадника. Холокауст је реч грчког порекла и значи 
жртва ватре. Нацисти, који су на власт у Немачкој дошли у јануару 1933. 
веровали су да су Немци расно супериорни, а Јевреји осуђени на „живот 
недостојан живота”. Због „расне инфериорности” на мети нациста су се 
у време Холокауста нашле и друге групе: Роми / Синти (Цигани), инва- 
лиди и неки од словенских народа (Пољаци, Руси и други). Остали су про- 
гањани због политичких разлога или понашања, међу њима и комунисти, 
социјалисти, Јеховини сведоци и хомосексуалци. 2

2 Припреме за дан сећања на Холонауст, предлози за наставнине, Јад Вашем, 2006, стр 3. 
Преузето са сајта http://wwwll .y^<^1^ć^J^hem.org/educ^t^i^i^i 1̂/S^i^r^ii^i^/<^i^i^ideline]^<^lf

http://wwwl.yadvashem.org/education/Serbian/Guideline.pdf


Одмах по доласку на власт, нацисти су укинули грађанске слободе, 
распустили су политичке странке и синдикате и забранили штрајкове, 
тако да је успостављена тоталитарна владавина. Прогоне Јевреја вршили 
су у егапама. У периоду од априла 1933. до септембра 1935. неаријевци су 
уклањани из јавних служби, правних и медицинских професија и образов- 
них установа. Септембра 1935. уведени су Нирнбершки закони којима је 
одређено ко су Јевреји (свако ко до трећег колена има некога у породици 
ко је Јеврејин, сматра се Јеврејином), Јеврејима је забрањено право гласа 
и право брака између Јевреја и аријеваца. Последица тога је био одлазак 
118.000 Јевреја из Немачке до краја 1937. године.

Октобра 1938. године 17.000 Јевреја је прогнано из Немачке и њих 
5.000 се нашло на источној граници на „ничијој територији”. Један млади 
седамнаес гогодишњак, чији су се родитељи налазили тамо, а који је живео 
у Паризу, због немогућности да помогне родитељима узео је револвер и у 
немачкој амбасади смртно ранио немачког аташеа. То је био повод да се 9. 
новембра 1938. у целој Немачкој догоди погром Јевреја, познат као „Крис- 
тална ноћ” („ноћ разбијања стакла”, Kristallnacht). У овој ноћи запаљено 
је шесто синагога, пљачкане су и разбијане јеврејске радње, људи су пре- 
бијани и убијани. Њих 30.000 је одведено у концентрационе логоре.

До 1939. године од пола милиона Јевреја у Немачкој, колико их је било 
када је Хитлер дошао на власт, 300.000 је напустило Немачку али она још 
није билаjudenrein („ослобођена од Јевреја”). Одмах после освајања Пољске 
Јевреји су сатерани у гета (највећи је био у Варшави). Масовна убиства су се 
већ увелико одигравала када су примењени планови за „Коначно решење”. 
Одлука о примени „Коначног решења” донета је у јануару 1942. на састанку 
у вили Ванзе близу Берлина. Ту су се окупили представници свих немачких 
министарстава и агенција позвани од стране Рајнхарда Хајдриха, шефа 
Главне канцеларије безбедности и договорили како је најбоље да се спро- 
веде „Коначно решење” јеврејског питања. Након одлуке да се искорени 
целокупна јеврејска популација почиње се са изградњом логора смрти, и у 
пуној мери почињу индустријализована масовна убијања Јевреја.•’

Краљевина Југославија - од тренутка везивања владајућих кругова 
(Влада Милана Стојадиновића) за фашистичку Немачку и Италију у 
Краљевини Југославији профашистички курс осетио се и према Јеврејима. 
Поред растуће антијеврејске пропаганде, 1940. донета је и „Уредба о 
мерама које се односе на Јевреје у погледу обављања рада са предметима 
људске исхране”, као и „Уредба о упису лица Јеврејског порекла за уче- 
нике универзитета, високих школа у рангу универзитета, виших средњих 
учитељских и других средњих школа”. Овим уредбама ограничено је право 
школовања за јеврејско становништво у целини, као бављење одређеним 
професијама. После окупације 31. маја 1941. ступила је на снагу Уредба 
војног заповедника у Србији, која подржава Нинбершке законе.4

3 Д. Голдберг, Џ. Рејнер, Јевреји, имиорија и релитја, Београд, Клио, 2003, 191-199.

4 М. Кољанин, /евреји и антисемитизам у Краљевини Југославији 1918-1914, Београд, 

2008, 423-424.
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Холокауст у окупираној Србији

Текст преузет са сајта Јеврејски noiop на БеоГрадском сајмишту: исто- 
рија и сећање http://www.holokaust.rs

(Директан линк: http://www.open.ac.ulksocialsciences//emIm/sr/sajmiste- 
logor.php)

Од првог дана окупације, чланови јеврејске заједнице у Србији и 
Банату били су подвргнути различитим видовима дискриминације. Већ 
13. априла 1941, чак пре него што је Југословенска армија званично капи- 
тулирала, Вилхелм Фухс (Wilhelm Fuchs), шеф Специјалне јединице немач- 
ких безбедносних снага (Einsatzgruppe) са седиштем у Београду, наредио је 
регистрацију београдских Јевреја. Убрзо потом, обласни командант, пуко- 
вник Ернст Мориц фон Каизенберг (Ernst Moritz von Keisenberg), издао 
je декрет којим им је ограничио слободу кретања.5 Године 1941. дана 29. 
априла, новопостављени шеф војне управе у Србији, Харалд Турнер, издао 
је прво званично наређење које се односило на регистрацију Јевреја и Рома 
широм Србије. Наређење које је почињало дефиницијом Јевреја устано- 
вљеном Нирнбершким законима из 1935. године, наметало је, онима на 
које се дефиниција односила, строга ограничења у свакодневном животу. 
За Јевреје је прописано ношење жутих трака, уведен принудни рад и поли- 
цијски час, ограничен приступ храни, свакодневним животним потре- 
пштинама и забрањено коришћење јавног превоза.6

5 Види Walter Manoschek, ‘The extermination of Jews in Serbia’, u U. Herbert (ur.) National 

Socialist extermination policies: contemporary German perspectives and controversies, 

(Oxford: Berghan Books, 2000), str. 164.

6 Branislav Božović, Stradanje Jevreja u okupiranom Beogradu, 1941-1944 (Beograd: Srpska 

školska knjiga, 2004), str. 282-283.

Током тринаест наредних месеци, око 16.000 Јевреја убијено је у оку- 
пираној Србији (укључујући Банат). Овај број обухвата више од 11.000 
јеврејских грађана Србије, углавном из Београда, 3.800 Јевреја из Баната 
и 1.100 јеврејских избеглица из централне Европе (углавном Аустрије), 
чији је бег преко Југославије до Палестине прекинут немачким нападом 
на Србију у априлу 1941. Коначан број жртава представља скоро 90% пред- 
ратне јеврејске популације у Србији. Осталих 10% је преживело тако што 
су се прикључили партизанима, бекством у делове Југославије окупиране 
снагама Италије, или једноставно - скривањем.

Систематско уништење Јевреја у окупираној Србији одвијало се у две 
фазе. У првој, која је трајала од јула до новембра 1941, у оквиру мера одмазде 
(Геиселгмордполитик) које су спроводиле снаге Вермахта, стрељани су 
Јевреји, мушкарци. У другој фази, између децембра 1941. и маја 1942, жене 
и деца су интернирани у логор на Сајмишту (Semlin Judenlager) у Београду 
где су убијени гушењем издувним гасовима у покретном камиону - гасној 
комори.

http://www.holokaust.rs
http://www.open.ac.uk/socialsciences/semlin/sr/sajmiste-logor.php


Наредба да се у оквиру мера одмазе стрељају Јевреји званично је издата 
октобра 1941, иако је ово била уобичајена пракса још од најранијих дана 
окупације. У ствари, већ у јулу, у ишчекивању отпора српских комуни- 
ста који је уследио након немачког напада на Совјетски Савез, нацистичке 
власти у Београду наредиле су јеврејском представничком телу (Vertretung 
der Judischen Gemainshaft) да недељно испоручује 40 талаца који ће бити 
убијени као одговор на нападе на немачке снаге. Због тога се у већини јав- 
них саопш гења из тог времена, као жртве одмазде спомињу „комунисти и 
Јевреји”.7 8 9 10

7 Ова наредба потенла је од Генерала Вилхелма Фунса, види Јаша Романо, Јевреји 

Југославије 1941-1945, жртве јеноцида, учесници НОР-а (Београд, Савез јеврејских 

општина, 1980), стр. 69.

8 Christopher R. Browning, Fateful Months: Essays on the Emergence of the Final Solution 

(London: Holmes and Meier, 1985), str. 49.

9 Christopher R. Brovrning, The Path to Genocide: Essays on the Launching of the Final 

SoOution (Cambridge: CUP, ^"92), str. 128.

10 Raul Hilberg, The Destruction ofEuropean Jews, (London: Holmes & Meier, 1985), str. 437.

Крајем августа 1941. немачке власти наредиле су масовно затварање 
јеврејских мушкараца у концентрационе логоре у Београду (Топовске 
шупе) и Шапцу.х Први заточеници у логору Топовске шупе, некадашњој 
касарни Југословенске војске, на периферији престонице (Вождовац), њих 
око 1.500 Јевреја, мушкараца, били су депортовани из Баната, да би им се 
ускоро придружили и Јевреји из Београда. У логору у Шапцу био је мали 
број локалних Јевреја, али и 1.100 јеврејских избеглица из Аустрије (укљу- 
чујући жене и децу) који су у том статусу у граду боравили од 1940.

Првобитна намера нацистичких вођа била је да се „јеврејско питање” 
у Србији реши депортацијом заточених на исток. Почетком септембра 
1941. немачке власти, посебно Харалд Турнер и опуномоћеник немачког 
Министарства иностраних послова Феликс Бенцлер (Felix Benzler), у више 
наврата су покушале да Јевреје депортују у Румунију, Русију или Пољску.9 У 
Пољској, међутим, још нису били основани одговарајући концентрациони 
логори, а остале потенцијалне дестинације тада нису биле вољне или 
спремне да прихвате Јевреје из Србије. Када је, за решење овог питања, од 
Берлина затражен савет, следио је једноставан одговор: „Ajhman predlaže 
streljanje”.1" Стрељачки одреди - метод коришћен за убијање Јевреја у оку- 
пираним деловима тадашњег Совјетског Савеза, требало је да буде при- 
мењен и у Србији.

Током октобра 1941. број јеврејских заточеника у логорима у Бео- 
граду и Шапцу нагло је опао. Скоро свакога дана камиони пуни људи одво- 
жени су до губилишта у селима Засавица и Јабука, где су и сахрањивани 
у масовним гробницама. Погубљења су постала још чешћа после октобра 
1941. када је као одговор на све већи партизански отпор, новопостављени 
главнокомандујући генерал немачке војске у Србији, Франц Беме (Franz 
Bohme) увео, такозване, „мере покајања”: Оне су обелодањене у званич- 
ној наредби да се за сваког убијеног немачког војника има погубити 100



цивила, а њих 50 за сваког рањеног. У Бемеовом наређењу, најважнији је 
био захтев да таоци морају бити узимани из популација које укључују: „све 
комунисте, људе за које се сумња да су комунисти, све Јевреје и одређен 
број националиста и демократски настројених становника”’1 Сходно 
томе, жртве „мера покајања”, били су пре свега јеврејски затвореници из 
Шапца и Београда, осумњичени комунистички симпатизери затворени у 
оближњем логору Бањица, као и групе Рома из Београда и околних насеља. 
Српско цивилно становништво страдало је највише у градовима у унутра- 
шњости, где је број локалних Јевреја и затвореника комуниста био недо- 
вољан да испуни предвиђену квоту талаца. Немачка армија је, такође, 
широм Србије предузимала „казнене експедиције” на области или места 
за која се сумњало да скривају партизане.11 12 13 14 Током два месеца Бемеовог 
мандата на челу војне команде (октобар-децембар 1941), убијено је при- 
ближно 30.000 цивила-укључујући готово све Јевреје мушкарце.

11 Browning, Fateful Months: Essays on the Emergence of the Final Solution, slr. 48.

12 Manoschek, The extermination of Jews in Serbia, str. 176; Browning, The Origins of the

Final Solution, (London: Henemann, 2004), str. 343.

13 Browning, Fateful Months: Essays on the Emergence ofthe Final Solution, str. 54.

14 Цитирано према Manoschek, The extermination ofjews in Serbia, str. 177.

15 Цитирано према Browning, The Path to Genocide: Essays on the Launching of the Final 

Solution, str. 135.

„Мере покајања” Генерала Бемеа: Стрељање цивила широм Србије

Погубљење Јевреја заточених у логорима у Београду и Шапцу, може се 
рећи да је било мотивисано комбинацијом идеолошких и практичних раз- 
лога. У свести нациста, постојало је природно поистовећење комунистич- 
ких побуњеника са Јеврејима, што је чинило Јевреје (заједно са осумњи- 
ченим комунистима) адекватном метом за одмазде. Крајем октобра 1941, 
када је комунистички устанак у Србији достигао врхунац, Харалд Турнер 
је у једном меморандуму написао да таоце треба тражити међу затворе- 
ним Јеврејима и Ромима, сматрајући то „питањем принципа, будући да 
ове две групе представљају елеменат несигурности и стога опасност по 
јавни ред и сигурност.”0 С друге стране, репресалије су биле и ефика- 
сан начин за решавање „јеврејског питања”, нарочито после Ајхмановог 
наређења. Како је Харалд Турнер истакао у својој преписци са Берлином, 
спровођење Бемеових казнених мера био је „непријатан посао”, али се 
„јеврејско питање, само по себи, најбрже решава на овај начин”.1'1 У једном 
тренутку Турнер се осврнуо на очиту нелогичност политике стрељања 
јеврејских талаца, будући да је одмазда требало да иде „на рачун Срба” 
који су чинили окосницу побуне. Овакав правац делања, он је, међутим, 
оправдавао позивајући се на практичне разлоге („они Јевреји су ти које 
већ имамо у логору”) и наводну неизбежност „коначног решења”: „Сем 
тога, они сутакође грађани Србије и морају да нестану’’15 Како се, по завр- 
шетку рата, један немачки војник присећа: „Убијање Јевреја није имало



никакве везе са нападима партизана”. Одмазда је заправо била „алиби за 
истребљење Јевреја”."’

Нирнбершки закони (15. јуни 1935. године) Према књизи F. 
McDonougha, Conflict, Communisam and Fascisam: Europe 1890-1945, 
Cambrige University Press, 2001. Преузето из S. Koren, S. Vidas, Povjest 8, 
Priručnik za nastavnike povjesti za osmi razred osnovne škole, Profil, Zagreb, 
2002, стр. 103.

ПРИЛОГ2

НИРНБЕРШКИ ЗАКОНИ
Закон о заштити немачке крви

Бракови између Јсвреја и грађана пемачке или сродне крви су 
забрањени. Бракови склопљени противно овом закону су неважећи, чак и 
када су, у сврху изигравања закона, склопљени у иностранству (....) Сексу- 
ални односи изван брака између Јевреја и држављана немачке или сродне 
крви забрањени су (...) Јеврејима није дозвољено да запошљавају држа- 
вљанке немачке или сродне крви млађе од 45 година као кућну послугу 
(...) Јеврејима је забрањено да истичу државну и националну заставу (...) С 
друге стране, допуштено им је да истичу јеврејске боје ( Давидову звезду).

Закон о држављанству

Поданик Рајха је само онај који је немачке или сродне крви и који 
својим понашањем показује да је жељан верно служити немачком народу 
и Рајху (...).

Само грађанин Рајха ужива пуна политичка права у складу са одред- 
бама закона (...).

Јеврејин не може бити грађанин Рајха. Нема право гласа у политичким 
питањима и не може бити запослен у јавној служби.

Правна дефиниција појма„Јеврејин"

Јеврејином се сматра онај коме су барем три претка у другом колену 
у расном погледу у потпуности Јевреји (...) Јеврејин је такође онај коме су 
два претка у другом колену у потпуности Јевреји и ако

(а) припадају јеврејској верској заједници у време објављивања закона 
или јој се придруже касније,

(б) је ожењен јеврејском особом у време објављивања закона или се 
касније ожени њом,

(в) је потомак брака са Јеврејем (...)

(г) је потомак ванбрачног односа са Јеврејем: фирер и канцелар Рајха 
могу поделити изузеће од одредби изложених у Закону.

16 Manoschek, The externnnation of lews in Serbia, str. 177-178.
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VERORDNUNG
Uber das Verbot des AbhOrens von 

Sendern.

Auf Grund der mir vom Oberbefehlshaber 
des Heeres erteilten Ermachtigung verordne 
ich was folgt:

§ 1-
Die Bestimmungen der §§ 7 und 8 der 

Verordnung iiber die Einfiihrung deutschen Straf- 
rechts und strafrechtlicher' Bestimmungen im 
besetzten jugoslawischen Gebiet (Verordnungs- 
blatt fiir das besetzte jugoslawische Gebiet 
Nr. I) werden dahingehend erweitert, dass auch 
das Abhoren auslandischer (nicht-deutscher) 
Rundfunksendungen durch Einzelpersonen ver- 
boten ist.

§ 2.
Das Verbot des Abhorens von Rundfunksen- 

dungen erstreckt sich nicht nur auf Nachrichten, 
sondern auf alle Senderdarbietungen.

НАРЕДБА
o вабрани слушања емисионих станица

На основу издатог ми овлашћења од 
стране Главнономандујућег војне силе наре- 
ђујем следеће:

§ 1.
Одредбе из § 7 и 8 Наредбе о проширењу 

немачког нривичног права и нривичних одре- 
даба на онупирапу југословенсну терито- 
рију (Лист наредаба за онупирану југосло 
венсну територију бр. I) проширују се у 
толино, што је з’абрањепо и слушање noje- 
диним особама иностраних (не немачких) 
радио емисија.

§ 2.
Забрана слушања радио емисија не про- 

теже се само на вести, него и на све врсте 
програма.
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§ 3.
Erlaubt ist das Abhoren der Sender im 

deutschen Reichsgebiet (Reichssender), sowie 
der nachstehend aufgefiihrten Sendcr:

1) Sender Belgrad und Kurzvellensender 
Semlin;

2) die Protektoratssender Prag, Briinn und 
Mahrisch-Oslrau, einschliesslich ihrer 
Kurzwtlltnstndtr;

3) die Gross-Sender „Donau“, „Wcichse" 
und Luxemburg, der Sender „Friesland**;

4) die Sender Warschau und Krakau;
5) der .Sender Radio-Paris.

§ <
Wer den Bestimmungeii dieser Verordnung, 

sowie den Bestimmungen der § § 7 und 8 der 
Verordnung iiber die Einfiihrung deutschen 
Strafrechts und strafrechtlicher Bestimmungen 
im besetzten jugoslawischen Gebiet zuwider- 
handelt, wird mit Zuchthaus, in schweren 
pallen mit dcm Tode bestraft.
Belgrad, den 27 Mai 1941.

Der Mlitarbefehlshaber in Serbien.

VERORDNUNG - .
betreffend die Juden und Zigeuner.

Auf Grund der mir vom Oberbefehlshaber 
des Heeres erteilten Ermachtigung verordne ich 
was folgt: 4

I. Juden.
§ l-

Jude im Sinne aller bercits erlassenen und 
noch zu erlassenden Verordnungen des Militar- 
befehlshabers in Serbien ist, wer von mindestens 
drei judischen Grosseltemteilen . abstammt.

Grosseltem gelten als Juden, wenn sie der 
Rasse nach volljudisch sind oder der jiidischen 
Konfession angehoren oder angehort haben.

Den Juden gleichgesteHt werden jiidische 
Mischlinge mit einem oder zwei jiidischen Gross- 
eltemteilen, die nach dem 5. April 1941 einer 
judischen Religionsgememschaft angehort haben 
oder beigetreten sind. ‘

Ebenso werden Juden gleichgestellt diejenigcn 
jiidischen Mischlinge, die mit einer Jiidin verhei- 
ratet srndoderdie Ehemit einer Judin eingehen.

§ 3.
Дозвољено je слушање станица на -»pu- 

торији Немачког Рајха (Reichssender), као и 
следећих емисионих станица:

1. Радио Београд и краткоталасна Радио 
станица Зсмун.

2) Радио станице протектората Праг, Брно 
и Моравска Острва као и њихове кратко- 
таласне станице;

3) Велике радио станице „Дунав“, „Виш- 
ња“ и Луксембург као и станица „Фризланд";

4) Радио станица Варшава и Краков;
5) Радио станица Гариз.

§ 4.
Ко се буде огрешио о одредбе овог на- 

ређења, као и одредбе § 7 и 8 Наредбе о 
увођењу немачког кривичног закона и кри- 
вичних одредаба на окупираној југословен- 
ској територији, казниће се робијом, а у те- 
жим случајевима смрћу.

Београд, 27 маја 1941 год.
Војни заповедник за Србију.

НАРЕДБА
■која се односи на Јевреје и Цигане.

11a основу овлашћења издатог ми од 
стране ГлавнокомандујуКег војне силе наре- 
ђујем следеће:

I. Јевреји
§ 1-

У смислу већ издатих наредаба и оних 
које ће издавати Главни војни заповедник за 
Србију,.Јеврејином се сматра свако лице које 
води порекло од најмање три јеврејска претка 

.(нод овим се подразумевају родитељи оца 
-и мајке).
‘ Претци се сматрају за Јевреје ако су по 
раси пунокрвни Јевреји или припадају јеврејј- 
ској всроисповести или су јој припадали.

Као Јевреји се сматрају и Јевреји мелези 
од једног или два јеврејска претка (под овим 
се подразумевају родитељи оца и мајке) који 
су после 5 априла 1941 године припадали 
заједници јеврејске вероисповести или јој при- 
ступили.

Исто тако се сматрају Јеврејима и јевреј- 
ски мелези, који су венчани Јеврејком или 
који ступе у брак са Јеврејком.



§ 2.
Die Juđen haben sičh binnen zwei Wochen 

nach Bekanntgabe dieser Verordnung. bei den 
serbischen polizeilichen Meldeamtern, in deren 
Bezirk sie ihren Wohnsitz ođer Aufenthalt 
haben, zur Eintragung in'die Judenregister zu 
melden. Die Anmeldung durch den Haushalts- 
vorstand genčgt fur die ganze Familie.

§ 3.
Die Juden unterliegen einer Kennzeichungs- 

pflicht. Sie haben am linken Oberarm eine gelbe 
Armbinde mit dem Aufdruck nJude“ zu tragen.

§ 4.
juaen kdnnen nicht Trager eines offeini'ichen 

Amles sein. Die Entfernung aus den Amtern 
hat durch die serbischen Behorden umgehend 
zu erfolgen.

§ 5.
Juden durfen zum Beruf dćs Rechtsanwalts, 

Arztes, Zahnarztes, Tierarztes und Apothekers 
nicht zugelassen werden.

Zur Zeit zugelassene jiidische Rechtsan- 
walte diirfen vor Gericht oder Behorden nicht 
mehr auftreten.

Jiidischen Arzten und Zahnarzten wird die 
Tatigkeit untersagt, soweit es sich nicht um 
Behandlung von Juden handelt. Am Eingang 
der Praxisraume ist auf die jiidische Abstammung 
und das Verbot der Behandlung von Nichtjuden 
hinzuweisen.

Jiidischen Tierarzten und Apothekern wird 
die Tatigkeit untersagt.

§ 6.
Zum Wiederaufbau der durch den Krieg 

entstandenen Schaden besteht fiir alle Juden 
beiderlei Geschlechts im Alter von 14 bis 60 
Jahren Arbeitszwang.

Uber den Einsatz der Juden entscheiden 
die zustandigen ortlichen Kreiskommandanturen 
oder die von dem Milttarbefehlshaber in Ser- 
bien bestimmten Dienstsfellen

§ 7-
Juden ist der Besuch von Theatern, Kinos, 

Unterhaltungsstatten aller Art, dffentlichen Bade- 
anstalten, Sportplatzen und offentlichen Markten 
verboten.

Der Besuch von Gaststatten ist Juden eben- 
falls verboten.soveeinicht besstmmte Gaststatten

. § 2.
Јевројн co имају пријавити у року оддве 

недоље посло објаве ове наредбе српским 
полицпЈскнм пријавним властима, у чијем под- 
ручју импју мссто становања или се привре- 
мено пплпао, да би се увели у спискове 
Јеврејп. Ilpnjniia преко старешине куће до- 
вољпц _ је ип целу породицу.

§ 3.
Jcnp^ii су дужни обележити се. Они мб- 

рају nocitTii на левој руци жуту траку са 
натписом „Јспрејин".

§ <
Јсврсјн iie могу бити јавни службеници. 

Њихово уклап.ање из установа морају одмах 
да itaitpiiie српске власти.

§ 5.
JcupejiiMii пс може бити дозвољено упраж- 

њавап.е прпксе адвоката, лекара, зубногле- 
карв, nvTvpiiiKipa и апотекара.

вдвокати који су досад имали 
адвокптску праксу не смеју више изаћи пред 
суд iijiii илвсти као

,|е11|1еЈскпм лекарима и зубним лскарима 
се одунпмп пракса, у колико се не ради о 
лечеп.у Jvijpejn. На улазу у ординације мора 
бити пстпкнуто јеврејско порекло и забрана 
лечсп.п Арисваца.

ЈспрсЈским нетеринарима и апотекарима 
се .чпбрпн.ује рад.

§ 6.
3n понрнвку ратом насталих штета постоји 

за Јепреји оба пола у старости од 14 до 
60 годипп нрнпудпи рад.

() броЈу учссника Јевреја у раду одлу- 
чују ппдлежие Окружне команде или они 
одел.ци коЈе је одредио Главни војни запо- 
ведпик Hi Србију.

§7.
Јспрвјнмн јс забрањено посећивање позо- 

риштн, бноскопа, места за разоноду сваке 
врсто, Јп111111Х купатила, епортеких приредаба 
и ЈШПППХ iniiiinpa.

lloceliiimHiic гостиоиа такођеје забрањено 
JeiipcjJitMHi уколико извесни локали нису до-
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durch dcn Miltfaгbflehlshaber in Serbivn fiir 
den Besuch von Judvn zugvlassvn werdvn. Divse 
Gaststatten sind besonders zu kennzvichnvn.

§ 8.
Juden durfen nicht Inhabvr von Bildungs- 

odvr Unterhaltungsstatten sein oder in ihnen 
beschaafigt werdvn.

§ 9-
Judvn, die aus dem bvsefztvn svrbischen 

Gebiet geflohen sind, ist die Ruckkehr in diesvs 
vvrboten.

Kein Jude darf ohne Genehmigung der fiir 
seinen Wohnsitz oder Aufvnthaltsort zustandigen 
Kreiskommandantur svinvn derzeitigen Aufent- 
haltsort verlasscn.

Jvdvr Jude muss sich von 20 bis 6 Uhr in 
svinvr Wohnung aufhaltvn.

§ 10.
АПе im Eigentum oder Bvsitz von Juden 

bvfindlichen Rundfunkgerate sind sofort iiber 
div fiir ihren Wohnsitz oder ' Aufenthaltsort 
zusfandigen Burgvrmeistervien bci den Kreis- 
kommandanturen anzumvldvn. ■

§ 11.
Die Juden und Ehegattvn von Judvn habvn 

das in ihrvm Eigentum odvr' Besitz befindliche 
Vermogen mit Angabe, wo sich divses Vermogen 
befindet, binnen zehn Tagen nach Bekanntgabe 
diescr Verordnung iiber die fiir ihren Wohnsitz 
oder Aufvnfhaltsort zustandigvn Biirgermviste- 
rvien bvi den Kreiskommandanturen anzumelden.

Jvde entgeltliche oder unentgeVtlichv Verfii- 
gung iiber das Vermogen ist vvrboten. Rvchtsgv- 
schaftv, die dieser Betrtimmung cntgegvn vorge- 
nommen wcrdcn, sind nichtig.. Ausgenommvn 
von diesvm Verbot sind Ausgaben fiir div 
zum notwendigen Lebvnsunterhalt vrforderlichen 
Lvbensmittel.

§ 12.
Jiidische wirtschaftliche Untemvhmungvn oder 

solchc Unternehmungen, div nach dem 5. April 
1941 noch jiidisch gvwvsvn sind, sind bis zum 
15. Juni 1941 bvi den zustandigvn Kreiskom- 
mandanturen anzumvlden. Zustandig ist die 
Krviskommandantur, in deren Bezirk natiirliche 
Pvrsonen ihren Wohnsitz, juristischv Personvn 
ihren Sitz haben. Dies gilt auch fiir jiidische 
wirts-chaftliche Untvrnehmungvn mit dem Sitz 

бнли одобрење од Главног војног заповед- 
ника за Србију, да могу дозволити приступ 
Јеврејима. Ови локали морају бити обеле- 
жени нарочитом ознаком.

.§ 8
Јеврсји не могу бити власници васпитних 

или забавних уетанова или да буду у њима 
запослени. .

§ 9.
Јеврејима који су избегли из окупиране 

српске територије забрањен је повратак у 
исту.

Ни један Јеврејин не сме без одобрења 
за његово место становања и пребивања 
надлежне Окружне Команде да напусти своје 
дотадање место становања или пребивања.

Сваки Јеврејин мора да остане у своме 
стану од 20 до 6 часова.

§ 10.
Сви радио-апарати и материјал чији су 

власници Јевреји или се налазе у њиховом 
поседу, морају се одмах пријавити преко 
надлежне општине њиховог места стано- 
вања или пребивања Окружној команди.

§ И-
Јевреји и супружници Јевреја морају у 

року од 10 дана по објави ове Наредбе 
преко надлежне општине свог места стано- 
вања или пребивања пријавити Окружној 
команди свој иметак са назначењем где се 
овај налази.

Свако располагање иметком бесплатно 
или уз награду забрањено је. Послопи за- 
кључени на правној основи који су супротни 
овој одредби, поништавају се.

Од ове забране се изузимају издаци з? 
набавку најпотребнијих намирница за одрже 
вање живота.

§ 12.
Јеврејска привредна предузеп*. ипи она 

предузећа која су после 5 априла 1941 још 
била јеврејска, морају се пријавити надлеж- 
ним Окружним командама до 15 јуна 1941. 
Надлежна је Окружна команда у чијем округу 
приватна лица имају своја места становања 
а правна лица своја седишта. Ово важи и за 
јеврејска привредна предузећа са ссдиштсм 
изван окупиране територЈде, и то за онај део
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ausserhalb des besetzten Gebietea fur deri im 
besetzten Gebiet betriebenen Teil des Unter- 
nehmens.

Die Anmeldung hat zu enthalten:
a) Namen, Sitz und Eigentiimer oder Pachter 

des Untemehmens unter Hervorhebung der Um- 
stande, auf Grund deren das Uriternehmen jiidisch 
ist oder nach dem 5. April 41 noch judisch 
gewesen ist;

b) bei Unternehmen, die nicht mehr judisch 
sind, die Vorgange, durch welche die Voraus- 
setzungen weggefallen sind;

c) die Art des Unternehmens nach den ge- 
handelten ođer hergestellten oder verwalteten 
Gutem unter Hervorhebung des Hauptgegen- 
standes;

d) Zweigniederltssungen, Werkstatten und 
Nebenbettrebe;

e) den Umsatz nach der letzten Umsatz- 
steuereekiarung;

f) den Wert des Warcnlagers, der vorhan- 
denen Rohstofvorrate, der verwalteteten Grund- 
stucke und Gelder.

§ 13.
Wirtschaftliches Unternehmen im Sinne die- 

ser Verorđnung ist jeđes Unternehmen mit dem 
Ziele, sich an der Gutererzeugung, der Giiter- 
verarbeitung, dem Gflterumtausch und der Gii- 
terverwaltung seebstSndig zu beteiligen, ohne 
Riicksicht auf die Rechtsform des Unter- 
nehmens und ohne Riicksicht auf die Eintragung 
in ein Register. Es gehoren dazu auch Banken, 
Versicherungen und Biiros der Notare, das Amt 
des Wechsdmaklers und GrundstucksgeseU- 
schaften.

Jiidisch ist ein Unternehmen, wenn die Eigen- 
tiimer oder PSchter

a) Juden sind oder
b) Gesellschaften sind, bei denen ein Gesell- 

schafter Jude ist oder
c) Gesellschaften mit beschrankter Haftung 

sind, bei denen mehr als ein Drittel der Gesell- 
schafter Juden oder mehr als ein Drittel der 
Anteile in den Handen jiidischer Gesellschafter 
sind oder bei denen ein Geschaftsfiiihгtr Jude 
ist oder mehr als ein Drittel des Aufsichtsrats 
Juden sind oder

d) Aktiengtstllschafttn sind, bei denen der 
Vorsitzende des Verwaltungsrats oder ein bei- 
geordneter Verwalter oder mehr als ein Drittel 
des Verwaltungsrats Juden sind.

послова предузећа који ce врши на окуни- 
раној територији

Пријава мора да садржи:
а) имена, седиште власника или закупца 

предузећа назначујући околности на темељу 
којих је предузеће јеврејско или је до 5 априла 
1941 било још јеврејско;

б) код предузећа која више нису јевреј- 
ска, околности под којим су ове претпо- 
ставке отпале.

с) врсту предузећа према врсти р~3е 
којом се тргује, израђује или управља, на- 
зпачујући главни артикал;

д) филијале, радионице и споредне радње;

е) промет према последњем опорезовању;

ф) вредност стоваришта робе, постојеће 
количине сировина, непокретнине којима се 
располаже и новац.

§ 13.
Привредно предузеће у смислу ове на- 

редбе је свако предузеће које учествује на 
израђивању добара, прсради добара, измену 
добара, и управљању добара, без обзира на 
правну форму предузећа и без обзира на 
упис у регистар. Под ово потпадају и банке, 
осигуравајућа друштва, канцеларије нотара, 
мењачнице и предузећа за непокретна имања.

Јеврејско је оно предузеће чији čy вла- 
сници или закупци;

а) Јевреји, или
б) друштва, чији је један члан Јеврејин, 

или
в) друштва са ограниченом одговор- 

ношћу, чија је једна трећина чланова Јевреја 
или се више од једне трећине удела налази 
у рукама јеврејских чланова, или чији је један 
пословођа Јеврејин, или су више од једне 
трећине чланова надзорног одбора Је- 
вреји, или

д) акционарска друштва чији је претсед- 
ник управног одбора или један од заменика 
Јеврејин, или су више од једне трећине 
чланова управног одбора Јевреји.
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Ein Unternchmen kann durch Entscheid des 
GeneralbevoHmaclitigten fiir die \Virtscliaft in 
Serbien als jiidisch erklart werdvn, wvnn vs 
ubvrwivgvnd unter judischcm Einfluss steht.

§ 14.
Alle jiidischen wirtschaftlichen Unternehmen, 

sowiv alle juristischen Pvrsonen, die nicht wirt- 
schaftliche Untvrnvhmvn sind und mehr als vin 
Drittel Juden unter den Mifgliedern oder in der 
Leitung haben, habvn bis zum 15. Juni 1941 
bvi den zustandigvn Krviskommandanturen an- 
zumelden:

die ihnvn gvhorigvn oder vvrpfandetvn Aktien, 
GeseHschaftsanteilv,
stillen Bvteiligungvn ап wirtschartlichen Un- 

ternehmvn und Darlvhvn an wirtschaftlichen 
Untvrnvhmvn,

fvrnvr ihre Grundstiicke und Rvchte ап 
Grundstiicken.

Zustandig fiir div Entgvgennahmc dvr An- 
meldung ist die Kreiskommandantur, in dvren 
Bezirk das von der Beteiligung betroffene Un- 
ternehmcn seinen Sitz hat oder in dvrvn Bezirk 
das bvtroffene odcr belastete Grundstiick liegt.

§ 15.
' Rechtsgeschafte aus der Zeit nach dem 

5. April 1941,durch div iibvr das Vvrmogcn der 
in § 11 und 14 genanntvn Pvrsonen verfiigt 
vvorden ist, konnen von dem Generalbevoll- 
machtigtvn fiir div Wirtschaft in Serbien fiir 
nichtig erklart werden,

§ 16.
Fur jiidischv wirtschaftliche Unternehmen 

kann vin kommissarischvr Vvrwalter bestcllt 
wvrdvn. Auf ihn sind die Vorschriften dvr 
Geschaftsfiihrungsvvrordnung. (Verordnungsblatt 
Nr. 2, Seitv 19) vntsprvchend anzuwenden.

Bis zur Bvstellung einvs kommissarischen 
Verwalters ist der Leiter verpflichtet, div Gv- 
schaftv ordnungsgvmass zu verwalten.

§ 17.
Div Kreiskommandanturen konnen ano'uncn, 

dass ihnen von dvn Biirgermeistern _-r Stadtv 
und Gemeinden, in denvn п₽^-;,е Juden woh- 
lvn, ein Jude benannt wird, dvm die Durch- 

fiihrung von Massnahm«*" iihertragen werdvn 
kann.

Главни опуномоћеник за привреду у Србији 
може прогласити једно предузеће за јев- 
рејско, ако стоји претежно под јеврејским 
утицајем.

§ 14.
Сва јеврејска привредна предузећа као и 

сва правна лица која нису привредна преду- 
зећа и која имају више од једне трећине 
Јевреја међу својим члановима или у управи, 
морају до 15 јуна 1941 пријавити код надле- 
жне Окружне команде:

своје или њима заложене акције,
уделе друштва,
тајно учешће у привредним предузећима и 

позајмице учињене привредним предузећима.

као и своје непокретно имање и права 
на имањима.

За примање пријава надлежна је она 
Окружна команда у чијем округу предузеће 
има седиште или у чијем округу се налази 
непо кретно имање које подлеже овој 
наредби.

§ 15.
Правне послове из времена после 5 априла 

1941 засноване на располагању иметком лица 
поменутих у § 11 и § 14, може Главни опу- 
номоћник за привреду у Србији поништити.

§ 16.
За јеврејска привредна предузећа може 

се поставити комесар-управитељ. На њега се 
примењују прописи Уредбе о вођењу послова 
(Лист Уредаба Бр. 2, страна 19).

До постављања комесара-управитеља 
управник је дужан да уредно води послове.

§ 17.
Окружне команде могу да нареде да им 

Претседници градова и општина, у којима 
станује вишеЈевреја, именују једног Јеврејина 
на кога ће се пренети извршење мера.
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И. Zigeuner.

.§ 18.
Zigeuner werden den Juden gleichgestellt. 

Fur sie gelten die Bestimmungen dieser Verord- 
nung entsprechend.

§ 19.
Zigeuner ist, wer von mindestens drei der 

Rasse nach zigeunerischen Grosselternteilen 
abstammt.

Den Zigeunern werden gleichgestelt zigeu- 
nerische Mischlinge, die von einem oder zwei 
zigeuncrischen Grosseltemteilen abstammen und 
mit einer Zigeunerin verheiratet sind oder mit 
einer Zigeunerin die Ehe eingehen.

§ 20.
Die fiir die Kenntlichmachung von Zigeunern 

zu tragenden Armbinden miissen ebenfalls von 
gelber Farbe sein und die Aufschrift „Zigeuner" 
tragen.

Die Zigeuner werden auf Grund der Meldung 
in Zigeunerlisten eingetragen.

III. Aufgaben der serbischen Behorden:
§ 21.

Die serbischen Behorden sind fur die Durch- 
fiihrung der in dieser Verordnung getroffenen 
Anordnungen verantwortlich.

IV. Strafbestimmung.
' . § 22.

Wer den Bestimmungen dieser Verordnung 
zuwiderhandelt, wird mit Gefangnis und Geld- 
strafe oder einer dieser Strafen bestraft. In 
schweren Fallen kann auf Zuchthaus oder Todes- 
strafe erkannt werden.

Belgrad, den 30. Mai 1941.
Der Miiit&rbefehlshaber in Serbien.

IL Цигани
§ 18.

Цигани ce изједначују ca Јеврејима. За 
њих важе одговарајуће одредбе ове Наредбе.

§ 19.
Циганом се сматра оно лице које води по- 

рекло од најмање три циганска претка. Са 
циганима се изједначују и циганеки мелези 
који воде порекло од једнога или два ци- 
ганека претка и који еу ожењени циганком 
или етупе у брак са циганком.

§ 20.
За ббележавање цигана ноее се траке 

које морају исто тако бити жуте и носити 
натпис „Циганин".

Цигани се на основу пријаве убележавају 
у циганске листе.

III. Дужности српских власти
§ 21.

Српске власти су одговорне за извршење 
наређења садржаних у овој Наредби.

IV. Кавнене мере
§ 22.

Ко се успротиви одредбама ове Наредбе 
биће кажњен затвором и новчаном казном, 
или једном од ове две казне. У тешким слу- 
чајевима казниће се робијом или смрћу.

Београд, 30 маја 1941
Војии ваповедник у Србији

Staatsdruclkerei — Belffrad. Државна пнаипарија — Сеогрзд



ПРИЛОГ4
IZVEŠTAJ PORUČNIKA WALTHERA OD 1 XI 1941 GOD.

734 pešadiski puk 4 novcmbra 1941

Br. B. br. 437/41 pov. Ia Povcrljivo

704 pešadijskoj diviziji

Predmet: Mere odmazde

1 prilog

U prilogu puk dostavlja izveštaj poručnika Walthera 

iz 9 čete 433 pešadiskog puka o strcljanju Jcvrcja i 

Cigana 27 i 30 X 1941, s molbom na znanje.

Poručnik Walthcr, Mesto štaba, 1 XI 1941

komandir 9 čctc 433 pcšad. piukaPovcrljivo

IZVEŠTAJ O STRELJANJU JEVREJA I CIGANA

U sporazumu s nadležnim organom SS đovczao sam probrane Jevreje, odnosno 

Cigane, iz beogradskog zarobljeničkog logora. Kamioni iz Feldkomandanture 599, 

koji su mi za ovo bili stavljeni na raspoložcnje, pokazali su se nepogoclnim iz dva 

razloga:

1. Vozc ih civili; usled toga nije zajemčena tajna.

2. Svi su bili bez krova ili cerade, tako da je gradsko stanovništvo vidclo koga 

smo na vozilima imali i kuda smo sc zatim vozili. Pred logorom su sc bilc skupile 

žene Jevrcja, kojc su urlikalc i vikalc pri našem odlasku.

Mesto na komc jc izvršcno streljanje vrlo je podesno. Ono leži severno od Pančeva, 

neposredno uz drum Pančevo—Jabuka, na komc se nalazi jedna nzvišica, čiji je 

nagib toliki đa se na nju možc čovek samo s mukom ispcti. Prema toj uzvišici nalazi 

se močvarno zeml jište, a pozadi njc jc rcka. Pri visokom vođostajai (kao 2 X) voda 

dopirc skoro do uzvišice. Prema tomc, možc se s malo ljudi sprečiti bckstvo 

zarobljenika. Ist tako, tamo je i podesno pcskovito zemljište, što olakšava kopanje 

jama, a time se skraćuje i radno vreme oko kopanja.



Ро dolasku na oko 1 14 - 2 km ispred izabranog mesta, zarobljenici su sišli s 

kamiona, dok su kamioni s civilnim šoferima odmah vraćeni natrag, da bi ovi imali, 

po mogućnosti, Što manje podataka za neka podozrcnja. Zatim sam, da bi bila 

obezbeđena sigurnost i tajna, obustavio svaki saobraćaj drumom.

Mesto streljanja obezbedio sam s 3 laka mitraljeza i 12: streiaca:

1. da se spreči pokušaj bekstva od strane zarobljenika;

2. radi samoodbrane od eventualnih prepada od srpskih bandi.

Najveći deo vrcmena otpada na kopanje jama, dok se samo streljanje svršava 

vrlo brzo (100 Ijudi za 40 minuta).
Prtljag i stvari od vrednosti kod zarobljeniki prethodno sam prikupio i smestio 

u svoj kamion, da bi ih zatim predao NSV-u.

Streljanje Jevreja je jednostavnije nego Ii streljanje Cigana. Mora se priznati 
da Jevreji vrlo pribrano gledaju smrti u oči. Oni se drže vrlo mirno, dok Cigani 
jauču, vrištc i stalno se pokreću, iako se nalaze već na mestu strcljanja. Neki su čak 

pre plotuna poskakali u jame i pokušali da se pritaje kao mrtvi.

Ovo streljanje u početku nije ostavljalo na moje vojnike neki naročiti utisak, 

ali se već drugog dana primetilo da poneki od njih, pri vršenju strcljanja na duže 

vreme, gubi živce. Za vreme trajanja streljanja, po mome ličnom zapažanju, ne 

osećaju se nikakve duševne smetnje. One se, međutim, pojavljuju onda kad se posle 

nekoliko dana uveče i u miru o tome razmišlja.

WALTHER s. r.
poručnik

Mesto gde su Jevreji i Cigani između 27 i 30 oktobra 1941 streljani i pokopani 
nalazi se u blizini Beograda, na drumu između Pančeva i Jabuke. Vidi skicu u 

originalu.



Текст преузет са сајта Јеврејски логор на Београдском сајмишту: 
историја и cehaibe http://www.holokaust.rs

Пре 1941: Београдско сајмиште (Директан линк: http://www.open. 
ac.uk/socialsciences/semlin/sr/sajmiste-logor.php)

Г^Ј^Јине 1936, Београдска општина донела је одлуку да Друштву за при- 
ређивање сајма и изложби у Београду, уступи око 360.000 м2 земље на прет- 
ходно ненасел>еној левој обали реке Саве. Удружење, основано двадесетих 
година прошлог века, је на себе преузело задатак да мочварно земљиште 
поред новосаграђеног Моста краља Александара претвори у Београдско 
сајмиште. Ово је био први грађевински пројекат на левој обали Саве који 
је најављивао ширење престонице Краљевине Југославије ка западу. У 
пролеће 1937, после исушивања првих 126.000 м2 мочварног земљишта, 
предузимачи су започели прву фазу грађевинских радова. Изграђено је пет 
великих павил>она (такозваних „Југословенских павиљона”), Централне 
куле и четири међународна павиљона: Италијански, Мађарски, Румун- 
ски и Чехословачки. Као део прве фазе, изграђен је и Спасићев павиљон 
који је финансирала задужбина познатог београдског велетрговца Николе 
Спасића (1838-1916), затим неколико мањих зграда које су закупила поје- 
диначна предузећа, укључујући и холандског произвођача електорнике 
„Филипс”.

Већи део радова завршен је до отварања Првог београдског сајма, 11. 
септембра 1937. Друга фаза градње, завршена 1938. обухватала је настанак 
Турског павиљона и великог Немачког павиљона. Године 1940, започети су 
радови и на новом, шестом Југословенском павиљону, али су прекинути 
избијањем Другог светског рата.

Сајмиште, удаљено тек неколико стотина метара од центра Београда, 
брзо је постало популарно одредиште за становнике престонице. Поред 
тога што је довело стране инвеститоре и произвођаче у Југославију, сај- 
мови и изложбе који су ту организовани обезбеђивали су богату забаву 
за ширу публику. У понуди је било свега - од ресторана, преко про- 
дајних штандова и уличне забаве, до културних догађаја, као што су 
концерти класичне музике и уметничке изложбе. У септембру 1938. 
„Филипс” је емитовао први телевизијски програм на Балкану из свог 
павиљона на Београдском сај.мишту. Исте године, као део аеронаутичке 
изложбе, чехословачки производач аутомобила „Шкода” конструисао је 74 
м - висок челични падобрански торањ, највиши у Европи у то време, који је 
коришћен за обуку падобранаца из свих делова бивше Југославије. Дваде- 
сетпетогодишња Катарина Матановић из Загреба вежбала је на Шкодином 
торњу пре него што је постала прва Југословенка падобранац. Београдско 
сајмиште, међутим, није било само место забаве, или симбол технолошког 
напретка и индустријских подухвата предратног југословенског друштва. 
Оно је служило и политици. Немачка и италијанска влада користиле су 
своје националне павиљоне како би промовисале начела нацистичког и 
фашистичког режима. Нацистичке заставе биле су истакнуте испред 
Немачког павиљона, чија је унутрашњост такође била украшена кукастим

- ----- .—.
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крстовима и другим национал-социјалистичким обележјима. Штавише, 
немачка експанзија у Европи директно је утицала на изглед Београдског 
сајма. Године 1939, након што је Немачка напала Чехословачку, име Чеш- 
ког павиљона је званично промењено у Павиљон чешко-моравског про- 
тектората. Слично томе, Италија је исте године добила дозволу да изгради 
други, већи павиљон, чија би величина одражавала њену растућу војну и 
политичку моћ у региону, која није заобилазила ни Југославију.

Ипак, мало ко је у то време могао да ће у пролеће 1942,
дакле пет година након отварања првог Београдског јесењег сајма, његови 
павиљони постати место Холокауста и највећи немачки концентрациони 
логор у југоисточној Европи.

Јеврејски логор: 1941-1942 (Директан линк: http://www.open.ac.uk/ 
socialsciences/semlin/sr/sajmiste-jevrejski-logor.php)

Зграде Београдског сајмишта, на левој обали реке саве Саве, нису 
страдале приликом нацистичког бомбардовања 6. априла 1941. Ударни 
таласи оближњих детонација (укључујући и ону када је Југословенска 
војска при повлачењу дигла у ваздух Мост краља Александра) поломили 
су већину прозора и направили рупе на крововима павиљона. Значајне 
штете на објектима, међутим, није било. Током првих шест месеци оку- 
пације, сајамски павиљони су остали празни и напуштени. После поделе 
Југославије, река Сава је постала државна граница која је раздвајала оку- 
пирану Србију и новонасталу Независну Државу Хрватску. Лева обала 
реке, наспрам Београда, била је, бар формално, део Хрватске, а Сајмиште 
означавало њену најисточнију тачку. Пошто су нацистичке власти желеле 
да задрже директну контролу над границом (посебно због близине српској 
престоници), обала реке на хрватској страни је остала, највећим делом, 
под влашћу немачке војне команде у Земуну.

У јесен 1941, када су стрељачки водови Вермахта спроводили мере 
одмазде у којима је страдала већина Јевреја мушкараца, нацистичка адми- 
нистрација је почела да тражи локацију, погодну за смештај преосталих 
Јевреја - жена, деце и старих - који су због пола, година, или физичког 
стања били поштеђени стрељања. Намера окупатора је била да Јевреје 
задрже у Србији до пролећа 1942, а потом их депортују у „прихватилиште 
на истоку”, односно у један од логора у Пољској. Првобитни план је био да 
се за Јевреје изгради заточенички логор код села Засавица близу Сремске 
Митровице, на око 70 км западно од Београда. Када се испоставило да је 
земљиште на тој локацији подложно поплавама градња је прекинута и 
локација напуштенаШ Дана 23. октобра 1941. немачка војна управа је одлу- 
чила да, уместо да гради нови логор, за ту намену преуреди Београдско сај- 
миште, његове, у том часу, празне павиљоне. То није било идеално место за 
концентрациони логор, с обзиром на близину граду, али су га надлежни, у 
недостаку времена и идеја, прихватили.17 18 Сајмиште се налазило на терито-

17 Christopher R. Browning (1985). Fateful Months: Essays on the Emergence of the Final 

Solution, London: Holms & Meleir; str 70.

18 Isto.
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рији под контролом локалне команде у Земуну (Semlin), те је сходно томе, 
овај логор назван Judenlager Semlin - Јеврејски логор Земун.

Предложена локација за Judenlager била је формално на територији 
Хрватске, тако да је пре оснивања логора било неопходно одобрење вла- 
сти у Загребу. Ово је наравно била чиста формалност, завршена преко 
Министарства иностраних послова у Берлину. Једини услови које је хрват- 
ска влада поставила били су да логору не буде српских стражара или поли- 
цајаца и да се логор мора снабдевати из БеоградаЈ4

Адаптацију павиљона изводила је немачка државна грађевинска 
фирма Тодт. Током новембра 1941, група од око 200 Јевреја из логора 
Топовске шупе радила је на претварању павиљона у логор?1’ Подизали 
су низове дрвених лежаја на три, понекад чегири спрата, сличне онима у 
другим нацистичким концентрационим логорима. Изградили су и пољске 
WC-e и инсталирали вањске славине. Бодљикава жица постављена је по 
ободу логора, а команда устоличила свој штаб у Централној кули.

Дана 8. децембра 1941. свим Јеврејима регистрованим у Београду 
наређено је да се пријаве у канцеларији „Јеврејске полиције” (Judenreferat) 
у улици Џорџа Вашингтона. Пошто су предали кључеве својих станова и 
кућа, спроведени су кроз Београд и преко новоизграђеног понтонског моста 
на Сави, до логора. До 12. децембра у логору је већ било преко 5.000 зато- 
ченика, али је тај број убрзо порастао на 7.000.2' Првих 5.000 жена и деце, 
који су стигли на Сајмиште, смештено је у највећу зграду, Југословенски 
павиљон бр. 3. Оштећен кров и поломљени прозори пропуштали су кишу, 
снег и снажан северни ветар, што је услове за живот чинило неподношљи- 
вим. Четири мале пећи нису могле да загреју површину од око 5.000 м2, 
тако да су заточеници патили од промрзлина и упале плућа. Због пренатр- 
паности, сваки заточеник имао је за себе мање од пола метра простора, на 
голим дрвеним лежајима. Када су нови заточеници, пристигли у јануару 
1942, смештени су у Павиљон бр. 2, под једнако нехуманим условима.19 20 21 22 23

19 Isto.

20 Koljanin, Milan (1992). Nemački logor na Beogradskom Sajmištu. Beograd: Institut za 
savremenu istoriju, str. 52.

21 Isto, str. 52.

22 Isto, str. 77.

23 Levntal, Zdenko (1957). Zločini fašističkih okupatora i njihovih pomagača protiv Jevreja u 

Jngoolaviji, Beograd, Savez jevrejskih opština Jugoslavije, str. 26.

Храна је припремана у кухињи која се налазила у Павиљону бр. 
4. Дневно следовање састојало се од воде, слабог чаја, бајате чорбе од 
купуса или кромпира и малог комада сувог кукурузног хлеба. Овако 
сиромашна исхрана била је делом и стога, што су колаборационистичке 
власти, задужене за дистрибуцију хране у Београду, Јеврејски логор ста- 
виле на дно листе приоритета. Иако је на Сајмишту било више од 1.000 
деце, градска управа је 3. фебруара 1942. објавила, да се „испорука хране 
Јеврејском логору може вршити тек пошто се задовоље потребе свих оста- 
лих становника”2-’



(Више о животу у Јеврејском логору можете сазнати из писама девет- 
наестогодишње логорашице Хилде Дајч, које објављујемо овде)

Ужасни услови у логору Сајмиште десетковали су логорску попула- 
цију. Зима 1941/42. била је једна од најхладнијих од када се памти. Између 
децембра 1941. и марта 1942. око 500 јеврејских заточеника умрло је од 
хладноће, болести или глади. По сведочењу једне од малобројних пре- 
живелих, Шарлоте Ћосић (која Је касније ослобођена јер је била удата за 
аријевца), лешеви логораша су одлагани у бивши Турски павиљон, који је 
служио и као купатило и као мртвачница. Сваких неколико дана, мртви су 
преношени преко залеђене реке Саве и сахрањивани на Јеврејском гробљу. 
У логоруЈе постоЈала болница смештена у Спасићевом павиљону, у коЈој су 
радили доктор Моша Алакалај и болничарка Хилда Дајч.24

24 Koljanin Milan (1992). Nemački logor na Beogradskom Sajmištu. str. 73.

25 Levntal, Zdenko (1957). Zločinifašističkih okupatora, str. 29.

26 Isto, str. 98.

27 Isto, str. 104.

Заточеници су били изложени пребијању и понижавању од стране 
немачких стражара. По сведочењима преживелих, стражари су често 
фотографисали жене у тоалетима, што су оне сматрале посебно понижа- 
ваЈућим. Десетак заточеника је убиЈено, углавном зато што су покушавали 
да прокријумчаре писма преко особља Јеврејске болнице, коЈе Је посећи- 
вало логор.25 Погубљења су вршена на отвореном, између Павиљона 3 и 4.

Поред ЈевреЈских заточеника, и око 500 Ромкиња и њихове деце дове- 
дено Је на Сајмиште у децембру 1941. По немачким расним законима, 
Јевреји и Роми третирани су као Једнако „инфериорни” и били су, бар 
формално, мета сличног дискриминишућег третмана. Међутим, у пракси, 
нацистичка управа у Београду ниЈе спроводила антиромске и антисемит- 
ске мере с Једнаким жаром. Иако је много Рома погубљено у Јесен 1941, 
ромска популација, у целини, за разлику од Јеврејске заЈеднице, није била 
изложена обавезноЈ регистрациЈи или масовном систематском заточа- 
вању. У ствари, антиромски закони примењивали су се, углавном, на Роме 
чергаре, тЈ. на поЈединце без сталног места боравка, коЈих Је, по проце- 
нама нациста, на териториЈи СрбиЈе било свега 1.500.26 Због тога ромска 
заЈедница у Србији, за разлику од јевреЈске, ниЈе била суочена са опасно- 
шћу од потпуног истребљења.

Заточени Роми били су смештени у Павиљону 6р. 2, где се верује да су 
услови били гори него у другим павиљонима, с обзиром на то да Је већина 
заточеника стигла у логор без икаквих личних ствари. Око 60 Рома умрло 
Је током зиме, углавном од болести и хладноће. Остали су ослобођени 
измеђуЈануара и марта 1942, пошто су, преко приЈатеља или рођака, успели 
да набаве доказ да имаЈу стално место боравка. Последња група Рома осло- 
бођена је крајем априла 1942.27

Судбина ЈевреЈа са СаЈмишта била Је сасвим другачија. У рано пролеће 
1942, окупаторске власти у Београду су схватиле да планирано депорто- 



вање Јевреја на исгок није на видику. Њихово ослобађање, наравно, није 
долазило у обзир. Локална нацистичка администрација се зато, баш као и 
у јесен 1941, нашла под притиском, да што пре сама пронађе „решење” за 
„јеврејски проблем”. Овога пута, међутим, власт у Берлину је обезбедила 
неопходну „инфраструктуру”. У марту 1942. гасни камион марке саурер, 
који су возила два нижа SS официра, Гец и Мејер, стигао је у Београд. 
камион, за који је у нацистичким документима коришћен еуфемизам 
„возило за унишгавање вашки” (Entlausungswagen), био је у ствари оби- 
чан камион чији је ауспух био преправљен тако да су издувни гасови из 
мотора преусмеравани у херметички затворен товарни одељак камиона. 
Када је ауспух био овако постављен, вожња у трајању од 10-15 минута, 
била је довољна да убије 100 људи, закључаних у возилу. Ова врста гасног 
камиона била је коришћена у нацистицком програму „еутаназије”, током 
1940, у којем је страдало десетине хил,ада инвалида и ментално оболелих. 
Крајем 1941. и почетком 1942. године, исто возило тестирано је као метод 
за „коначно решење јеврејског питања”.

Прве жртве гасног камиона у Београду, биле су особље и пацијенти из 
две јеврејске болнице у граду. Током два дана, 18-19. марта 1942, преко 800 
људи (углавном пацијенага) било је утоварено у гасни камион, у групама 
између 80 и 100. Сви су умрли од тровања угљенмоноксидом, на путу кроз 
Београд, до губилишта у Јајинцима, селу у подножју планине Авале, јужно 
од града. По доласку у Јајинце, седам Срба затвореника вадило је мртве из 
камиона и закопавало у масовне гробнице?9

Аутор Јован Бајфорд

28 Istorija gasnog kamiona opisana je u poglavlju „The development and production of the 
Nazi gas van”, u Christopher R. Browning (1985). Fateful Months..., str. 57- 67.

29 Christopher R. Browming (1985). Fateful Months..., str. 81.
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Писма Хилде Дајч нуде редак и дирљив увид у услове у Јеврејском 
логору на Сајмишту, између децембра 1941. и маја 1942. године.

Хилда Дајч је рођена 1922. у имућној' ашкенаској породици коју су 
сачињавали њени родитељи, Емил и Аугуста и млађи брат Ханс. Пре рата, 
пошто је матурирала у гимназији као једна од најбољих у својој генерацији, 
Хилда се уписала на студије архитектуре, на Београдском универзитету. 
Пошто су, у окупираној Србији, студије прекинуте, Хилда је волон тирала 
као медицинска сестра у Јеврејској болници у Београду.

Првих месеци окупације Хилдин отац, Емил Дајч, био је на дужности 
потпредседника Vertretung der Judischen Gemainchaft, представничког тела 
Јеврејске заједнице у Београду. Ова организација, основана од стране наци- 
ста, преузела је на себе послове Јеврејске заједнице, разних добротворних 
организација и других јеврејских институција којима је окупатор априла 
1941. забранио рад. Захваљујући ангажовању Емила Дајча у Представнич- 
ком телу, у раној фази окупације, Хилдина породица је била поштеђена 
многих оштрих антисемитских мера и закона којима су у то време били 
изложени Јевреји у Београду.

Децембра 1941, пошто је већина мушке јеврејске популације у земљи 
убијена у оквиру мера одмазде које је спровео Wehrmacht, као одговор на 
побуне и саботаже, женама, деци и старцима било је наређено да спакују 
личне ствари и јаве се главној канцеларији Јуденреферата - јеврејском 
одељењу Специјалне полиције у улици Џорџа Вашингтона бр. 23. Одатле
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су одведени у адаптирани Павиљон бр. 3 у новоосновани Јуденлагер Сем- 
лин. Иако породице оних који су били у руководству Јеврејског представ- 
ничког тела нису биле приморане да се повинују овом наређењу, Хилда се, 
противно жељама своје породице, добровољно пријавила да оде у логор 
и настави да обавља посао медицинске сестре међу, како је сама изјавила, 
„људима којима је потребна помоћ”.

Прво писмо Хилде Дајч написано је 7. децембра 1941, дан пре него 
што је отишла на Сајмишге. Прималац овог писма била је Нада Новак, 
Хилдина другарица из гимназије. Нада, две године старија од Хилде, била 
је председница гимназијске литерарне дружине, где су се те две девојке и 
упознале. У писму Хилда спомиње време које је провела у школи и „дру- 
жини” као „најпријатнији период живота.”

Друго писмо је написано два дана касније, 9. децембра, и садржи прве 
утиске о животу у логору. Упућено је Мирјани Петровић, још једној школ- 
ској другарици, која је писала Хилди дан раније. Писма је кријумчарило 
јеврејско болничко особље, које је редовно посећивало логор.

Сматра се да је, упућено Нади Новак, написано око 13. децембра. У 
њему Хилда открива да ће јој се чланови њене породице ускоро придру- 
жити у логору. С обзиром на то да су сви Јевреји били интернирани на Сај- 
мишту, нацисти очигледно више нису имали користи од Представничког 
тела јеврејске заједнице или њихових руководилаца.

У периоду између трећег и четвртог писма, Мирјана Петровић се неко- 
лико пута састала са Хилдом, једном заједно са Надом Новак. Током оштре 
зиме 1941/42. река Сава се заледила и свакога дана могле су се видети мале 
групе логораша како пешке прелазе лед под немачком стражом, теглећи 
носила са мртвима или тешко болеснима. На обали, преко пута логора, 
чекало их је особље Јеврејске болнице, које је утоваривало жртве у ками- 
оне и одвозило их у болницу или на Јеврејско гробље. Једном приликом, 
Хилда је успела да уговори састанак са Мирјаном, у запуштеној кафани за 
лучке раднике где је логорашима који су преносили мртве и болесне био 
дозвољен кратак предах, пре повратка у логор. У крчми су се пријатељице, 
Мирјана и Хилда загрлиле и кратко разговарале. Среле су на истом месту 
још два пута али им током последњег сусрета стража није дозволила да 
размене ни једну реч. Мирјана Петровић је касније испричала да је Хилда 
том приликом деловала мршавије него пре и била бледа, потиштена и 
очајна30. Ово се види и из Хилдиног последњег сачуваног писма са Сај- 
мишта, написаног почетком фебруара 1942.

Датум смрти Хилде Дајч није познат, али је сигурно да је убијена у гас- 
ном камиону, заједно са преко 6.000 жена, деце и старих. Од краја марта, до 
10. маја 1942, логораши су, у групама од 50 до 100 људи, последњи пут про- 
лазећи улицама Београда, одвожени до масовних гробница у Јајинцима.

30 Ови детаљи се спомињу у писму које је Мирјана Петровић послала новинару и 
публицисти Јаши Алмулију 1989. Видети Алмули, Јаша, Јеврејке говоре, Београд, 

2005, стр. 132-133.



(Прва три писма Хилде Дајч су власништво Јеврејског историјског 
музеја у Београду, док се четврто налази у Историјском архиву Београда)

Јован Бајфорд

Прво писмо Надо, драга моја,

Сутра ујутру полазим у логор. Мене нико неће натерати, ја не чекам 
на позив. Јављам се добровољно да пођем са првом групом која полази из 
Џорџа Вашингтона 23, сутра у 9 сати ујутру. Моји су противни мојој одлуци, 
али ја мислим да ћеш ме барем ти разумети: има толико људи којима је 
потребна помоћ, да ја морам по налогу своје савести да пређем преко сен- 
тименталних разлога у вези са породицом и кућом и да се потпуно ставим 
у службу других. Болница остаје још у вароши, а управник ми је обећао 
да ће ме поново примити када се болница буде доселила у логор. Потпуно 
сам мирна и сталожена и уверена да ће све испасти добро, чак изнад мојих 
оптимистичких претпоставки. Мислићу често на тебе, ти знаш, а можда 
и не, шта си за мене представљала - то ћеш и убудуће. Ти си ми најлепша 
успомена из мог најпријатнијег периода - из дружине.

Надо моја драга, ја те много, много волим.

Хилда.

7. XII 1941

Јевреји на путу ка логору на Сајмишту (Јеврејски историјски музеј у Београду)
Сајт Јеврејски noiop на Беојрадском сајмишту: Историја и сећање http://www.holokaust.rs 
(Директан линк: http://www.open.ac.uk/socialsciences/semlln/sr/sajmiste-jevrejski-logor.php)
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[епреји на путу ка логору на Сајмишту (Јеврејски историјски музеј у Београду) 
Сајт {еврејеки ;ioiop на Бео^рарском сајмигчиу: Историја и cehaiue http://www.holokaust.rs 

(Директан линк: http://www.open.ac.uk/socialsciences/seinlin/sr/saimiste-jevreiski-logor.phpi)

Драга моја Мирјана,

Пишем ти из шталске идиле лежећи на слами док се уместо звезданог 
неба налази над мојом главом дрвена конструкција крова павиљона бр. 3. 
Са моје галерије (треће) која се састоји из низа дасака, а на којој нас три 
имамо свака no <80 цм у ширини живогног простора, посматрам овај лави- 
ринт, односно мравињак бедника чије су трагедије бројне као и они који 
живе не зато што су свесни да ће једном бити боље, већ зато што немају 
снаге да прекину са животом. Уколико је то то.

Мирјана драга, твоје писмо то си ти, волим га као што волим тебе. 
Твоје речи и осећања лепи су као и твоја спол^ашност, а твоје саосећање 
велико као све друго лепо што је специфично твоје. Немој да се дивиш 
једном човеку који има брзе акције. Други можда имају више алтруизма, 
а мање енергије, више скромности него амбиције, па су им дела, мада 
велика, скривена, а дела других више падају у очи својом одлучношћу и 
брзим извођењем.

Мирјана драга, овде сада има 2.000 жена и деце, скоро 100 одојчади за 
које не може ни млеко да се кува јер нема огрева а према висини павиљона 
и јачини кошаве можеш већ да израчунаш ступањ топлоте. Читам Хајнеа 
и он ми прија, мада имамо клозет удаљен пола километра и то за петна- 
ест особа наједанпут, мада смо до четири сата добили само два пута мало 
купуса за који се види да је у води куваи, мада лежим на мало сламе, а деца 
са свију страна и светлост гори целе ноћи, мада вичу на нас „Idiotische 
Saubande” (идиотска свињска бандо) итд., мада нас зову сваки час на збор 
и све преступе строго кажњавају. Зидова има доста. Ја сам почела данас 
са радом у амбуланти, тј. једном столу са неколико флаша и газе, за којим 
је само један лекар, једна апотекарка и ја. Посла има доста, људи, то јест 
жене падају у несвест итд. Али се у већини случајева држе више него 

Друго писмо
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јуначки. Ретке су сузе. Нарочито код омладине. Једино што ми недостаје 
јесте пристојна могућност за умивање. Нама ће доћи још 2.500 особа, а 
има свега 2 лавабоа, тј. чесме. Постепено ће све доћи у ред и у то нимало 
не сумњам. Болница ће бити у једном другом павиљону. Броје нас често, 
из истог разлога су и павиљони ограђени жицом. Нимало не жалим што 
сам дошла, већ сам задовољна својом одлуком. Ако ћу свака два дана моћи 
толико да урадим за друге као ова два, онда ће цела ствар имати много 
смисла. Ја знам, чврсто сам убеђена у то да је ово само пролазно (што не 
искључује могућност да то траје и неколико месеци), крај ће бити добар и 
ја сам унапред задовољна. Стичем свакодневно много познанстава, иску- 
ства, упознајем људе са њихове праве стране (ретки су они који и овде 
глуме). Многи људи се примају којекаквих „командантштина”. Мада бих 
могла, ја се таквих ствари не примам, моје амбиције нису упућене у томе 
смеру. Мирјана драга, ти ћеш ме препознати, ја се нећу променити, тек сада 
осећам по својој сталожености да сам прилично изграђена и да спољне 
ствари слабо утичу на мене. Само бих волела да мојим родитељима ова 
чаша буде поштеђена.

Погледала сам, драга, на твој прозор кад су нас камионом возили на 
Сајмиште, али тебе нисам видела. Када се идућег пута сретнемо морамо 
да надокнадимо у смислу другарства све оно што током године нисмо 
чинили. Шта знаш, можда је тек тај растанак тако необичан... (текст нечи- 
так) ...да дознам колико те волим, колико сам везана за тебе мада тако 
често нисам била с тобом.

Мирјана драга, остани таква каква јеси, јер си златна и ја те много 
волим, твоја Хилда.

9. XII 1941.

Треће писмо Надо, златна моја,

Није била баш романтична сцена у којој сам дошла до твог писма, 
наиме нас две сестре на челу са једном апотекарком организовале смо 
кување чаја и млека (уколико су то жене понеле собом јер се овде нити шта 
може послати, нити овамо стижу пакети) на дванаест шпиритус кохера - 
и баш при том кувању уз највећу галаму изнутра и споља док су ми текле 
сузе због дима и спиритуса, потекле су ми праве, искрене, олакшавајуће 
сузе читајући твоје писмо.

Овде је тако - не знам како да га окарактеришем, једном речи једна 
велика штала за 5.000 и више људи, без зида, без ограде, све у истој одаји. 
Појединости овог чаробног замка сам описала Мирјани па ми се не да да 
понављам. Добијамо или доручак или вечеру и то уз најпогрдније речи - 
срећа још, човеку прође апетит па није гладан. За ових пет дана је било 
четири пута купуса. Иначе је дивно. Нарочито у погледу на наше суседе 
- Цигански логор. Данас сам била тамо и ошишала 15 вашљиваца и нама- 
зала их. Међутим, мада сам после испекла руке до лактова крезолом, ипак 
је посао некористан, јер кад завршим са другом партијом, биће прва опет 
вашљива.



Управа логора је у банатским рукама, систем непотизма, односно 
љубавницизма, али ми Београђани смо сувише питоми, а они то користе, 
јер ко први девојци ономе и девојка. Сваких сто људи има блок коман- 
данта, обично неку балавицу од 16-20 године, а иначе данас су изабрали 
од девојака, од 16-23 године 100 лагерполициста. Ја сам се сакрила, јер 
познајем моју особиту наклоност према полицији ма које врсте. Какав 
критеријум при том узимају, познато је само њима.

Сад је пола једанаест, лежим и под собом осећам сламу (диван пред- 
мет нарочито кад се испуни бувама) и пишем ти. Врло сам задовољна што 
сам овде била од првог тренутка, човек доживљава толико интересант- 
них и непоновљивих ствари да би било штета испустити коју. Мада на 
све нас има само две чесме, ипак сам чиста јер се дигнем пре пет и идем 
да се цела умијем. Овде се за све стоји у реду. Љубазно од њих што веж- 
бају наше стрпљење. Само би срећа била да се свуда стигне на ред. То већ 
теже иде. Данас су сву децу (мушку) и одрасле људе, који су као болесни 
били са нама, не знамо куд одвели - па да, монотонија би сметала напето- 
сти наших живаца. Можеш да замислиш ларму коју чини више од 5.000 
људи, затворених у једну одају, дању не чујеш ни сопствене речи, ноћу 
имаш бесплатан оркестар плача деце, хркања, кашљања и осталих тонова. 
Имам посла од пола седам ујутру до пола девет увече, данас и дуже, али ће 
се и то уредити чим болница буде стигла, а то ће вероватно бити за који 
дан. Курир болнице долази свакодневно овамо, а данас је и Ханс био и од 
њега сам дознала непријатну вест да ће моји сутра доћи. Овакав week-end 
није нимало препоручљив, нарочито не за моје родитеље и Ханса коме је 
потребна добра храна. Узели су нам сав новац и накит сем 100 динара по 
глави. Једино у чему не штеде је електрика која гори и ноћу те ми омета 
сан мој праведни. Моја амбиција мора да буде увек задовољена, јер желим 
увек све у суперлативима. А и ово је један своје врсте. Откако сам ту врло 
сам мирна, много радим и то са огромном вољом и осећам савршени пре- 
окрет. Док сам раније на „слободи” мислила стално на логор, сад сам за 
пет дана тако навикла на њега, да уопште о њему не мислим, већ о много 
лепшим стварима, као што су - ти већ знаш да ја мислим много на тебе. 
Увече читам. Мада смо смели да понесемо само толико колико сме да се 
понесе, ја имам Вертера, Хајнеа, Паскала, Монтења, енглески и хебрејски 
уџбеник. Тако мала библиотека, а чини ми се ипак од огромне користи.

Надо моја, не пишем то само зато што ми је жеља, већ чврсто убеђење: 
видећемо се ускоро. Ја немам намеру да овде летујем, а надам се да ће они 
(са великим О) узети моје намере на разматрање. Решење њихово очекујем 
ускоро.

Надо моја, морам да спавам, сутра ћу се рано дићи, а снагу хоћу да 
чувам. Здраво, мила моја, бојим се да мислим на тебе у овој прљавој штали 
да не кварим ону светињу коју о теби носим у себи.

Много тебе, маму, Јасну и остале срдачно поздравља један весео 
добровољац.



Четврто писмо Мила моја,

Нисам ни могла да појмим да ће наш сусрет, мада сам те очекивала, 
да остави, начини у мени такву буру осећања, да унесе још више немира 
у ово хаотично стање моје душе која не може никако да се смири. Свим 
филозофирањима је крај на жичаној огради и реалност какву ви ван ње 
не можете ни издалека да замислите јер бисте од бола урлали - пружа се 
у потпуности. Та реалност је ненадмашна, наша беда огромна, све фразе 
о јачини духа падају пред сузама од глади и зиме; све наде о скором изла- 
ску губе се пред једноличном перспективом пасивног бивствовања које 
ни по чему на свету не личи на живот. То није ни иронија живота. То је 
његова најдубља трагедија. Можемо да издржимо не зато што смо јаки, 
него стога што нисмо сваког тренутка свесни своје бескрајне мизерије у 
погледу свега, свега што сачињава наш живот.

Већ смо ту скоро девет недеља и још сам помало писмена, још умем 
помало да мислим. Свако вече, без изузетка, читам твоја и Надина писма и 
то ми је једини тренутак када сам нешто друго, не, само Lagerinsasse (лого- 
рашица). Робија је злато према овоме, ми не знамо ни зашто, ни на што, 
ни на колико смо осуђени. Све на свету је дивно, и најбеднија егзистен- 
ција ван логора, а ово је инкарнација свију зала. Сви постајемо зли јер смо 
гладни, сви постајемо заједљиви и бројимо један другом залогаје, сви су 
очајни - а ипак се нико не убија јер смо сви скупа једна маса животиња 
коју презирем. Мрзим нас све јер смо сви једнако пропали.

Близу смо света, а тако удаљени од свих. Ни са ким немамо везе, 
живот сваког појединца напољу тече исто тако даље, као да се пола кило- 
метра даље не одиграва кланица шест хиљада невиних. Сви смо једнаки по 
своме кукавичлуку и ви и ми. Доста!

Ја ипак нисам такав нејунак као што би по овоме могла да судиш. Под- 
носим све што мене погађа лако, безболно. Али та околина. То је оно што 
ме нервира. Људи ми иду на живце. Ни глад од које плачеш, ни зима при 
којој ти се вода у чаши и крв у жилама следи, ни смрад латрина, ни кошава, 
ништа није тако одвратно као гомила која заслужује сажаљење, а ти јој 
не можеш помоћи, него се ставити изнад ње и презрети је. Зашто тај свет 
говори увек само о ономе што вређа његова црева и остале органе врло 
цењеног кадавера. А пропо, пре неки дан смо уређивали лешеве, било их је 
27, у турском павиљону, и то све у фронт. Мени ништа више није одвратно, 
ни мој прљави посао. Све би се могло само кад би се знало оно што се 
не може сазнати - када ће се отворити капије милости. Какве ли намере 
имају са нама? У сталној смо напетости: хоће ли нас стрељати, дићи у зрак, 
транспортовати у Пољску? То је све споредно! Садашњост само треба 
прескочити, није нимало пријатна, нимало.

Сада је пола три, дежурам целу ноћ у амбуланти (сваку четврту ноћ) 
у павиљону кашљу у хору и чује се клопарање кише са крова. Овде у амбу- 
ланти пуши се фуруна дозлабога, али ко се дима не надими...



Ово је мој најузбудлшвији дан у логору. Желети нешто толико па да се 
то испуни више је него cpeha. Можда ћемо се једном живи извући одавде 
у један срећнији живот, јер то тако сграшно, мада већ малокрвно желимо.

Мирјана, моја драга, ми смо робље заробл.ено, много мање још од 
тога, ми нисмо ии колико губавци, ми смо једна презрена и гладна хорда, а 
кад и поред тога човек угледа мало живота, а то си ти, осети толико нових 
живогних сокова да сгрује у њему. Само, да, ово вечно само - отргнути 
се после тога од живота толико је болно и горко да ни море суза проли- 
вених није довољно мерило. Како ми је тек сада тешко. Плачем и сви се 
смеју: „Зар ти која вучеш као мушкарац смеш да плачеш као сентимен- 
гална шипарица!”

Али шта ћу кад ми је тако грозно тешко при души. То је рефрен који 
целу ноћ понављам. Знам да нема изгледа да ћемо скоро изаћи, а напољу 
сте ти и Нада, једино што ме везује за Београд који по некој несхватљи- 
вој контрадикцији исговремено страшно мрзим и страшно волим. Ти не 
знаш, као што ни ја нисам знала, шта то значи бити овде. Желим ти да 
никад не сазнаш. Већ као дете бојала сам се да ме не закопају живу. 14 ово 
је нека врста привидне смрти. Хоће ли после ње бити неког васкрсења? 
Нисам никад толико мислила на вас две као сада. Сгално разговарам са 
вама и желим да вас видим јер сте ви за мене онај „изгубљени рај”.

Љуби вас ваша логорка.



Снежана Цветковић
професор књижевности и језика у ОШ „Нада Матић” у Ужицу

ДНЕВНИК АНЕ ФРАНК

Наставни предмет: српски језик

Наставна јединица: Дневник Ане Франк - Ана Франк

Разред: седми

Време рада: два школска часа

Облик рада: индивидуални, фронтални, групни

Наставне методе: текстуална, истраживачка метода, аналитичко-синте- 
тичке методе, вођена дискусија

Наставна средства:

- Дневник Ане Франк - Ана Франк
- Др Иван М. Бецић Кратка историја Холокауста
- 5 паноа за групни рад
- 5 комплета питања за групе
- цедуљице за формирање група
- средства за писање
- креп трака
- стикери

Циљеви часа:

- усвајање појмова антисемитизам и Холокауст;
- усвајање појма дневник;
- повезивање литерарног текста са историјским контекстом;
- развијање саосећања и солидарности са жртвама Холокауста, осуда 

насиља и сагледавање његових последица.

Исходи часа:

- ученик зна шта је антисемитизам и Холокауст;
- ученик зна шта је дневник као прозна врста;
- ученик повезује литерарни текст са историјским контекстом у којем је 

настао и о којем говори;
- ученик је у стању да искаже своју осуду насиља и да покаже разуме- 

вање и саосећање са жртвама Холокауста.

Активности наставника:

- осмишљава задатке и припрема материјал за групе
- даје инструкције у току рада група
- прати излагање група
- поставља питања и потпитања неопходна за ток часа



Активности ученика:

- активно слушају
- одговарају на питања наставника (у уводном делу, у току рада у гру-

пама...)
- примењују аналитичко-синтетичке логичке методе у тумачењу текста
- дају своја мишљења о разумевању текста, саосећању са јунакињом 

дневника, саосећању са осталим жртвама, осуди насиља;
- међусобно сарађују, упоређују и размењују информације из текста

приликом рада у групи;
- међусобно сарађују и усаглашавају коначну форму текста коју група 

излаже

Напомене важне за реализацију часа:

- Час се може реализовати као двочас у трајању од 90 минута или као 
два одвојена школска часа обрада, при чему ће индивидуални део 
задатака у групи ученици урадити као домаћи задатак.

- Дневник Ане Франк као лектирно штиво ради се у 7. разреду , а про- 
грамски садржаји везани за Други светски рат у настави историје 
изучавају се у 8. разреду, па је зато потребно више времена за исто- 
ријску локализацију дела, јер се ученици са појмовима Холокауста и 
антисемитизма срећу први пут баш кроз овај текст. Из тог разлога 
се наставница одлучила за истраживачке задатке за ученике у вези 
са тумачењем ових појмова.

Истраживачки задатак:

Ученицима дати истраживачки задатак да индивидуално, уз помоћ 
Речника страних речи и израза, историјских енциклопедија, интернета, и 
сл. пронађу објашњење следећих појмова: националсоцијализам (наци- 
зам), антисемитизам, Холокауст, концентрациони логор, гето

Структура часа

1.
Ученици излажу објашњења појмова задатих у истраживачким 
задацима; наставница даје нове информације из текста др Ивана М. 
Бецића; ишчитавање биографије Ане Франк

2. Дефинисање књижевнотеоријског појма дневник

3. У фронталном облику рада излиставање тема којима се бави Анин 
дневник

4. Подела ученика на групе и давање задатака за индивидуални и групни 
рад

5. Рад у групама ученика

6. Излагање рада група

7. Сумирање рада група и евалуација часа



Уводни део часа:

1. Ученици излажу објашњења појмова задатих у истраживачким 
задацима и допуњују једни друге уколико су им извори сазнања разли- 
чити, а самим тим и различит обим појашњења.

Да би објединила све појмове у једну историјски повезану целину, 
наставница ишчитава уводни део текста др Ивана М. Бецића Кратка 
историја Холокауста.

После прочитаног текста наставница пита ученике:

- Како се осећате после ових сазнања? Како она на вас делују?
- Шта мислите о овом периоду историје?

Један од ученика чита биографију Ане Франк, након чега следе нас- 
тавничка питања:

- У каквом су односу живот и судбина Ане Франк и историјско време у 
којем је живела? Како доживљавате њену судбину?

2. Наставница дефинише појам дневник.

- Дневник је прозни облик у којем аутор хронолошки бележи своја 
размишљања и осећања поводом онога што му се догађа и дешава у 
животној стварности. Дневник је уједно и слика једног доба и прилика 
у њему и зато спада у књижевно-научне врсте.

- Ана је водила свој дневник у периоду од јуна 1942. до августа 1944.
- У којој је мери Анин дневник слика и сведочанство једног доба? Образ- 

ложите свој одговор.

Главни део часа:

3. Кроз фронтални облик рада ученици излиставају и записују одго- 
воре на наставничко питање: О чему пише Ана Франк? Шта је обухваћено 
њеним темама?

4. Подела ученика на групе ( извлачењем цедуљица на којима су испи- 
сана имена становника Тајног скровишта; они који извуку исто име налазе 
се у истој групи) и давање цедуљица са задацима за индивидуални рад и 
рад у групи и материјалом за рад.

Инструкција за израду задатка:

Задатке које сте добили на цедуљицама испуњавате прво индивиду- 
ално, а потом на нивоу групе. Имате 10 минута да самостално, уз помоћ 
књиге, или по сећању наведете што више одговора који се траже, а потом 
да своје одговоре упоредите, обједините и испиште као заједнички одго- 
вор ваше групе који ће одабрани члан презентовати пред одељењем.

5. Рад у групама
Завршни део часа.

6. Излагање група

Ученици излажу одговоре по групама, а остали прате и допуњују 
њихов одговоре. Наставница поставља потпитања уколико процени да



неки одговори захтевају додатно појашњење. Панои који су настали у 
групи остају залепљени на табели.

7. Евалуација часа:

После ученичких излагања и расветљавања дневника из различитих 
углова гледања, наставник поставља питања и фронтално води разговор 
са ученицима:

Шта сада, након оваквог сагледавања, за вас представља Анин днев- 
ник? Зашто тако мислите? Шта мислите о идеологији времена у којем је 
Ана живела? Зашто тако мислите? Како бисте ви поступили у ситуацији 
пријатеља породице Франк? Зашто је важно да човек реагује на неправду 
и насиље?

Наставница дели стикере са инструкцијом да ученици на њима 
напишу нека од својих размишљања или осећања након свих сазнања и 
анализираног дела. Ученици лепе стикере на посебан пано који остаје 
изложен у учионици и након овог часа.

Др Иван М. Бецић, Кратка историја Холокауста, Пруручник о Холо- 
каусту

Биографија Ане Франк

Листа тема о којима пише Ана Франк:

- о животу пре скровишта (о школи, другарицама, наставницима, сим- 
патијама)

- о Тајном скровишту (изгледу, распореду просторија, свакодневном 
животу у илегали)

- о људима у скровишту (о њиховим односима, наравима, сукобима, 
навикама, сличностима и разликама)

- о љубави према Петру
- о односу према родитељима и сестри (о жељи за независношћу и сло- 

боди ставова и потреби за разумевањем, подршком и љубављу)
- о себи (о својим поступцима, о преиспитивању својих поступака, о 

жељама, чежњама, интересовањима, страховима)
- о животној стварности (о вестима с фронта, о политичким анализама, 

о вестима о страдању Јевреја и оних који пружају отпор нацистима)
- о помагачима (о Мип, Ели, Копхесу, Крајлеру)

Задаци за индивудалан рад и рад у групи.

1. група - Живот у Тајном скровпшту (како се одвија свакодневни 
живот; какав је редослед активности; шта се сме, а шта не сме; шта је 
посебно забрањено; каква је атмосфера у скровишту).

ПРИЛОГ1

ПРИЛОГ2

ПРИЛОГЗ

ПРИЛОГ4



2. група - Становници Тајног скровишта и спољни свет (шта их 
занима; на шта су усмерени; како на њих делују вести споља; како на њих 
делују радио извештаји о страдању Јевреја и вести са ратишта; како пре- 
живљавају бомбардовање и пуцњаву).

3. група - Ана као моја вршњакиња (по чему је Ана слична било ком 
детету свог узраста; шта је нервира; каква је у односу према другима; шта 
жели, о чему машта, шта је занима).

4. група - Ана као дете у рату (о чему најчешће размишља; од чега 
страхује и стрепи; како прима вести о прогону Јевреја; како се осећа у Тај- 
ном скровишту).

5. група - Помагачи (ко су помагачи породице Франк и Ван Дан; шта 
све чине да им боравак у скровишту учине подношљивијим; шта ризикују 
помагањем скривеним јеврејским породицама; зашто то чине).



Мр Гордана Тодорић
СШ „Светозар Милетић” Нови Сад

КУЛТУРА У ФУНКЦИЈИ 

НАЦИСТИЧКЕ ПРОПАГАНДЕ

Холокауст и пропаганда, један аспект

Тема часа: Холокауст и пропаганда, један аспект

Циљ часа:
• Сензибилизација ученика на појмове Холокауста, културе, пропа- 

ганде и медијске манипулације.

• Разумевање појма Холокауста кроз посматрање аспеката високе и 
масовне културе.

• Разумевање утицаја нацистичке пропаганде на промоцију сопстве- 
ног политичког програма и идеологије коришћењем продуката културе. 

Циљна група су ученици четвртог разреда средње школе

Број часова 5

Активности наставника:

Наставник би требало да уочи првог часа сваком ученику да хендаут, 
који садржи хронологију догађаја у Немачкој (1933-1938), појмовник и 
истраживачке задатке за сваки од четири часа. Такође, наставник комен- 
тарише презентације, а потом са ученицима дискутује о њима.

Могући ток разговора са ученицима:

1. час:

- Објаснити значај Хумболтовог универзитета за тадашњи европски 
свет.

- Скренути ученицима пажњу на изразе лица актера који износе 
књиге из библиотеке. Избегавају ли фотографисање?

- Подстаћи ученике да коментаришу празне полице споменика спаље- 
ним књигама.

- Размислити о томе шта то значи када једна земља подигне споменик 
књизи.

2. час:

- Подсетити ученике да је уметничко дело одраз уметниковог односа 
према свету који га окружује. У том смислу поставити питање критеријума 
лепо/ружно.

- Упоредити боју позадине прве и друге слике Василија Кандинског и 
године њиховог настанка.



- Размислити зашто су слике аљкаво качене на зидове галерија и зашто 
су окруживане омаловажавајућим графитима. Верују ли организатори 
изложбе својој публици или јој сутеришу начин посматрања? Ускраћују ли 
јој право на различито мишљење и доживљавање уметности?

- Шта се жели постићи ненаплаћивањем улазница за изложбу?

- Има ли разлога што је овој изложби претходило спаљивање књига 
које нису у духу нацистичке идеологије?

3. час:

- Размислити, у вези са Гриншпаном, о односу између породичних 
и политичких прилика. Да ли би дошло до Кристалне ноћи да Гриншпан 
није пуцао?

- Зашто је Гебелсу било стало да Кристалну ноћ прикаже као спон- 
тани народни гнев? Јесу ли сви Немци били спремни на понашање какво 
је демонстрирано током Кристалне ноћи?

- Зашто Хајдрих забрањује пљачку? Зашто хапсе само младе и доброс- 
тојеће Јевреје?

- Анализом мапе процените спонтаност акције против Јевреја.

- Шта вам говори гест шефа полицијског кварта Вилхелма Крицфелда?

- Шта мислите о новој намени берлинске синагоге?

4. час:
- Ко је организатор и финансијер антимасонске изложбе у Београду?

- Зашто тадашње српске власти на отварање позивају и представнике 
немачке власти?

- Како су на плакатима приказани Јевреји? Да ли је могуће да побожни 
Јеврејин буде комуниста? Како су приказани Срби? Ко је узор за тип срп- 
ског човека? Зашто?

- Зашто су натписи на плакатима такви да сугеришу разоткривање 
неке тајне о Јеврејима? Користи ли се и данас сезационализам у пропа- 
гандне или комерцијалне сврхе?

- Шта је стереотипно на плакатима? Процените стереотипе по крите- 
ријуму позитиван/негативан.

- Размислите шта се желело постићи штампањем марки у спомен на 
антимасонску изложбу?

- Како је народ Србије реаговао на антијеврејску пропаганду? Шта из 
историје знаш о томе?

- Знаш ли за неког праведника у Србији?
5. час:

На петом часу предвиђена је евалуација стечених знања и разговор 
о резултатима истраживања која су ученици спровели. Са ученицима 
прво поразговарати о утисцима након четири часа. Поновити појмовник. 
Питати их о значају познавање историје и историје уметности. Подстаћи 



их да размисле о потреби савладавања школског програма (лектира и сл). 
Може ли човек без опште културе да успешно избегне манипулацију?

Наставна средства:

За овако конципирану наставу потребан је видео-бим, као и унапред 
припремљени штампани материјал (хендаут).

Садржаји:

1. час: Спаљивање књига које нису у духу нацистичке идеологије, 
испред Хумболтовог универзитета.

2. час: Изложба дегенерисане уметности (врхунска сликарска дела 
европске модерне).

3. час: Кристална ноћ којом и почиње Холокауст.

4. час: Антимасонска изложба - нацистичка пропаганда

5 час: Разговор са ученицима, на основу истраживачких задатака које 
су добијали после сваког часа.

Исходи:
Праћењем презентација уз помоћ хендаута учимо да активно 

усвајамо садржаје. Очекује се да ученици, који су се претходно припре- 
мили решавајући истраживачке задатке, компетентно дискутују о при- 
казаним садржајима. Тако, не само што уче о Холокаусту и пропаганди, 
него се мотивишу да активно, истраживачки сазнају материју којом се 
баве, коришћењем различитих извора. Будући да су садржаји презента- 
ција фокусирани на сферу културе, успоставља се корелација са до тада 
стеченим знањима из историје, историје уметности и књижевности. Овим 
путем негује се и вештина дијалога. Коначно, знања, па и она о Холокаусту, 
нужно развијају хуманистичку личност и штите човека од манипулације.
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МАТЕРИЈАЛ ЗА УЧЕНИКЕ

ХРОНОЛОГИЈА 
УСПОНА НАЦИЗМА

Година 1933.
30. јануар: Хитлер постаје канцелар (председник владе).
22. март: Основан логор Дахау.
1. април: Бојкот јеврејских радњи и послова које воде Јевреји.
9-10. мај: Нацисти спаљују хиљаде антинацистичких књига јеврејских 
аутора и „дегенерисане” књиге.
14. јули: Насилна стерилизација немачких грађана рођених са инвалиди- 
тетом.
13. септембар: Расна теорија у немачким школама.

Година 1934.
30. јуни: Ноћ дугих ножева.

Година 1935.
31. мај: Немачка војска постаје потпуно аријевска („расно чиста”).

Година 1936.
17. јуни: Химлер постављен за шефа полиције
16. јули: Почиње Шпански грађански рат.
1. август: У Берлину почињу Олимпијске игре.

Година 1937.
13. септембар: Јеврејима објављено да ће бити изузети од „заштитних 
мера” притвора уколико емигрирају.
21. октобар: Химлер објављује да ће сваки јеврејски емигрант који се врати 
у Немачку бити послат у концентрациони логор.
5. новембар: Немачкој армији наређено је да се припрема за рат.

Година 1938.
13. март: Аншлус: Рајх анектира Аустрију.
26. август: У Бечу отворена Јеврејска емигрантска канцеларија.
27. септембар: Јеврејским адвокатима забрањен рад.
29. септембар: Минхенски споразум: Енглеска и Француска признале 
немачку анексију делова Чехословачке.
5. октобар: Пасоши немачких Јевреја обележени словом „Ј”.
6. октобар: Немачка анектира Судетску област.
28. октобар: 17.000 Јевреја пољског порекла избачено из Немачке у 
Пољску. Већина њих интернирана у логор Збасзун, пошто Пољска није 
била спремна да их прими.
7-10. новембар: Афера Гриншпан и Кристална ноћ.
10. новембар: Италија усваја антисемитске расне законе.
15. новембар: Јеврејска деца искључена из немачких школа.



Холокауст: Холокауст (на хебрејском Шоа), означава планирано и систе- 
матско уништење европских Јевреја, које су нацисти спроводили током 
Другог светског рата.
Нацисти: Изворно, припадници Националсоцијалистичке немачке рад- 
ничке партије. Израсли су из екстремног десничарског антисемитског 
крила Немачке радничке партије. Партија је функционисала на принципу 
неприкосновеног вође (фирера), а утемељена је на екстремно антисемит- 
ској и расистичкој идеологији.
Кристална ноћ: Кристална noh или Hoh сломљено1 стакла је погром који 
су иад Јеврејима извршили нацисги 9-10. новембра 1938. Назван је тако 
због излупаних стакала јеврејских радњи и храмова.
Збор: Екстремно десничарска политичка организација Димитрија Љотића, 
блиског сарадника немачког окупационог режима у Србији од 1941-1944. 
Интернационалисти: Појам који у негативном значењу користе нацисти 
да би означили сопствене непријатеље (левичаре и оне који нису Немци, те 
не могу бити следбеници националсоцијалистичке идеологије утемељене 
на расној теорији крви и тла).
Вечити Јеврејин: Немачки назив за лик Jlyu.iajyhei Јеврејина из средњове- 
ковног фолклорног наслеђа. Такође, име нацистичког филма који пропа- 
гира антисемитизам.
Супериорна раса: Расистичка подела човечанства на супериорне и инфе- 
риорне, којима супериорни управљају.
Коначно решење: Коначно решење jeepejcKoi питања је нацистички план 
систематског уништења европских Јевреја.
Логор: Место где су нацисти присилно одводили Јевреје и друге које 
су обележили као непријатеље Рајха (Роми, Словени, политички проти- 
вници, особе са инвалидитетом, хомосексуалци...). Иако су цинично нази- 
вани радним логорима, то су били логори за уништење.
Јад Вашем: Меморијални центар у Јерусалиму, посвећен шестомилион- 
ским жртвама Холокауста. Основан је 1953. године и обухвата музеј, збирку 
архивских докумената, библиотеку, Салу имена (где је до сада записано 3,2 
милиона имена жртава Холокауста) и истраживачко-образовни центар. 
Праведник међу народима: Одликовање које Јад Вашем додељује 
нејеврејима који су, иако свесни животне опасности којој се излажу, 
активно помогли у спасавању Јевреја током Холокауста.
1. час: Размислите о симболици чина спаљивања књига. Истражите и

забележите све што можете да сазнате о спаљивању књига (ко је 
спаљивао књиге, зашто...). Знате ли некога ко је спалио књигу?

2. час: Обновите знања која имате о европској модерни и авангардним
покретима. Потражите репродукције Марка Шагала, Макса Ернста, 
Емила Нолдеа, Оскара Кокошке, Василија Кандинског, Пола Клеа...

3. час: Размислите о појави рушења и спаљивања богомоља. Знате ли за
такве случајеве? Да ли сте видели неку срушену богомољу или другу 
грађевину? Шта мислите о особама које разбијају излоге?

4. час: Подсетите се значења следећих појмова: стереотип, гротеска, пред-
расуда, кул гура, масовна култура, пропаганда, манипулација.

ПОЈМОВНИК

ИСТРАЖИВАЧКИ 
ЗАДАЦИ



Зорица Димитријевић 
стручна сарадница, ОШ „Стари град” Ужице

ХОЛОКАУСТ У ПРЕВЕНЦИЈИ 
ЗЛОЧИНА ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТИ

Предмет: грађанско васпитање

Време потребно за реализацију: 3 школска часа

Циљна група: наставници основних и средњих школа, ученици завршног 
разреда основне и ученици средњих школа

Циљеви часа:

- Сензибилизација ученика у односу на појаве Холокауста
- Уочавање кршења људских права у појавама Холокауста
- Увиђање врста насиља које се јављају у Холокаусту
- Увиђање значаја личне и одговорности државних институција у ситу- 

ацијама злочина против човечности

Исходи:

- Ученици осетљивији на појаве Холокауста
- Ученици знају које се врсте насиља јављају у Холокаусту
- Ученици разликују личну и одговорности државних институција у 

ситуацијама злочина против човечности

Методе рада: фронтални рад, кооперативни у групама, индивидуални рад 

Материјал за рад : ФЦ папир, фломастери, стикери , креп трака, прилози 
за ученике, ФЦ табла

Активности наставника:

- припрема материјал за час
- даје прецизна инструкције ученицима
- води процес, усмерава дискусију, поставља питања, записује запажања 

на ФЦ, сумира

Активности ученика:

- активно слуша, закључује, презентује , учествује у раду групе, сумира

Литература:

- Израелско српска научна размена у проучавању Холокауста, Музеј 
жртава геноцида , Београд 2008, сведочанства

- Алкалај Сара - Сведочанства жртава Холокауста „Од Београда до Тиране 
и натраг”



Кључни појмови планирани за обраду на часовима

Холокауст је систематско, бирократско, од државе одобрено прогон- 
ство и убиство око шест милиона Јевреја од стране нацистичког режима 
и његових сарадника. Холокауст је реч грчког порекла и значи „жртва 
ватре”. Нацисти који су на власт у Немачкој дошли 1933, веровали су, да су 
Немци супериорни, а Јевреји осуђени на „живот недостојан живота”. Због 
„расне инфериорности”, на мети нациста су се у време Холокауста нашле и 
друге групе: Роми, инвалиди и неки словенски народи.

Универзалне људке вредности

Физичко насиље је свако понашање, физичко кажњавање, које 
може да доведе, до стварног или потенцијалног телесног повређивања и 
угожавања физичког здравља, живота појединца од стране појединаца 
или група (обухвата све врсте физичког, бруталног кажњавања, али и 
ускраћивање хране, излагање ниским или превисоким температурама 
одузимање имовине, напад оружијем, ускраћивање лечења, манипулацију 
здрављем..... ).

Емоционално, психичко насиље је понашање које доводи до тре- 
нутног или трајног психичког и емоционалног угрожавања здравља и 
достојанства (етикетирање, омаловажавање, вређање уцењивање, претње, 
неправедно кажњавање, забрана комуникације, одбацивање, искључи- 
вање из заједнице, групе, застрашивање, ограничење кретања, манипули- 
сање....)

Социјално насиље је свако искључивање из различитих или већине 
друштвених активности (искључивање из било које групе на основу 
социјалног статуса, верске припадности, насилно дисциплиновање, екс- 
плоатација, претња, изолација, терор групе над појединцем и обрнуто, 
дискиминација, национализам, расизам....... )

Методе рада: фронтални, индивидуални рад, рад у групи

Наставна средства: ФЦ табла, ФЦ папир, прилози за ученике, стикери, 
фломастери, креп трака

Сценарио орвог часа, прве радионице:

Уводна активност
Вођена дискусија: наставник најављује тему часа и поставаља питања 
целом одељењу

- Шта је Холокауст ?
- У којим предметима сте помињали појам Холокауста ?
- Шта је претходило појави Холокауста?
- Каква је улога нацизма у Холокаусту?
- Да ли су Јевреји током Другог светског рата били обележени? Како? 

Чиме?

ОПИС ПОЈМОВА

10 мнн\ i а



- Кава су права имали? Да ли су то права......... или ускраћивање права?
Која права су им била ускраћена

Наставник бележи одговоре на табли или флип чарту.

- Да ли имате додатна сазнања о Холокаусту: из прочитане књиге, филма
који сте гледали......?

Ученици фронтално одговарају

Подела на 4 групе: Задатак за групе: све групе имају задатак да на основу 
свега што су до сада научили и чули дефинишу појам Холокауста.

Извештавање група

Наставник упознаје ученике са дефиницијом Холокауста.

30 минута Централна активност
Људске вредности и њихово кршење

Фронтални рад: наставник пита: Шта све спада у универзалне људске 
вредности?

Ученици одговоре пишу на стикерима. Наставник открива пано универ- 
залне људске вредности Прилог 1. Универзалне људске вредности

Задатак за ученике: Сврстајте своје одговоре у категорију којој припадају 

Наставник отвара дискусију: Зашто су нам важне ове вредности? Шта 
постижемо истином и правдом? На шта нас оне подстичу? Да ли буде у 
нама неке друге људске вредности? Какво је место Холокауста у односу на 
универзалне људске вредности?

Подела на 4 групе:
1. група: одредите зашто је важна истина о појавама Холокауста
2. група: одредите зашто је важна правда о појавама Холокауста
3. група : одредите зашто је важна истина о појавама Холокауста
4. група: одредите зашто је важна правда о појавама Холокауста



две групе извештавају остали допуњавају

Коментар наставника: Да бисмо развијали добро у себи, љубав према дру- 
гима, толеранцију на различитост, емпатију, нужно је да негујемо сећање 
на жртве Холокауста и других злочина прогив човечности, као опомену, 
да се такави злочини никада више не понове и као сведочанство незабо- 
рава ис горијског сећања.

Заврпша активност: 5 минута

Домаћи задатак: Све четири групе имају задатак (да заједнички, тим- 
ски), за наредни час припреме писани литерарни састав на тему: Кршење 
људских вредности у појавама Холокауста. Наставник свакој гупи даје 
по један прилог из књиге: Израелско српска научна размена у проуча- 
вању Холокауста, Музеј жртава геноцида, Београд, 2008. Наставник суге- 
рише да, у изради састава могу користити и фотографије и друге мате- 
ријале које прикупе. Ученици треба да се договоре на нивоу група ко ће 
шта радити: прикупл^ати материјале, кад заједнички пишу састав..... ко ће
читати састав . Наставник саопштава ученицима да ће наредни час почети 
читањем њихових састава.

Сведочанства жртава Холокауста
У граду су владали нови прописи „Нисмо смели да идемо слободно 

по храну него на пијацу после 11 сати. Хране је иначе било мало, а после 
11 не остане ништа...морали смо да идемо по воду, али нисмо смели да 
станемо у ред јер смо већ носили жуту траку....хвала Богу било је добрих 
људи, добрих Срба, који су нас пуштали да дођемо до воде”

Алкалај Сара, Од Beoipaga до Тиране и натра!

Сећајући се првих месеци окупације, једна београдска Јеврејка је 
овако описала однос са својим српским суседима:

„Нису од нас окренули главе. Марија Ђорђевић, мој разредни старе- 
шина и професор немачког језика, долази да пита може ли да помогне....
пријатељи нас посећују са намирницама у рукама знајући да Јевреји смеју 
да купују тек после 10 сати, а тада у већ гладном Београду нема више ничег 
на пијацама. Херцеговац Лука, носач, са Јованове пијаце, непозван долази 
и строго наређује мајци „Сад ћеш ми казати шта да ти сутра донесем са 
пијаце и тако ће бити сваки дан”. Најстарији од браће Жујовића....долази 
из Неменикућа под Космајем....хоће да нас води у село, да у његовој кући 
живимо до краја рата. Апотекар Милутиновић нуди мајци да је пријави 
као сестру, избеглицу из Босне, а да моју сестру и мене усвоји кроз легалну 
процедуру”.

Сећање београдске Јеврејке Меворах Петровић Луци Ми смо преживели, 
Јевреји о Холокаусту, Београд, 2001.

Евалуација часа: техника смајли

Процените час стављајући свој симбол испод неког од смајлија.

з ч П1И i а

ПРИЛОЗИ



Насмејани смајли - баш ми се допао час 

Равнодушни смајли - углавном ми се допао час 

Намрштени смајли - није ми се допао час

10 минута

30 минута

Други час, друга радионица

Уводни део
Кратко подсећање на Конвенцију о правима детета

Прилог за сваку групу - Конвенција о правима детета

Вођена дискусија
Друга варијанта:

- Чиме се бави Конвенција о правима детета?
- Који су њени основни принципи?

Уколоко се ученици не сете, наставник представља основне принце Кон- 
венције: Право на опстанак и развој (члан 6), Најбољи инерес детета (члан 
3), Недискриминација (члан 2), Право на пратиципацију (члан 12)

Централна активност

Читање литерарних састава све четири групе на тему: Кршење људских 
вредности у појавама Холокауста.

Ученици настављају да раде распоређени у 4 групе као на претходном часу. 

Наставник свакој од 4 групе дели, по један литерарни састав, водећи 
рачуна да групе не добију свој састав.

Задатак за све групе: Издвојте, наведите, напишите која су све права 
угрожена у тексту који сте добили.

Свака од четири групе извештава, наставник уноси њихове одговоре на 
унапред припремљену табелу са насловом: Листа угрожених права.

У сумацији наставник усмерава пажњу ученика и проблематизује она 
права која подстичу злочине против човечности.

Наставник дели свакој групи Прилог 2. Врсте насиља: физичко насиље, 
емоционално, психичко насиље, социјално насиље.

Фронтални рада:
Задатак за све групе: Погледајте Листу угрожених права, хајде да видимо 
и заједнички одредимо, за свако угрожено право, којој врсти насиља при- 
пада.

Ученици саопштавају, наставник на посебном ФЦ-у са називом Листа 
врста насиља, означава бројем право и поред њега пише врсту насиља 
којој припада.



Групе извештавају са места, наставник, сумира на табли или ФЦ 
папиру, Листа врста насиља, додаје је поред Листе угрожених права.

Вођена дискусија

- Шта смо видело на вашим постерима, која су све права угрожена у 
појавама Холокауста?

- Којим су врстама насиља били изложени Јевреји током Другог светског 
рата?

- Шта би требало урадити да се више никада и нигде у свету не понови 
злочин против човечности?

Фронтални рад:

Задатак: хајде да се присетите које конвенције, декларације, правилници, 
закони и прописи уређују заштиту права.

Групе извештавају са места, наставник, сумира на табли или ФЦ папиру, 
Листа прописа који уређују заштиту људских права (објаснити да дечија 
права спадају у људска).

Завршна активност 5 мшп ia

Наставник качи на видљиво место, све три листе и заједно са учесницима 
кратко сумира исказе на листама, наводећи да ће све три листе бити, радни 
материјал за уводни део наредног часа.

Наставник у припреми наредног часа бира прву или другу понуђену 
варијанту.

I варијанта: Наставник, за следећи час прекуцава садржаје са све три 
листе, за све групе.

II варијанта: Наставник свакој групи даје једну листу, а потом ротира све 
три листе по групама.

Евалуација часа: техника - графичка линија

Процените час стављајући свој симбол на линију од 1 до 10

1------ 2--------3-------- 4--------5--------- 6--------- 7---------- 8---------- 9-----------10

Трећи час, трећа радионица:

Уводна активност

Наставник покреће дискусију питањима:

- Којом темом смо се бавили на претходном часу?
- Шта смо откривали у појавама Холокауста?
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30 минута

Подела на групе

Наставник дели свакој групи (I варијанта) штампани материјал са прет- 
ходног часа: Листа угрожених права, Листа врста насиља, Листа прописа 
који уређују заштиту људских права (у средњој школи) права (у основ- 
ној школи). Ученици читају 5 минута, потом наставник даје исти задатак 
свим групама.

Централна активност

Задатак за групе:

- На основу свега што сте прочитали на листама, напишите, шта би 
требало урадити на нивоу државе, како би се боље заштитила људска 
права и спречиле појаве Холокауста?

- Шта можете ви на личном плану, као грађанин или грађанка и шта би 
требало, да урадите како бисте спречили ове појаве и боље заштитили 
људска права.

Групе добијају два пролога са насловима: Одговорност државе / лична, 
грађанска одговорност

Групе извештавају са места, наставник, сумира на табли или ФЦ папиру са 
припремљеним насловима: Одговорност државе / лична, грађанска одго- 
ворност

Наставник даје нове задатке:

Задатак за I групу: кад имате сазнање о угрожавању људских права, зло- 
чина против човечности, одредите кога би све требало информисати: 
које појединце, које институције, која удружења...? Група добија папир 
са насловом: Кога све треба информисати: појединци, институције, удру- 
жења, групе...?

Задатак за II групу: кад имате сазнање о угрожавању људских права, 
злочина против човечности, одредите како и у којој форми би ваљало 
записати, трајно документовати појаву? Група добија папир са насловом: 
Форма извештавања, документовања.

Задатак за III групу: кад имате сазнање о угрожавању људских права, зло- 
чина против човечности, одредите ко све треба да је укључен у сведочан- 
ство, документовање о појавама угрожавања људских права група добија 
папир са насловом: Кога све треба укључити у сведочење, документовање?

Задатак за IV групу: кад имате сазнање о угрожавању људских права, зло- 
чина против човечности, одредите чија је то одговорност којих појединца, 
којих институција, којихудружења...( наших, међународних ) и коме ћете 
се обратити за заштиту људских права? Група добија папир са насловом: 
Коме се обратити за заштиту људских права?

После десет минута следи ротација и свака група допуњује задатке које 
није имала.

Извештавање група, лепљење сва четири постера на видно место, гале- 
ријска шетња.



Завршна активност

Задатак за све групе: кад сте процедурално и правно излистали све, за 
крај би ваљало да ваше знање и труд стигну до што више људи. Због тога ће 
ваш задатак бити, да на нивоу групе напишете поруку мира и насловите је 
коме желите, у нади да ће ваша порука допринети смањењу злочина про- 
тив човечности. У формулисању поруке водите рачуна коме је намењена : 
деци или одраслима. Имајте у виду да би садржај поруке требало требало 
да, изазове и покрене оног коме сте поруку наменили на:

Пажњу
Интересовање
Жељу
Акцију

Читање порука мира.

Евалуација часа: техника махни одмахни. Ако им се допао час, ученици 
подижу обе руке у вис, уколико не, одмахују руком.

10 мпн' i а



Саша Радошевић, професор српског језика и књижевности 
Сенка Јанков, професор социологије
Предраг Павлов, професор историје

ОДГОВОРНОСТ - ИНДИВИДУАЛНА И ДРУШТВЕНА

Радионица је намењена професорима грађанског васпитања, историје, 
социологије, филозофије, психологије и устава и права грађана који ће је 
реализовати са својим ученицима средњошколцима.

Циљ радионице - Циљ радионице је да учесници, на примеру позиције и 
судбине Јевреја у Друтом светском рату:

- Постану свесни да лична и друштвена неодговорност производе и 
јачају маргинализацију и дискриминацију појединаца и група,

- Развију емпатију и солидарност према маргинализованим групама у 
друштву,

- Разумеју међузависност и повезаност стереотипа, предрасуда и насиља 
које производи дискриминација.

Исходи радионице

1. Учесници су разумели и усвојили појам Холокауста и сагледали значај 
учења о таквој јединственој појави да се ништа слично не би поновило.

2. Учесници су разјаснили и освестили појмове одговорности и неодго- 
ворности, дискриминације, предрасуда, стереотипа.

3. Сагледали су природу и порекло неодговорности.
4. Уочили су везе између друштвене и личне неодговорности и начин 

јачања стереотипа, предрасуда и дискриминације у друштву.
5. Схватили су и разумели позицију посматрача и процес његове дехума- 

низације изазван владајућим стереотипима и предрасудама.

Материјал за радионицу

-стикери
- фломастери
- папир А4 формат
- flip-chart
- селотејп, маказе
- чоколадице

- прилози

Трајање радионице - 120 минута



Описактивности

Водитељ подели стикере и фломастере и замоли учеснике да на њима, 
неким својим симболом прикажу да ли себе сматрају одговорним осо- 
бама и да дају своју кратку дефиницију одговорности. Други водитељ за то 
време, припрема два паноа - један за одговорне а други за неодговорне, и 
позива учеснике да своје стикере ставе на одговарајући пано.

Водитељи позивају учеснике да прочитају шта су други написали а 
затим им поставља питање зашто је пано неодговорности празан. Из одго- 
вора учесника, водитељи изводе тезу да велика већина људи себе, по пра- 
вилу, сматра одговорним и да под одговорношћу подразумевају различите 
ствари и затим им понуди једну од могућих дефиниција одговорности. 
(види прилог).

Први корак

У следећој активности, водитељи постављају питање учесницима да Други корак
ли су некада били неодговорни и како су се након тога осећали. Водитељи 
усмеравају одговоре ка осећању изневерености темељних вредносних 
и моралних друштвених норми (дехуманизација, недостатак савести и 
личног губитка).

На крају другог корака, водитељи, заједно са учесницима, истичу 
осећање личног губитка као крајњи исход неодговорног понашања.

Водитељи, у следећој активности, траже од учесника да, на основу 
своје личне приче из претходног корака, изведу кључан фактор који је 
условио њихово неодговорно понашање, који ће записати на стикеру. 
Други водитељ је припремио пано, на коме су исписане групе фактора (еко- 
номски, традиционални, васпитни, културни, психолошки, идеолошки, 
медијски)и позива учеснике да своје одговоре ставе на одговарајуће место. 
Након кратке дискусије, где се резимира сложеност фактора који утичу на 
понашање појединца, водитељи поделе дефиницију неодговорности уче- 
сницима (види прилог).

Трећи корак

Водитељи пуштају учесницима инсерт из филма „Хитлер, последњи 
дани” (UNTERGANG), од 24 мин. и 26 сек. до 25 мин. и 24 сек. - као 
илустрацију врхунске неодговорности, презира и недостатка емпатије 
Вође, како према другима тако и према сопственом народу. Након тога, 
водитељи питају учеснике шта је на њих оставило најјачи утисак.

Четврти корак

У овом кораку водитељи деле учеснике на три групе (свима се поделе 
чоколадице у три боје омота и на основу тога се формирају три групе) које 
треба да самосталним радом са добијеним материјалом (види прилог) 
дефинишу појмове стереотипа, предрасуда и дискриминације.

Пети корак



група А - стереотипи - добијају слике грађанског и верског живота Јевреја 
1) ко је сликао, зашто 2) део су заједнице али су и посебни 3) шта, у ствари, 
видимо на сликама - I слика из Јад Вашема, питања - шта видите на слици? 
Ко су људи на слици? Чиме се баве, како су обучени, расположени? Да ли 
увиђате неке специфичности на слици - II слика, други део слике, иста 
питања и шта још можете да кажете о људима на слици на основу онога 
што видите?

група Б - предрасуде - добијају плакате и карикатуре - иста потпитања 
- I плакат Јеврејин држи конце у рукама (да ли препознајете симболе упо- 
требљене на плакату? У каквом су односу ти симболи? Која је порука овог 
плаката? Како изгледа Јеврејин (изглед лица, мимика), II плакат Јеврејска 
посла (Какве су физичке карактеристике Јевреја? Зашто је Јевреј поста- 
вљен на врх плаката? Како изгледају људи у дну плаката и ко су они?), III 
плакат Антимасонска изложба (Шта мери Јевреј? Које су његове физичке 
карактеристике?), Зашто је ово пропаганда уместо објективна информа- 
ција? Какав се циљ желео постићи оваквом врстом пропаганде?

група В - дискриминација - добијају слике из Аушвиц албума - иста 
питања за све фотографије - Шта видите на слици? Зашто су сликане ове 
фотографије? Ко су људи на овим фотографијама? Како изгледају, како 
су обучени, шта раде људи на овим фотографијама? Шта се дешава на 
фотографијама? Ако су то Јевреји, по чему то знате? Како су они дискри- 
минисани и зашто?

Након рада у групи, представник сваке групе представља свој фото 
материјал осталим групама и кроз објашњења онога што је на слици при- 
казано долази се до дефиниције стереотипа, предрасуда и дискримина- 
ције. Водитељи тада поделе учесницима дефиниције ових појмова (види 
прилог).

Шести корак

Седми корак

Овај корак представља кључни део радионице. Водитељи, краћим 
скечом, без претходне најаве, доводе учеснике у позицију посматрача 
непријатне, насилне и дискриминативне ситуације. Након скеча, краћом 
дискусијом, размењују се утисци и осећања изазвана код учесника са 
циљем да се истакне лична одговорност и разлози нереаговања у сличним 
ситуацијама. ( скеч у прилогу ).

Овим кораком проширује се и боље упознаје позиција посматрача 
страдања јеврејског народа у II светском рату. Учесници добијају прилог 
са сведочењем Хилде Шерман која је транспортована са осталим Јеврејима 
из Дизелдорфа у Ригу и са упоредним сведочењем Пола Салитера који је 
био задужен за спровођење транспорта (види прилог). Водитељи замоле 



два учесника да наизменично читају сведочење пред целом групом. Након 
читања, водитељи покрећу дискусију о различитим тумачењима исте 
ситуације. Могу се поставити следећа питања:

1. Које проблеме наводи Хилда Шерман?
2. Које проблеме наводи Пол Салитер?
3. Хилда Шерман истиче да су их тукли, а Пол Салитер то нигде у свом 

извештају не спомиње, зашто?
4. Зашто Салитер није осећао одговорност према Јеврејима које је транс- 

портовао, али је осећао одговорност према обављању посла?
5. Да ли је Салитер саучесник у страдању Јевреја у овом транспорту или 

је само радио свој посао?

Након дискусије, водитељи поделе учесницима по један папир А4 
формата и замоле их да на њему, кроз цртеж, симбол, поруку, најјачу реч 
прикажу свој утисак стечен након комплетне радионице. Када заврше, 
не коментаришући и са места, учесници истовремено покажу свој папир 
целој групи.

Дискриминација
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Предрасуде

ко Ће претегнути ? 
никој Јер ЈевреЈин држи равнотежу... 

посетпте
ДНТИМАСОНСКУ ИЗЛ0ЖБУ
____па ћете се увериш

ЈЕВРЕЈСКА ПОСЛА



Стереотипи





Сведочења
Међународна школа за изучавање холокауста, 
Јад Вашем, Јерусалим

Транспорт/превоз Јевреја од Дизелдорфа до Риге
П- 17. децембра 1941:

Олломак из "Како је било њудски могуће" наставни проерам о ночиниици.мазчочиниима и 
пасивним посматрачи.ма од Мећунар<одне школе за изучавање холокауста

Сви транспорти Јевреја cv били npahenu одредом чувара који су обично 
били регрутовани из полиције При депортацијама из Немачке одрсд чувара је 
рутински укључивао једног официра и петнаест људи. Њихов задатак је почео 
са укрцавањем на воз и завршио када су предали транспорт особи крја је била 
задужена на тој дестинацији

Залитер је био један од тих официра Био је задужен за пратњу 
транспорта од хиљаду и седам Јевреја, који су кренули из Дизелдорфа ка Риги 
11 децембра 1941 Јевреји су били окупљениу дворишту клаонице у Дизелдорфу. 
Одатле су одведени на железничку станицу, где су се укрцали на воз који их је 
одвезао у Ригу. Залитер је написао детаљан извештај о целокупном путовању 
са препорукама за његове надређене Осим овог документа. немамо других 
информација о њсму.

Овај извештај је постављен уз сведочење Хилде Шерман, младе Јеврејке. 
Koja је депортована са мужем и његовом породицом у том истом 
транснорту...

платформе непримсћена од било кога чак и у тим моментима старији људи i 
- падала је киша и било је веома нису више могли носити свој пртљаг и ■ 
мрачно - ушла у суседну кућу, I једноставно су га бацали на улицу. i 
скинула одећу и села на тоалет. ' Видела сам како су људи [из града| 1

Залитеров извјештај Свједочење Хилде Шерман
I. Припремање транспорта

Транспорт Јевреја планиран за 11. 
децембар укључивао је 1007 Јевреја 
... Транспорт се састојао од Јевреја 
оба пола, разних година - од беба до 
шездесетпетогодишњака ...
На путу из дворишта клаонице 
(одређено мјесто сакупљања) до 
платформе, Јеврејин, мушкарац, је 
покушао да изврши самоубиство 
бацајући се пред трамвај, али био је 
захваћен блатобраном трамваја и 
само лакше повређен. Опоравио се 
током путовања и схватио да није 
могао избећи да подијели судбину са 
онима који су били евакуисани. 
Старија Јеврејка је одшетала са i

...Према наредбама Гестапоа 
могли смо понијети до 50кг пртљага и 
лежај дуг 70цм и широк ЗОцм, са 
покривачима итд. Наравно, свако је 
покушао угурати своје најбоље ствари 
у кофер, јер нико није знао колико ће 
им то потрајати током овог такозваног 
„пресељења". ...И тако смо се укрцали 
на воз 10. [децембра 1941|. 
Родите.љима сам рекла збогом ....

Мој мугж се звао Курт Винтер. 
Депортована сам са његовом
породицом. Стигли смо у Дизелдорф у 
зору. Морали смо се искрцати и ' 
одшетати у двориште клаонице, гдје 1 
смо сви скупљени заједно. Сећам се да 1
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Међутим, чистачица ју је приметила 
и она је, такође, враћена у транспорт.

II. Укрц
Полазак транспорта је је био 

планиран за 09:30. Јевреји су стога 
доведени на рампу за укрцавање 
спремни да се укрцају у 4:00 ујутро. 
Међутим, Reichsbahn [немачка
жељезница) није могао припремити 
воз тако рано, наводно због 
недостатка особља. Због тога ни 
укрцавање Јевреја није почело до 
9:00 ујутро. Угсрцавање Јевреја у 
вагоне је проведено у великој журби , 
јер је Reichsbahn инсистирао да воз 
мора кренути на време. Зато није 
изненадило што су неки вагони били 
претрпани (60-65 особа), док је у 
другима било само 35-40 путника. 
Ово ј'е изазивало проблеме целим 
путем до Риге, са обзиром на то да су 
поједини Јевреји увек изнова
покушавали да дођу у вагоне у којима 
је била мања гужва. Колико је време 
дозвољавало допуштао сам им, у 
неким случајевима, да праве измене, 
јер је, такође, било мајки које су биле 
одвојене од своје дјеце.
...Укрцавање на воз је завршено у 
10:15 и воз је напустио Дизелдорф- 
Дерендорф станицу око 10:30....

www.yadvashem.org

а посматрали. Нису излазили на улипу, 
. гледали су иза прозора. Видјжела сам 

како се завесе мичу. Нико не може 
тврдити да нису видели. Наравно да су 
нас видели. Било нас ј’е преко хиљаду 
људи.
Затим смо стигли у двориште клаонице 
[место окупљања] и стајали тамо целу 
ноћ. Све је било дубоко у води. Вила је 
то ужасна ноћ. То је био почетак. Био 
је то први пут да сам претучена. То је 
био високо рангирани СС официр, који 
је стајао на улазу. Према дворишту су 
водиле стрме степенице и људи се нису 
кретали довољно брзо. Зато ме је 
гурнуо и викнуо: Шта ти чекаш, 
трамвај? За тебе више никад неће 
бити трамваја.... Кратко након тога ... 
одузете су нам ствари....

>цавање на воз
У зору следећег јутра потјерани смо 
према рампи. Воз није био стигао. 
Било је оштра студен. Стајали смо тамо 
и стајали од 4 до 9 ујутро. Тада смо 
позвани и путовање је почело 11. 
децембра 1941.... Све нам ј’е одузето. 
Неко од људи је упитао чувара, СС- 
овца, када воз долази. Извукли су 
кундак и тукли га толико дуго да је 
остао тамо на земљи. Није се укрцао на 
транспорт. Била је то наша прва смрт. 
То је био почетак....

1
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III. Воз се креће
Схватио сам да ваоон рсзервисан за [ 
ауваре није бно постављен у средину, 
већ јс био на Kpajv воза, нпр. био je i 
ваоон број 21 Збоо почвареног
система орејања притисач паре Hnje . 
мооао досегнути последње ваооне 
чнмпозиције. Усљед х^јадноћс одећа 
одреда аувара се није осушила. 
(Падала јс чиша точом целоо 
транспорта). Стооа сам се морао 
бавити са ауварима чоји нису мооли 
нспуњавати дужност збоо болести ... 
Заповеднич транспорта није мооао 
видетн цели воз са своје познције. 
Кад оод би се воз зауставио, Јевреји 
су почушавали ступити у чотачт са 
људима на жељезниччим станицама, 
да пошаљу њихову пошту или да 
траже воде. Као резултат, морао сам 
поставити два аувара у један од 
ваоона напред ...

Били смо у путничком вао:ег. ‘з. - „■
пре неоо што су почели кср=..ж.= _ -jsc
ваооне. Толико смо били д= . - ;._vc
неиздрживо вруће. Поврх тсоа _е '•::. : 
укљуугено и орејање. што је било непстре-се 
У другом вагону, у којем су била депа нг-f 
било трејања уопште. Умало су се смрзлн

IV. Путовање
Стиоли смо у Кониц у 11:10 [12. 
децембра). [Залитер је желео
претруписати ваооне тако да ваоон 
аувара буде у средини компнзиције). 
Ово је већ било договнренн, али је 
онда управнич станице изјавио да... 
то не би било мооу1ће...рекао ми је да 
би воз требао одмах кренути. 
Прсгруписавање ваоона би било 
нсмнгућс...Пннашањс управника
станице ми се аинило аудно па сам оа 
обавестио да бих расправио то са 
његовим надређеиим. Одооворио је да 
ја не бих био у мотућности доћи до 
његових надређених. Он је имао своја 
наређења. Воз је морао кренути, јер 
су на путу била још два воза.
Предложио је да преместим Јевреје 
из цеитралинг ваоона у вагон другоо 
разреда у којем су били аувари. Онда 
бих мооао преместити моје ауваре у 
празан ваоон. Мислим да би неко из 
виших ешалона требао обратити 
пажњу да се овај железниаар 
обавести да пропадници немааке 
полиције требају бити третирани 
друоааије од Јевреја. Имам утисак да 
је ово аовек који још увек говори о 
‘тим јадним Јеврејима’ и за чојег је

Сећам се да смо патили од ужасне жеђи, 
Понели смо хлеба са собом, али је жеђ била 
ужасна. Сви у вагону су имали орозипу збоо 
ужасне врућине. Стиоли смо у Инстербуро, 
таано на ораницу у земљу која је некад била 
Пољска. Тамо је воз стао. Врата су била 
отворена и било нам је днзвољеио да сиђемо 
и прикупимо снета за пиће. Мотли смо оа 
пити када се отопио ...
Нисам изувала чизме, јер сам знала да их не 
бих моола поново обути на иатсчене ноте. 
Била сам једина која није имала грнзиииу и 
која је моола сићи са воза. Тако сам стављала 
што је мооуће више снета у посуде и аак их 
додавала оближњим ваоонима кроз прозоре. 
На крају рампе сам приметила пнштаисчн 
сандуче. Припремила сам разгледиицу за 
моје родитеље и написала им да би, када 
дође њихово време, требали понети само 
топле одеће. Разтледница је, у ствари, ститла 
до њих, као што ми је позна^^ца касније 
рекла.
Путовали смо три дана и аетири ноћи кроз 
Литванију. Била сам дубоко импресионирана 
сељааким кућама са сламнатим крововима. 
То је било нешто што нисмо били видели у 
Немачкој. Они су користили бунаре. У 
Немачкој смо имали текућу воду. Људи су 
били крај бунара у филцаним аизмама и
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| термин ‘Јеврејин' потпунс
непознат....
...У Тилситу: Тамо...вагон у којем су 
били чувари је стављен на почетак 
композиције и коначно су добили 
грејање. Чувари су изузетно ценили 
што су на топлом... јер су њихове 
униформе биле мокре и коначно су их 
могли осушити.... У нормалним 
условима би вожња од овог места до 
Риге трајала четрнаест сати, али како 
су биле само једне трачнице, а наш 
воз био секундарног приоритета, 
путовање је често продужавано за 
дуже временске периоде....

I овчијим кожама. Изгледали су тако janmr 
Мислила сам: „Мој Боже, ови Литванцн сж 
сви добри католици, ако овако изгледа њих:в 
живот под њемачком окупацијом, каква hf 
бити судбина нас као Јевреја, као оних к:«* 
депортују..."

IV. Завршетак путовања
...Стигли смо у Ригу у 21:50. Воз ј‘е 
задржан у станици сат и тридесет 
минута.... Воз је стајао тамо без 
грејања. Вани је температура била 
минус 12 степени.... У 1:45 ујутро смо 
уступили одговорност за воз и шест 
латвијских чувара су били задужени 
да га пазе. Пошто је била прошла 
поноћ, био је мрак и платформа је 
била прекривена дебелим слојем леда, 
било је одлучено да се Јевреји 
пребаце у гето у Сарнелу тек у недељу 
ујутро...
...У Риги живи отприлике 360,000 
људи. Међу њима отприлике 35,000 
Јевреја. Као и на другим местима, 
Јевреји су се веома истицали у послу. 
Након уласка немачке војске њихови 
дућани су затворени и одузети. 
Јевреји су затворени у гето ограђен 
бодљикавом жицом. У том периоду је 
било само око 2,500 мушкараца 
Јевреја, који су били навикли на рад. 
Преостали Јевреји су били кориштени 
негде друго или убијени од стране 
Латвијаца...Латвијци, колико ја могу 
рећи, су пријатељски расположени 
према Немачкој и много их говори 
њемачки...Њихова мржња је углавном 
усмерена ка Јеврејима. Зато су они, 
од момента ослобођења, играли 
важну улогу у елиминацији ових 
паразита. Међутим, чини се да им је 
чудно, како сам чуо од железничара, 
да Немачка доводи Јевреје у Латвију I 
уместо да их елиминише у њиховој I

У току ноћи воз је изненада стао. Нисмо 
имали идеју где се налазимо. У зору смо 
могли видјети знак са натписом Широтава. 
Где је Широтава? Шта је Широтава? Било је 
ужасно хладно. Око 10 ујутро смо чули псе да 
лају. Стигле су СС-трупе и опколиле воз. 
Врата су била отворена и почело је викање: 
напоље, напоље, брзо, брзо. Морали смо 
изаћи, а они који су остали последњи су 
морали очистити вагоне рукама. Није било 
алата. Морали смо стати у ред на рампи 
Стигло је возило са неколико високих СС- 
официра. Изашли су из аута и сећам се да је 
један од њих почео викати: ПоредаЈте се по 
петеро и одлазите у гето. Човек по имену 
Мејер, који је био из Горта, малог села близу 
Дизелдорфа, је имао двоје деце у наручју, два 
мала дечака, и упитао: Господине, да ли је 
гето много далеко? Уместо одговора официр 
је извадио штап ... и ударио га с њим по 
лицу. Пустио је немачког овчара, који је 
напао човека. Човек је пао на тло и два 
дечака такође. Кад је устао уста су му била 
крвава, а зуби поломљени. Ово је био наш 
први утисак о Латвијим о Риги, о Широтави 
.... Лед је био свугде.... Гето је био удаљен 20- 
25 km од Широтаве. Људи су бацали своје 
торбе. Латвијци не само да су гледали, они су 
пљачкали. Чим је воз отишао, украли су све 
што је било на земљи. Затим смо прошли 
кроз предграђе и попели се на мало брдо. 
Тамо је онда била жељезна капија. Отворила 
се и ми смо били у гету.
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Зачљуаци:_________________________
.) Снабдевеност згшихгмга [за
чуваре] је била добра и довољна.....
з) Пиштољи и муниција који су
обезбеђени су били довољни....

;) Два рефлектора су добро 
послужила сврси....

d) помоћ |немачког| Црвнног 
крста [немаччим ауварима] је 
хвалевредна...

р) Качо би се Јевреји 
I опсчрбили водом, неопходно је да 
1 Гестапо ступи у чонтачт са 
I Рајхсбаном и чоординише
I једносатно заустављање свачи дан 
: на железниачој станици у Рајху. 
i Обзнром на временсчи распоред 
i Рајхсбан је био противан 
усчлађивању са жељама
чоманданта транспорта. Јевреји 
су обиано на путу по 14 сати или 
више пре неоо што транспорт 
чрене и попили су сво пиће чоје су 
понели са снбнм. Када им се не 
обезбеди вода точом путовања, 
они почушавају, упрчос забрани, 
да напусте воз на свачом мооућем 
месту или траже од друоих да им 
додају воде.

f) Тачође је ненпходнн да 
Рајхсбан припреми возове бар 3-4 
сата пре поласча, тачо да 
учрцавање Јевреја и њихових 
ствари може бити изведено на 
уредан нааин.

i) Гестапо мора бити сиоуран
да је Рајхсбан поставио ваоон за 
деташман аувара у центар 
чомпозиције.... Ово је неопходно 
за надоледање транспорта....

i) Човеч у ауварсчом воду ми 
није дао разлооа за жалбу. Са 
изузетчом аињенице да сам морао 
потачнути нече од њих да делују 
енероианије против Јевреја, чоји 
нису желели да слушају моја 
наређења, сви они су се понашали 
добро и добро испунили своју 
дужност. Није било инцидената о i

Извор:
Архива Јад Вашема 0.2/1145.
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Судбина Јевреја у Риги:

Немачка војска је ушла у Ригу 1 јупа Т941 и oasa домжгнв од многих сегмената латвијске 
популације због ослобађања од совјепжве вмжДавшв Масовна погубљења Jeepeja из Риге су 
почела одмах након оеога. уз сарадЊу са aotaaaa саанжиитом Како се приближавао крај 
октобра 1941, успостављен је и гет офјмен аграбож и жо 30.000 латвијских Jeepeja је 
згурано у његов мали простор. 30. новембра у Рилгјр схагоо npeu транкпкрт Ј&зреја из
Немачке, а наредних месеци су оледов jos 24 взргепокпз са укупно преко 25.000 Јеереја, од 
који је један био под стражом Заптрв и у шме се нааазшв ХиПде Шерман. Хиљаде тих 
Јеереја је убијено no доласку. а остат су посмани у пзпрнмр&иони логор у региону. Око 
15.000 је доведено у одвојен гето. куи је био поопављен уз гетозапотеуеае Jeepeje. Немци 
су спроводили периодшна масовна погубљења Јевреја из оУбзгетапуцајућ у бпизини Румбули 
шума, до коначне ликвидаццје у децрмбру 1943. Међу Јеврејима који су погинупи у Риги били су 
и супруг Хилде Шерман и многи чланоеи њене породице. Она је регистровапа 26 имена у Јад 
Вашему, уДворани Имена, гдје се сакупљају имена Jeepeja који су страдапи током холокауста.

Дефиниције
Дефиниција одговорности - Зависност исхода догађаја од делат- 

ности неке личности или установе. Утврђује се као објективна и субјек- 
тивна, што је више правна него психолошка категорија. Предмет је судског 
вештачења, као осећај неодговорности и степен неурачунљивости.

(Психолоилки речник)

Дефиниција неодговорности - одсуство осећања зависности исхода 
догађаја од сопственог учешћа у њима, безбрижност у погледу исхода своје 
улоге. Претпоставља се објективно постојећа релација одговорности као и 
могућност увиђања те релације. Стварни однос и дефинисана субјективна 
стања регулисани су правним прописима и обичајним правом. Степен 
одговорности у случајевима судских спорова утврђује се посебним веш- 
тачењем.

(Психолошки речник)

СТЕРЕОТИПИ - једнообразно виђење социјалних појава или дру- 
гих људи; упрошћена прекогнитивна схватања која омогућавају разуме- 
вање иначе сложене стварности. У најширем значењу, стереотип означава 
укалупљеност, типично и просечно понашање, оно што је уобичајено, 
једнолично. Израз је настао у међуратном периоду са развојем расних, 
етничких и социјалних нетрпељивости. Указује на поједностављену пред- 
ставу о другима, обично са предрасудама, што ствара нереалну социјалну 
перцепцију. То је друштвено понашање повезано са предрасудама и дис- 
криминацијом према посебним групама - етничким, мањинским, полним, 
девијантним. Особине стереотипа су:

1. Људи се категоришу по врло видљивим, истакнутим особинама као 
што су раса, пол, националност, физички изглед.

2. Свим члановима те категорије или друштвене групе приписује се посе- 
довање истих особина.

3. Било којем појединцу, за кога се претпоставља, да припада тој групи, 
приписује се поседовање тих стереотипних особина.

(Социолошки и Психолошки речник)



ПРЕДРАСУДЕ - Предрасуде представљају лоше мишљење о другима 
без довољног оправдања тј. исказивање неоправдано негативних ставова 
према појединцу или групи. Шире, предрасуда је одбојан или неприја- 
тељски став према некој особи која припада одређеној групи, једноставно 
због тога што она припада тој групи, па се зато претпоставља да има нега- 
тивне особине које се тој групи приписују. Она погађа појединца зато 
што припада одређеној групи и сведочи о постојању групне нетрпељи- 
вости. Овакви ставови не воде рачуна о индивидуалним разликама и не 
праве разлику између појединих припадника одређене групе. Друштвена 
функција предрасуде је да оснажи групну солидарност у односу на другу 
(националну, верску или расну) групу. У пракси, оне доводе до оцрњавања 
и оговарања припадника друге групе, избегавања социјалног контакта, 
дискриминације, физичких напада на припаднике друге групе и физичког 
истребљења целе групе.

(Социолоилки речник)

ДИСКРИМИНАЦИЈА - је облик практичног деловања под утицајем 
или на основу предрасуда. Она обухвата низ мера које се предузимају про- 
тив припадника неке друштвене групе да би се истакао њихов мање вре- 
дан положај у друштву. UNESCO је сачинио листу облика дискриминације 
међу којима су најчешће полна, расна, етничка, верска и дискриминација 
на основу политичких уверења. У пракси, она може представљати одбаци- 
вање, јавно испољавање негативних осећања према припадницима група 
или поступање према људима на неправедан и омаловажавајући начин 
само због припадности одређеној друштвеној групи. Такође, може водити 
ка активном испољавању разних облика насиља како на појединачном 
тако и на институционалном и државном нивоу.

(Социолошки речник)

ХОЛОКАУСТ - је термин који означава убиство око шест милиона 
Јевреја, које су, из идеолошких разлога, извршили нацисти и њихови кола- 
борационисти. Између немачке инвазије на Совјетски Савез у лето 1941. 
године и краја рата у Европи у мају 1945. године, нацистичка Немачка и 
њени саучесници тежили су да убију сваког Јевреја под њиховом домина- 
цијом. Пошто је нацистичка дискриминација Јевреја почела са Хитлеро- 
вим доласком на власт у јануару 1933. године, многи историчари сматрају 
ово почетком ере Холокауста. Јевреји нису били једине жртве Хитлеро- 
вог режима али су били једина група коју су нацисти тежили да униште у 
потпуности.

ФАШИЗАМ - појам који означава ауторитарне покрете и системе са 
шовинистичком, расистичком, антилибералном и антикомунистичком 
идеологијом, различитим уделом антисемитских и романтичарских садр- 
жаја и особеном милитантном политичком културом који се јављају од 
Првог светског рата до данас унутар капитализма и друштава у транзицији. 
Најважнији узрок настанка ових покрета је социоекономска криза, која је 
код разноликих средњих слојева изазивала осећај несигурности и угро- 
жености од крупног капитала, с једне, и социјалистичке претње са друге 
стране. Нагло оживљавање искључивог шовинизма и десног ектремизма у 
бившим социјалистичким режимима после 1990. је резултат вакуума вред-

Основни појмови



ности, економске кризе, међунационалних сукоба и рата. У зависности од 
поимања угрожености нације фашизира се етноцентрично народњаштво. 
Водеће начело сваког десног екстремизма је хијерархијски структурисана 
и етнички чиста национална држава. Код етницизованог мишљења главни 
непријатељи су космополитизам, мондијализам и интернационализам а 
нормализација фашизма је неосетно ношена слепим патриотизмом који 
није кадар да разликује родољубље од злочина.

КСЕНОФОБИЈА - Страх од странаца, односно непријатељско 
држање према странцима или према члановима одређених поткултура. 
Она произилази из чињенице да се страним људима приписују, пре свега, 
негативна људска обележја. Ксенофобија је често израз етноцентризма и 
става да је властита култура супериорнија у односу на остале. Повезана је 
са нативизмом и еугеником.

НАЦИОНАЛИЗАМ - Под овим појмом може се подразумевати свест 
о националној припадности и нормално, позитивно осећање. Међутим, 
национализам има и друго значење, негативни предзнак, идеологија која 
садржи исказе о величању сопствене нације и крајњем ниподаштавању 
других нација. Сопствена нација је „изабрана”, „небеска” има посебну 
мисију јер поседује више вредности и зато има више права. Понекад 
национализам наступа под именом демократског антиауторитарног пок- 
рета, понекад као средство мобилизације за вођење ратова против других 
нација, може послужити обезбеђивању унутрашњег јединства или сеце- 
сије неке територије.

РАСИЗАМ - залаже се за чистоту расе - наука о расама - идеја о чис- 
тоти расе односно о чистоти крви. Ова теорија означава схватање да су 
људске способности одређене расном припадношћу, да су у том смислу 
различите расе међусобно хијерархијски распоређене, из чега логично 
произилази и да је једна раса супериорна у односу на све остале. Расистич- 
ким теоријама се оправдавају конкретне активности појединаца, а поне- 
кад и политика друштва, које представљају потчињавање и тлачење при- 
падника одређених расних скупина. Расизам је један од најтежих облика 
етноцентризма.

ШОВИНИЗАМ - Овај појам подразумева осећај или свест о надмоћ- 
ности припадника стварних или тобожњих група, колектива или заједница. 
Он неизоставно имплицира инфериорност других - наши важе за боље, 
вредније, узвишеније, лепше. Други су мање вредни, лошији, недостојнији, 
ружнији. Ово је такође и врста националног осећања које прераста у поли- 
тичку идеологију шовинизма и изражава се кроз доминацију једне нације 
над другом, у националној искључивости, мржњи, националној изолова- 
ности и националном ширењу на рачун друге нације. Настаје као тежња за 
окупљањем у затворену групу и у друштвима у којима доминирају процеси 
модернизације, индустријализације и стварања тржишта. Ширењу шови- 
низма погодују затвореност тржишта у националне оквире, неразвијеност 
економије, традиција, политичка манипулација, низак образовни ниво и 
непросвећеност.
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СКЕЧ

ПРВИ ВОДИТЕЉ (обраћа се учесницима): У наредном кораку разгова- 
раћемо о ратним злочинима у Србији, пошто се данашња тема не односи 
само на Јевреје.
ДРУГИ ВОДИТЕЉ (изненађено): Само мало! Откуд сад то? Нисмо се тако 
договорили!

ПРВИ: Мислила сам да би било добро, јер је у вези са нашом темом.

ДРУГИ (подругљиво): Ти ми нешто много мислиш и организујеш, а да 
изведеш радионицу, то не умеш! „Лепо, мило моје”, само би да командује!

ПРВИ (непријатно јој је јер их учесници посматрају, па покушава да га 
умири) : Добро, извини, немој одмах да се љутиш, само сам дала пример 
кад већ разговарамо о томе.

ДРУГИ (још енергичније): Како баш тај пример да даш?! Зар ти нисам већ 
милион пута објаснио разлику између ратних злочина, геноцида и Холо- 
кауста, бисерко!!! Све сте ви исте, дуга коса, кратка памет - хајде сад ти 
мени, молим те, објасни, разлику између депилације и ондулације?!

ПРВИ: Добро, умири се, не примећујеш да ме вређаш! Али, нећемо сад о 
томе, на послу смо, видиш да нас људи гледају!

КРАЈ

НАПОМЕНА: Након скеча водитељи видно показују да су одглумили 
непријатну ситуацију (загрле се), како би пример провокације, насилнич- 
ког понашања, дискриминације, предрасуда и вређања ставили у активни 
оквир, где су, поред учесника у новонасталој, изненадној и наоко неплани- 
раној свађи, присутни и посматрачи. Започиње кратка дискусија (комен- 
тар) о виђеном управо из позиције посматрача (у овом случају су то учес- 
ници радионице).



Наташа Николић, професор српског језика и књижевности 
ОШ „Васа Поповић”, Лесковац

Приповетка „Деца" 
Иво Андрић

радионица за превенцију насиља
(90 минута)

ПОДАЦИ О ЧАСУ

Дефинисање часа

Српски језик и књижевност, Иво Андрић, збирка приповедака „Деца”, 
VIII разред, обрада новог градива, други час анализе.

Мотивација

Свевремена проблематика - НАСИЉЕ и КАКО ГА ПРЕВАЗИЋИ. У 
историји човечанства, свуда око нас: у школи, на улици, у породици...

Избори и њихове последице - вечите клацкалице људске душе, пого- 
тово оне која је тек ступила на позорницу живота.

ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА
Циљеви часа

- Расветљавање улога у чину насиља

- Подстицање ученика на међусобно разумевање и толеранцију у циљу 
заузимања активне улоге у друштву

- Неговање успомена на пострадале у Холокаусту и сензибилизација 
ученика за патњу и страдање других.

Исходи часа

- Ученици разумеју све улоге у чину насиља, као и последице које оне 
доносе.

- Креирање позитивне атмосфере код ученика за међусобно разумевање 
и толеранцију у циљу заузимања активне улоге у друштву.

- Мултиперспективним приступом ученици догађаје сагледавају потпу- 
није, па се боље разумеју историјско време, узроци и последице.

- Развија се однос поштовања према људима који су били спремни да 
помогну угроженима и прогоњенима по цену сопственог живота.

- Осуђују се равнодушни, пасивни посматрачи који не реагују док они 
сами не буду угрожени.

- Ученици схватају одговорност сваког појединца за односе у друштву и 
средини у којој се живи, као и обавезу да се реагује на све опасне, рет- 
роградне и агресивне појаве које могу угрозити или ограничити људ- 
ска права и слободе.



Методе и облици рада

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: дијалошка, метода решавања проблема, текст- 
метода, аналитичкосинтетичка, илустративна

ОБЛИЦИ РАДА: индивидуални, групни и фронтални

Усаглашеност са наставним планом и програмом

Ова наставна јединица се уклапа у наставни план и програм. Обрађује 
се у оквиру интерпретације домаће лектире (епског дела). Она показује 
светске оквире наше књижевности, њено богатство и лепоту. Може се 
повезати са историјом (Други светски рат) и проучавањем Холокауста.

Основнп услови за радионичарски рад
1. Организација простора за рад : распоред клупа за групни рад

2. Материјал потребан за радионице - за сваког учесника

3. Средства за рад: видео-бим, бела табла, маркери, припремљени 
прилози - фотографије

Корелација са другим предметима:

историја, енглески језик, информатика, ликовна култура

Активности наставника:

- припрема материјал за час
- даје прецизна упутства ученицима у вези са активностима на часу
- објашњава, презентује, чита текст приче
- контролише ток часа, усмерава дискусију, поставља питања, записује 

запажања на табли

Активности ученика:

- слуша упутства за рад, одговара и поставља питања
- учествује у раду групе
- размењује мишљења, анализира, посматра, уочава, закључује
- примењује раније стечена знања
- изражава став
- преводи
- исказује запамћено

ТОК ЧАСА

Уводна активност

Још у бајкама човек започиње вечиту борбу између ДОБРА и ЗЛА и 
опредељује се на којој је страни. У животу није увек лако направити тај 
избор,јер Граница између добра и зла нијеувек јасна, а има и друтхутицаја 

10 Mtin i а



на шај избор. ПоГошову је шешко када ше изборе чинимо у дешињсшву, не 
схватајући увек да то одређује даљи ток наше! живота.

- Реците прву асоцијацију која вам пада на памет кад помислите на 
реч „насиље” (Ученици редом казују своје асоцијације).

- Замислите једну, нажалост, свакодневну школску ситуацију. 
Неколико дечака малтретира у холу школе једног млађег дечака. Спре- 
мају се да га туку. Целу ситуацију посматра гомила друге школске деце. 
Једни се смеју и навијају, другима је жао јадног дечака и саосећају са њим, 
али се боје да било шта ураде. Један дечак не зна како сам да помогне и 
одјури у канцеларију да позове неког наставника како би спречио тучу.

- КО СУ УЧЕСНИЦИ ОВЕ ПРИЧЕ? ( Како се откривају улоге - извр- 
шиоци, жртва, посматрачи - тако се откривају и на презентацији или на 
графофолији или на постеру ) Прилог 1 (у ПП 3)

60 минута ГЛАВНА АКТИВНОСТ

- Запажања оних доживљаја у којима се упечатљиво показује психо- 
лотја младости која тек успоставља духовну равнотежу, карактерис- 
тична су за дело Иве Андрића, нашеГ најпознатијеГ писца - познаваоца 
људске душе. Да је младост клацкалица на којој чинимо неке важне изборе, 
показује његова приповетка „Деца”.

- Ваш задатак је био да причу прочитате у целости. Данас ће нам стога 
за анализу бити довољно фокусирање на кључне сцене и реченице. Оне су 
вам у тексту приче подвучене.

- Подсећање на садржај приче.

(Главни лик је проседи мегданџија, који је у улози приповедача у 1. 
лицу и тако исказује болну истину о себи, али и о свој деци овог света.

Време дешавања је претпролећно време, доба које је некако досадно ... 
Тада децу мучи доколица, па измишљају често нове, свирепе игре. Дечаци 
Миле и Палика били су дечије вође и предводили су дечаке у борбама са



децом из другим мамала. У тим сукобљавањима испољавале су се следеће 
дечије особине: оданост, мрабросг, колебање, неверство, издајство, упла- 
каност... Статус појединаца у групи у целом насељу, зависио је од тога како 
би се показао у борби.

На Велики четвртак, мришћански празник, Миле и Палика позивају 
дечака (овде у улози приповедача) да са њима крене да туче јеврејску децу. 
Дечак се осећао почаствованим, јер је први пут позван у такав окршај. 
Миле је имао посебно оружје, цев од гуме. Палика је имао ловачки штап ... 
Отишли су у јеврејску улицу и напали четворицу јеврејским дечака. 
Бежање, јурњава, појурили су за једним који се склонио у неке рушевине. 
Опколили су га. Понашали су се као немилосрдни ловци а дечак који при- 
поведа је гребало да чува улаз. Он није могао ударити јеврејског дечака и 
пустио га је да побегне.

- Враћамо се деци, што је и наслов приче коју ћемо данас анализи- 
рати. Реците ми шта деца највише воле да раде? (да се играју) Игре заправо 
имитирају стварност.

(Подела ученика у 4 групе)

Свака група добије текст приче (Прилог 2), као и лик који у причи прате 
(Миле, Палика, пишчев пријатељ инжењер, јеврејски дечак - преко ликова 
могу се и поделити у групе).

- Погледајте текст и приметићете да је различитим бојама подељен 
у шест целина. То ће бити кораци у нашој анализи и нумерисани су 
тако, од 1 до 6. 1

Пратите 1. део и обратите пажњу на подвучене реченице. Прочитаћу 
им. Прилог 2

ВОЂЕНА ДИСКУСИЈА ПОСЛЕ ЧИТАЊА

- О каквој игри је реч? Како зовете ту игру? (играње две војске, ратна 
игра...) Можемо ли ту игру назвати ЛОВ? Зашто? (Зато што друга војска 
не зна да ће се „играти” и зато што им лове... они и нису уређени у војску).

- Ко су учесници у игри? Наведите и оне који не знају за игру (Вође 
- Миле и Палика, пишчев пријатељ инжењер, јеврејска деца). Ко су две 
војске? (Вође и њимова војска насупрот јеврејској деци, која и нису уређена 
у војску). Ко све спада у „ловце”? Прилог 3 (у ПП 5)

- Зашто ће ловити баш Јевреје? Да ли ви одбацујете неке групе без 
разлога? (ромска деца, мендикепирана деца) Зашто? Имате ли оправдан 
разлог?

1. корак



Прилог 2

ВОЂЕНА ДИСКУСИЈА ПОСЛЕ ЧИТАЊА

- Како су дечаци наоружани? Нека свака група извести о ликовима 
или лику који прате. Прилог 4 (у ПП 6)

- КАДА се одвија битка? (за време јеврејског празника). Зашто? (Зато 
што су тада родитељи заузети, јеврејски дечаци ненаоружани, обу- 
чени у празнична одела, последице ће бити веће, пораз понижа- 
вајући...) Шта то говори о насилницима? Нападају ненаоружане, без 
најаве... НАСИЛНИЦИ су увек кукавице!

3. корак Пратите 3. део и обратите пажњу на подвучене реченице.

- Нека свако из улоге дечака кога прати пронађе описе стања и емо- 
ција у том лову.

Прилог 2

BO^EHA ДИСКУСИЈА ПОСЛЕ ЧИТАЊА

- Да ли сте пронашли описе стања и емоција у том лову?

- Свака група извештава.

(Записивање на флипчарту)

Прилог 5

4. корак

5. корак

Пратите 4. део и обратите пажњу на подвучене реченице.

Прилог 2

ВОЂЕНА ДИСКУСИЈА ПОСЛЕ ЧИТАЊА
Прилог 6 ( у ПП 7)

- На кога вас подсећа ова слика? (На јеврејског дечака)

- То је позната слика Едварда Мунка, експресионисте. Зове се КРИК.

- Нашавши се лицем у лице са јеврејским дечаком, пишчев пријатељ 
је начинио избор. КАКАВ? Шта је све могао да уради? Шта су ура- 
дили остали? Нека известе оне групе чији су ликови у овом делу 
приче заступљени.

Пратите 5. део и обратите пажњу на подвучене реченице.

Прилог 2

BO^EHA ДИСКУСИЈА ПОСЛЕ ЧИТАЊА

- Сваки избор доноси последице и неко ново сазнање. Како су реаго- 
вали ликови у причи? (Извештава свака група, бележење на флип- 
чарту).



Прилог 7

- Која реченица у овој последњој целини у тексту говори да су наши 
избори у детињству тешки и болни, али нас управо они оплемењују 
и чине бољим људима?

Мали људи, које ми зовемо „деца”, имају своје велике болове и дуге 
патње, које после као мудри и одрасли људи заборављају. Управо, губе их 
из вида.

Пратите 6. део и обратите пажњу на подвучене реченице.

Прилог 2
BO^EHA ДИСКУСИЈА ПОСЛЕ ЧИТАЊА

- Зашто је дечак начинио тај избор? Какав је био однос зараћених 
страна у овој бици? (није фер, неправедан, болан...) Како се главни 
лик осећао? (распет, патио је, одбачено, У ДИЛЕМИ...)

ОДРАСТАЊЕ СВАКОГ ДЕТЕТА ЈЕ БОЛАН ПРОЦЕС, 
АЛИ НЕМИНОВАН ! А дилемама никад краја.

Прилог 8

- Вратимо се на почетну шему. Прилог 1 (у ПП презентацији 9)

- Нека свака група одреди где припада лик приповетке који су пра- 
тили (извршиоци - Миле и Палика, жртва - јеврејски дечак, посма- 
трач у све 3 улоге - пишчев пријатељ).

- Да ли препознајете исти шаблон у другим насилним ситуацијама у 
свакодневном животу?

- Да ли знате за насиље са истим улогама које се дешавало током Дру- 
гог светског рата, али са КАТАСРОФАЛНИМ последицама? (Холо- 
кауст)

Прилози 10-19уПП

- У ком књижевном делу смо се сусрели са жртвама Холокауста? 
(Дневник Ане Франк)

6. корак

ЗАВРШНА АКТИВНОСТ 10 мин\ i а

Холокауст је прича о људском бићу (не само о нацистима, Немачкој, 
жртвама)

Холокауст ( излагање водитеља радионице прати Power Point презен- 
тација)

Између 1942. и 1945, СС (нацистичке паравојне формације) заједно 
са колаборационистичким владама и регрутима у земљама под немачком 
окупацијом су систематски убили око шест милиона Јевреја у концен- 
трационим логорима, или кроз робовски рад, изгладњивањем, масовним



стрељањима, болешћу. Осим Јевреја у ово систематско убијање такође су 
били укључени и следећи: комунисти, момосексуалци, Роми, Срби, менди- 
кепиране особе, ментално заостале особе, психички болесне особе, совјет- 
ски ратни заробљеници, припадници вере Јеховиних сведока, пољски 
интелектуалци, противници нацистичког режима, католички и протес- 
тантски свештеници, вође радничких синдиката и многи друти. ВИКИ- 
ПЕДИЈА

И у оваквој врсти злочина огромних размера постоји исти шаблон 
насиља.

5 минута

5 минута

ПРЕВОД ПОСТЕРА

- Погледајмо популаран постер о АКТИВНИМ ПОСМАТРАЧИМА на 
енглеском, који је преузет са сајта www.wagepeacetoday.com познатог тре- 
нера (dr Michael R Carpenter) из Центра за превенцију насиља (Nationally 
Certified Olweus Bullying Prevention Trainer) o улози у којој ce сви понекад 
нађемо. Помозите да га преведемо и откријемо карактеристике ове мумане 
и неопмодне улоге у животу сваког друштва.

ПРИЛОГ 20уПП

ЕВАЛУАЦИЈА
ПРИЛОГ 21

ПОТРЕБНО:

- текст приче Деца,
- флипчарт, маркери,
- видео бим за ПП презентацију

ПРИЛ0Г1

http://www.wagepeacetoday.com


ДЕЦА
ПРИЛ0Г2

1. лов
Наш друг, проседи инжењер, испричао нам је једне вечери ово сећање 

из свога детињства:

„Била је велика недеља. Деца не воле то претпролећно време, кад је 
земља још пуста и гране голе, кад нема ни снега ни цвећа ни воћа, ни зим- 
ских игара ни купања. У такве дане, клатећи се на комшијским тарабама и 
жмиркајући на мартовском сунцу, ови мали људи измишљају нове, често 
чудне и свирепе игре.

Дечје воће из нашег сокака били су неки Миле и Палика. Миле је био 
пекарев син, блед, оштар, са лицем сувише израђеним за његове године. 
Палика је био буцмаст и румен? Мађар по оцу, па иако је био рођен у тој 
истој улици у којој и ми остали, имао је неки отегнути и тежак изговор, 
као да су му уста пуна теста: Њих двојица су водили жестоке борбе са 
вођом дечака из суседне махале. То је био неки наш вршњак, Стјепо Ћоро, 
који је већ стигао да изгуби једно око. Ми остали били смо војска, нес- 
тална и недисциплинована, али борбена и грлата. Као у свакој борби, и 
ту је било привржености и храбрости, колебања и неверства, суза, крви, 
издаје и заклетви. Готово свако предвече, док смо седели искупљени око 
камене чесме, прилазиле су вође понеком од нас, одводиле га у страну, и 
озбиљним, муклим гласом постављале му питање:

- Јеси ли ми друг?

Једнога од тих пролећних дана, био ie Велики четвртак, у једно такво 
предвече позваше ме Миле и Палика да сутра после подне идем с њима да 
бијемо Тевреје. На те експедиције у јеврејске махале ишло се само неколико 
пута преко године, редовно о нашим или јеврејским празницима. За мене, 
који дотад нисам никад учествовао у таквим подвизима, била је то велика 
почаст од стране двојице вођа.

2. ОРУЖЈЕ

Мислим да сам сутрадан ручао на брзину и са узбуђењем. Кренули 
смо одмах после ручка. Пре него што смо се спустили низ брег и прешли 
реку, зауставили смо се на једној раскрсници. Сели смо на велику углачану 
камену плочу, и ту су Миле и Палика са много пажње и разумевања раз- 
гледали наше оружје. Палика ie имао неки чудан ловачки штап, који је он 
поковао клинцима и зашиљио на врху. Миле је имао нарочито оружје које 
је сам направио. То је била нека цев од гуме, коју ie он при дну напунио 
оловом а на другом крају везао канапом око ручног зглоба. Поносио се тим 
витким штапом од гуме и олова и звао га ie „будалаш”. Он је и сада, онако 
хладан, и оштар, био нагнут над својим оружјем и дотеривао га малим 
ножићем.

Мени су дали једну заломљену летву, откинуту малочас од неких 
тараба; на њој ie при доњем крају још вирио клинац којим је била при- 
кована за жиоку. Ја сам се стидео свога оружја, које ми ie изгледало 



простачко и недовољно. Миле ми је узео летву, одељао је вешто на крају 
где се држи руком и замахнуо њоме неколико пута око себе, са фијуком. 
Учинио сам одмах за њим то исто, али фијук није био исти као код Мила.

Спустили смо се у улицу где се обично сачекују јеврејска деца ради 
туче.

- Њихов ie празник. Они сада иду око воде - говорио је Палика са 
искуством и зверајући опрезно као ловац.

Али Јевреја није било. Љутито и заповеднички, Миле је предложио да 
пређемо у Чаршију. Већ у првој улици Палика застаде и викну пригушено:

- Ено Чифучади!

Заиста, у дну улице, око камене чесме играла су се четири дечака у 

празничном оделу.

3. ЕМОЦИЈЕ - троутао од летве, тољаге и гумене цеви

Миле га само прекорно погледа и даде знак да идемо за њим и радимо 
што и он. Он је сакрио своју цев од гуме иза леђа и ишао полагано, правећи 
се као да загледа куће и дућане. Тако смо се примицали чесми. Али, било 
да нас је одавао наш изглед, било да су јеврејска деца већ навикла на такве 
посете, она се узнемирише, као срне на шумској чистини, и склонише се за 
чесму. Мени ie срце тукло нагло. Гледао сам нетремице Палики у потиљак.

Да завара противнике, Миле се правио као да ће проћи другом стра- 
ном улице, а кад га је од њих делило свега неколико корака, он викну нео- 
чекивано снажно и оштро, и јурну на њих. У први мах је изгледало као 
да су дечаци решени да се бране, али кад он удари својом страховитом 
цеви првога по руци и кад видеше да смо и ми притрчали, настаде дивље 
бежање на све стране.

Разбежаше се дечаци, али ia нисам толико гледао њих колико нагли 
покрет којим ie Миле искочио из оног притворног мира и одједном се 
претворио у нешто ново и непознато. Потпуно одвојене од њега, видео сам 
и чуо његов ударац и његов узвик. Осетио сам их као ствари за себе, као 
прве појаве мени непознатог, великог, узбудљивог, страшног света у ком се 
носи кожа на пазар, у ком се дају и примају ударци, мрзи и ликује, пада и 
побеђује - једног света у ком сам само наслућивао непознате ризике и неке 
велике, сјајне тренутке.

За дечацима се дадоше у трк Миле и Палика, а ia за њима. Тројица 
дечака успеше да упадну у капије својих или туђих кућа, из којих се одмах 
за нама осуше вриска и клетве јеврејских жена. Четврти, најкрупнији, 
бежао је као обневидео из улице у улицу, док се не изгуби иза неког белог 
зида. Кад сам ја пристигао, Миле и Палика су га већ тражили по вели- 
кој влажној авлији, као керови. Били смо у неком напуштеном, рушев- 
ном мектебу. Прођосмо кроз средњи ходник и спустисмо се низ неко- 
лико натрулих басамака у једну мању, четвороугану авлију. Са све четири 
стране висок зид. Осим врата на која смо ушли, само још у противном 
зиду једна мала врата, као капиџик, очигледно затворена или закована 
одавно. У једном ћошку неке позеленеле даске, остатак од неког крова,



прислоњене уза зид и подигнуте доњим крајем на једну греду. У простору 
који је остајао од греде до земље, отприлике један добар педаљ, ia угледах 
нечије две ципеле, непомичне и грчевито припијене једна уз другу. Поне- 
сен том чудном хајком, дозвах Мила знаком и указах му поносно прстом 
на моје откриће. Не гледајући мене, него укоченим погледом у оне ципеле, 
пришапну ми да останем ту на улазу и да не дам дечаку на врата. Он и 
Палика сиђоше са последњег басамака у авлију. Палика се, опет на нему 
заповед Милову, упути оним малим затвореним вратима и ту стаде раши- 
рених ногу и подигнуте тољаге. Одмах заузех и ја такав став. А Миле се 
примицао оној гомили дасака неким ратничким ходом, не скидајући очију 
са циља. Tai његов нечујан корак и оштро уперен поглед изгледали су ми 
страшнији и узбудљивији од сваке трке и туче. Али пре него што је он 
стигао да се примакне, јеврејски дечак прхну из овог заклона као птица 
из жита и поче да бежи по авлији. Палика, који је опробао мала врата и 
видео да су затворена, сиђе такође у авлију. Отпоче јурњава и вијање, у 
ком је дечак натрчавао час на Паликину тољагу, час на Милову цев од гуме. 
Али ниједанпут нису успели да га ударе по глави или по леђима. Захва- 
тили су га само скраја, по рукама или ногама. Палика је више трчао. Миле 
је стајао као сељак на гувну и гледао да дочека ударцем жртву кад му ie 
Палика натера. У тој јурњави помицали су се сви ближе мени. Тако се око 
уловљеног дечака све више стезао троугао од летве, тољаге и гумене цеви. 
Сад сам могао да га видим изблиза. Био ie у новом јевтином оделу, мокар 
и каљав од заклона под даскама, угојен и кратак, без капе на коврчастој 
коси. Противно од Милових, његови покрети нису имали за мене ничег 
ни страшног ни узбудљивог. Кретао се одједном целим телом, безглаво, и 
летео као бачен.

4. СУОЧЕЊЕ (ЛИЦЕМ У ЛИЦЕ)

У једном тренутку, кад га је Палика пристигао и кад је требало да 
га удари посред главе, јеврејски дечак се неочекивано и некако комично 
сагну и баци свом тежином Палики у груди. Тако је избегао ударац. Миле 
притрча. Настаде гужва. Док се Палика прибирао, дечак искористи тре- 
нутак, откиде се од њих, устрча оно неколико басамака и нађе се одједном 
лицем у лице са мном. За један трен ока видех га пред собом, са уздигну- 
тим рукама, једна му подланица сва у крви, са забаченом главом као код 
самртника. У том тренутку угледах први пут његово лице. Уста му напола 
отворена, усне беле, очи без погледа, разливене као вода, без икаква израза 
више, и одавно избезумљене. Ту ie требало ударити.

Шта се тада десило? - Колико сам пута поставио себи то питање и 
тих дана и доцнијих година. И никад нисам могао дати одговора. Колико 
сам после могао да се сетим и просудим, дечак се малко сагнуо (био је 
то онај исти покрет за одбрану као малочас према Палики), одгурнуо ме 
лагано, додирнувши ме оном неповређеном руком у слабину, отклонио ме 
као најлакшу завесу, и протрчао са тутњем кроз узак ходник, поред мене 
непомична и поред моје уздигнуте летве, којој је на крају штрчао оштар и 
велики клинац.



Прибрао сам се тек кад су поред мене протрчали, одгурнувши ме 
грубо и презриво, Миле и Палика. Стајао сам још на истом месту и слушао 
као у сну како под њиховим ногама још јаче одјекују поднице у ходнику. 
Затим сам изишао полако, вукући своју летву као терет. У дну улице видео 
сам Мила и Палику како трче. Охрабрено Теврејче било ie измакло. Трчали 
су још мало, па застадоше, прво један па други. Нешто су разговарали 
једно време, а затим кренуше путем којим смо били дошли, не обазирући 
се на мене. Пођох за њима. Пре него што су дошли до моста, стигао сам их. 
Ишао сам тако иза њих, али су се они правили да ме не примећују. Тај ме 
положај мучио. Заустих нешто да кажем.

5. ПОСЛЕДИЦЕ

- Куш! - прекиде ме Палика. И на све моје покушаје да се правдам, 
да кажем ма шта, он је одговарао хладно и гневно својим: куш! Горе од 
те псовке бринуло ме и мучило Милово ћутање. Тако смо прешли мост и 
примицали се нашој махали. Ишао сам два корака иза њих, увиђајући и 
сам колико сам глуп и смешан. Смишљао сам непрестано шта би требало 
казати и како се објаснити. Можда сам у том размишљању и гласно рекао 
неку реч. Тада се Миле нагло заустави, окрену се и, пре него што сам могао 
ишта да кажем или учиним у своју одбрану, пљуну на мене, засу ме свега 
пљувачком. Да ме је ударио својом цеви од гуме, вероватно бих се мање 
збунио и можда знао како да се браним или да му вратим ударац. Овако, 
стајао сам насред улице и брисао се рукавом, док су њих двојица одми- 
цали, како се мени чинило, невероватно брзо. Изгледало је да они лете, а да 
време стоји. Мали људи, које ми зовемо „деца” имају своје велике болове 
и дуге патње, које после као мудри и одрасли људи заборављају. Управо, 
губе их из вида. А кад бисмо могли да се спустимо натраг у детињство, 
као у клупу основне школе из које смо давно изишли, ми бисмо их опет 
угледали. Тамо доле, под тим углом, ти болови и те патње живе и даље и 
постоје као свака стварност.

Данас, после толико година и догађаја, тешко је, немогућно је мером 
наших садашњих искустава и изразима садашњих осећања казати какве су 
биле те прве несанипе у животу, какве муке и сумње пред презиром вођа 
Мила и Палике, пред подсмехом целе дечје чете из махале. Сваки покушај 
да ствар улепшам или поправим испадао је на моју штету и гурао ме у 
још гора понижења и већу усамљеност. Палика ie причао свима моју бруку 
и, карикирајући ме, показивао насред сокака како сам глупо пропустио 
Чифуче, док су се деца око њега грохотом смејала и правила шале на мој 
рачун. Миле је само ћутао, и није хтео да ме види ни да чује за мене. Пока- 
зивали су ме прстом деци из других махала. А Ја сам обарао погледЈпред 
свима, сакривао се у школи за време одмора у нужник, и враћао се кући 
споредним улицама, као прокажен. Код куће нисам могао да кажем ником 
ништа, ни да тражим заштите или утехе. Чини ми се да сам већ тада наслу- 
тио оно што ћу после јасно увидети: да нам у нашим најдубљим душевним 
мукама наши родитељи мало могу помоћи; мало или ништа.

Пролазили су тако дани а ја нисам губио, чини ми се, ниједног тре- 
нутка свест о свом понижењу. Сав мој детињски свет срушио се и, раз-



бијен у комаде, лежао код мојих ногу. Стајао сам над њим немоћан, не раз- 
умевајући ништа и знајући само једно: да патим. Стајао сам и нисам знао 
где да се денем под овим небом, тако осрамоћен, извргнут подсмеху, и сам. 
Како да одредим свој однос према Милу, Палики и осталим друговима 
којима бих желео свом душом да будем равноправан друг, али не успевам, 
а како према јеврејским дечацима које треба, изгледа, нападати и тући, а ia 
то не могу и не умем?

6. РАСПЕЋЕ

Најпосле, и то се некако претурило, иако никад нисам успео да наћем 
одговор на та питања. Измирио сам се мало помало са друговима. Изгле- 
дало је да су ми опростили. Или су само заборавили? Сад се више не сећам. 
Али ме никад више нису повели на сличне подвиге. А ia сам још дуго пам- 
тио цео догаћај и понекад га снивао. У сну сам вићао готово увек исто: 
јеврејски дечак са мученичким лицем протрчава поред мене, лак и незадр- 
жљив као анћео, а ia га и опет пропуштам без ударца, иако знам унапред 
шта ме због тога чека. Или: стојим насред улице, попљуван и сам, под 
немилосрдном светлошћу поподнева, док време стоји непомично а дру- 
гови се нагло удаљују. Тек доцније, младићке године избрисале су потпуно 
тај спомен из мога сећања и истисле ту слику из мојих снова. Али то је већ 
био заборав, смрт детињства”
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Миле Палика пишчев пријатељ јеврејски дечак/ 
дечаци

претворио се 
у нешто ново 
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ПРИЛ0Г6 ИЗБОР

слика Крик, Едвард Мунк

ПРИЛОГ7 ПОСТЕР ПОСЛЕДИЦЕ ИЗБОРА

Миле и Палика Пишчев пријатељ
Куш!
Пљуну на мене.
Подсмевају се.
Причали свима његову бруку.

Несанице, муке, сумње 
Обарао поглед пред свима 
Пати

ПРИЛОГ8 Навукао је презир вођа, али је сачувао душу, људско и хришћанско у 
себи. Појединац не сме слепо да иде за другима, ако њихово понашање није 
у складу са људским врлинама (великодушност, правда, доброта, заштита 
нејаког).
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