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Је вреј ска ба шти на у Ши ду ста
ра је ко ли ко и са мо ме сто. Је
вре ји се у Ши ду пр ви пут по

ми њу 1721, тек 15 го ди на на кон 
пр вог си гур ног по ме на Ши да. У 
на ред них 220 го ди на "де ца Изра
и ља" су рав но прав но уче сто ва ла 
у дру штве ном, по ли тич ком, еко
ном ском, кул тур ном и спорт ском 
жи во ту Ши да. Сво јим де ло ва њем 
оста ви ли су ду бок траг у исто ри ји 
овог ме ста. На жа лост, до га ђа ји у 
пе ри ду 19401945. до ве ли су до 
стра да ња шест ми ли о на при пад
ни ка је вреј ског на ро да. Те го
ди не су озна чи ле и сво је вр стан 
крај је вреј ског при су ства у Ши
ду. Пре ма до са да при ку пље ним 
по да ци ма (нај ви ше из за пи са го
спо ди на Еми лаМи ла на Клај на), у 
Ши ду су пред Дру ги свет ски рат 
жи ве ле сле де ће је вреј ске по ро
ди це: 

Абра хам Ки шиц ки је био књи
го во ђа у Ме сној ин ду стри ји Шид, 
а по сле ра та и њен при вре ме ни 
ру ко во ди лац. Пред по че так ра та 
са по ро ди цом се пре се лио у ку
ћу пе ка ре Чу бри ло (да нас Ка ра
ђор ђе ва 73). Из бе гли су хап ше
ње 1942. го ди не, а 1946/1947. су 
на пу сти ли Шид.  

По ро ди ца Лу стиг је жи ве ла у 
не по сред ној бли зи ни шид ске Со
ко ла не, у ку ћи где су др жа ли и 
гра ђа ру (да нас Ка ра ђор ђе ва 91). 
Лу сти го ви су ста ра шид ска по
ро ди ца, ко ја се пр ви пут у Ши ду 
по ми ње 1842. го ди не. Та да је за
бе ле жен шид ски ра бин Абра хам 
Лу стиг. Ра би нов унук, ЕугенЈе на 
Лу стиг, пре ми нуо је 1942. го ди не 
у Ши ду, а ње го ва су пру га Ире на 
и кћер ка су на кон ра та еми гри ра
ле у Па ле сти ну. 

Јед на од нај по зна ти јих шид
ских је вреј ских по ро ди ца би ла 
је по ро ди ца Клајн (жи ве ли су у 
да на шњој Ка ра ђор ђе вој 65). Ле
о полд Клајн (18821955) је са су
пру гом Етел Фирст имао три си на 

– Јо си паЈо жи ку, Ла ди сла ваЛа
ци ку и Еми лаМи ла на. Има ли су 
га лан те риј ску тр го вач ку рад њу 
на ма ло и ве ли ко. Снад бе ва ли су 
ро бом све се о ске тр гов це у бли
жој и да љој око ли ни Ши да. За 
вре ме ра та (ја ну а ра 1942) отац 
Ле о полд, мај ка Етел и син Ла ци
ка су еми гри ра ли, нај пре у Љу
бља ну и Ита ли ју, а за тим у Швај
цар ску. Јо жи ка је уби јен од стра
не уста ша у Срем ској Ми тро ви ци, 
сеп тем бра 1942, а Ми лан је пре
жи вео рат као рат ни вој ни за ро
бље ник у Не мач кој. За хва љу ју ћи 
за ла га њу по ро ди це Клајн, у Ши ду 
је осно ван пр ви фуд бал ски и сто
но те ни ски клуб "Фру шко го рац". 

Као из у зет но при ја тан и ша
љив чо век упам ћен је Иг њат Рајх, 
пен зи о ни са ни хо те ли јер. У сво јој 
ку ћи (да нас Ка ра ђор ђе ва 57) жи
вео је са кћер ком Си дом. Го спо
дин Рајх је ро ђен 29. фе бру а ра, 
па је сла вио ро ђен дан сва ке че
твр те го ди не. Због то га је че сто 
зби јао ша ле на свој ра чун и сма
трао да има 20, а не 80 го ди на. У 
ју лу 1942. го ди не Рај хо ви су оте
ра ни са оста лим шид ским Је вре
ји ма у ло гор.  

Не по сред но пред Дру ги свет
ски рат, из Би је љи не у Шид се 
до се лио Са ла мон Малц, тр го вац 
жи том. Ње го ва ку ћа се на ла зи ла 
на ме сту ка сни јег До ма омла ди
не (да нас Ка ра ђор ђе ва 46). Мал
цо ва раз ве де на су пру га Ести ка 
Шле зин гер је жи ве ла пре ко пу та, 
у ку ћи свог бра та. Са ла мон Малц 
је та ко ђе жр тва хо ло ка у ста.   

На ме сту да на шњег Кул тур
нообра зов ног цен тра на ла зи ла 
се ку ћа по ро ди ца Шле зин гер и 
Шрот ман. Ле о полд Шле зин гер 
(рођ. 1878) је ста но вао са сво
јом се стром, по ме ну том Ести ком 
Малц. Са њи ма су у ку ћи жи ве ли 
и њи хо ви се стри ћи Шрот ма но ви: 
три бра та Иг њат (Баћ ко), Ми шко 
и Јо шка, и две се стре Ги зе ла и 
Шар ло та. Шрот ма но ви ро ди те љи, 
Шан дор и Етел (рођ. Шле зин гер), 
умр ли су пре Дру гог свет ског 
ра та. Шле зин ге ро ви и Шро та но
ви су тр го ва ли жи том. У ку ћи су 
има ли ве ли ке ма га ци не за сме
штај жи та. Иг њат (Баћ ко) је во
дио и тр го ви ну са гра ђе вин ским 
ма те ри ја лом (да шча ру). Ми шко 
је отво рио тр го ви ну са ста клом 
и пор цу ла ном у цен тру Ши да, а 
Јо шка ба кал ни цу (шпе це рај) на 
Ла за ре ту у Ши ду. Шрот ма но ви и 
Шле зин ге ро ви су стра да ли у хо
ло ка у сту.  

По ро ди ца Гер зо на  Мак се Еп
штај на је жи ве ла у та да шњем 
Ма у ко ви ће вом шо ру (да нас Ни
ко ле Те сле бр. 47). Имао је же ну 
Ка ти цу, кћер ке Мар ги ту и Ести ку, 

и усво је ног си на Ади куАдол фа. 
Мак са Еп штајн је тр го вао ста рим 
гво жђем, во дио је ма ло по љо при
вред но има ње и тр го вао хме љом 
(из во зио га у Че хо сло вач ку). 
Мак су су у је сен 1941. го ди не 
пре мла ти ле уста ше, због че га је 
убр зо пре ми нуо. Ње го ва же на 
Мар ги та се отро ва ла по сле хап
ше ња, ју ла 1942. Ста ри ја кћер ка 
Мар ги та је има ла два бра ка. Она 
је са сво јом де цом од ве де на у ло
гор Бер генБел зен, а на кон ра та 
су еми гри ра ли у Изра ел. Њен син 
Ја ни ка (Јо ел Мар га лит) је оства
рио за вид ну ка ри је ру као про
фе сор уни вер зи те та Бен Гу ри он 
у Бер Ше ви. Ести ка Еп штајн се, 
та ко ђе, два пу та уда ва ла. Пр
ви су пруг Адлер из Вин ко ва ца је 
уби јен у Ја се нов цу. Дру ги брак је 
скло пи ла са др Син ге ром, ко ји је 
био ле кар у Ши ду до 1949. го ди
не. Те го ди не је це ла по ро ди ца 
оти шла у Изра ел. Усво је ни син 
Мак се Еп штај на, Ади каАдолф, 
при дру жио се пар ти за ни ма 1941. 
а по ги нуо је 1945. го ди не, у чи ну 
ви шег офи ци ра.  

Пре ко пу та Еп штај но вих, у из
најм ље ном ста ну, ста но вао је Ла
за Клајн са же ном Еди том и јед
ним де те том. Они су се до се ли ли 
у Шид не ко ли ко го ди на пред рат. 
Ла за је био слу жбе ник та да шњег 
"Др жав ног мо но по ла". Тр го ва ли 
су ду ва ном и ду ван ским пре ра ђе
ви на ма. Сви тро је су стра да ли у 
хо ло ка у сту.  

По ро ди ца Ју ли ја Ле бла је би
ла јед на од нај бо га ти јих у Ши ду. 
Ста но ва ли на Глав ном шо ру (да
нас Ка ра ђор ђе ва 1517). Ју ли је 
је, као удо вац, умро не ко ли ко го
ди на пре ра та. Имао је јед ног си
на, Кор не ла (рођ. 1902). Кор нел 
Лебл је био су ди ја Сре ског су да 
у Ши ду. За вре ме Дру гог свет
ског ра та, као ре зер вни офи цир, 
био је рат ни вој ни за ро бље ник 
у Не мач кој. Имао је же ну Оли ку 
(ро ђе ну Ро зен фелд) и два си на  
Мир ка и Са шу. Оли ка је са де цом 
оти шла у Дал ма ци ју, 1941, а ода
тле пре ко Ита ли је у Швај цар ску. 
По сле ра та, 1948. го ди не, це ла 
по ро ди ца је оти шла у Изра ел, а 
по том у Бо ли ви ју.   

Му зеј на ив не умет но сти "Или
ја нум" у Ши ду сме штен је у по
ро дич ној ку ћи Вин тер штај но вих 
(да нас Све тог Са ве 5). Емил и 
Ида Вин тер штајн ни су има ли де
це. У сво јој ку ћи су др жа ли од
лич но снад бе ве ну шпе це рај ску 
рад њу. Га зда Емил и ње го ва же
на су се ве о ма до бро од но си ли 
пре ма за по сле ним ше гр ти ма и 
кал фа ма, па су де ца из тзв. бо

љих ку ћа увек те жи ла да се за
по сле код њих. У дво ри шту њи
хо ве ку ће по сто ја ла је згра да 
са три про сто ри је. Та згра да је 
слу жи ла као бо го мо ља – тем пел 
(си на го га) за шид ске Је вре је. Де
сна со ба је би ла за му шкар це. Ту 
се на ла зио Арон ха ко деш (са три 
свит ка то ре) и клу пе за се де ње. 
Ле ва про сто ри ја је би ла за же
не. У про сто ри ји из ме ђу (ход ник) 
био је ма ли уми ва о ник за пра ње 
ру ку вер ни ка. Вин тер штај но ви су 
стра да ли у хо ло ка у сту.

Пре ко пу та Вин тер штај но вих, 
бли же цен тру Ши да, ста но ва ла 
је Ка та ри наНи на Ве лиш са кћер
ком Ро зом. Ро за је у ку ћи во ди ла 
рад њу за руч не ра до ве. Обе су 
стра да ле у хо ло ка у сту. 

У да на шњој Змај Јо ви ној ули
ци (ра ни је Цр кве ни шор) би ла 
је ку ћа Ма је ра Фран цо за. Имао 
је же ну Си му и две кћер ке, Ми
ру и Елу. Ма јер је био ча сов ни
чар и зла тар. Рад ња му је би ла у 
цен тру, на Глав ном шо ру (у ку ћи 
по ро ди це Ка ра фи ло вић). Го спо
дин Фран цоз је био ве о ма по знат 
у Ши ду, на ро чи то ме ђу срп ским 
за на тли ја ма. Код не ких је ишао и 
на кр сне сла ве, што ни је био оби
чај код Је вре ја. Био је у Управ
ном од бо ру Удру же ња за на тли ја 
у Ши ду и у упра ви СК "Фру шко
го рац". По чет ком 1942. го ди не 
са же ном и кћер ка ма је оти шао 
пре ко Љу бља не у Ита ли ју, где су 
у ло го ру Фе ра мон ти про ве ли рат. 
По за вр шет ку ра та, 1945, оти шли 
су у Па ле сти ну (Изра ел).   

По ред њи хо ве ку ће жи вео је 
Ма је ров брат, Ја ков Фран цоз. Он 
се са са же ном и осмо ро де це до
се лио из Ило ка око 1940. го ди не. 
По ро ди ца Ја ко ва Фран цо за ни је 
има ла фи нан сиј ских мо гућ но сти 

да по бег не из Ши да, па је  стра
да ла у хо ло ка у сту. 

Не ко ли ко го ди на пред рат, та
ко ђе из Ило ка, до се ли ла су се два 
бра та од стри че ва, Пе тар и Јо сиф 
Штерн, са сво јим по ро ди ца ма. 
Жи ве ли су у да на шњој Ули ци ца
ра Ла за ра број 10 (са да "Цр ве ни 
крст"). Штер но ви су тр го ва ли ко
жом. Пе тар је од ве ден у Ја се но
вац, где је ве ро ват но и стра дао. 
Штерн Јо сиф је ма ја 1942. го ди не 
по бе гао са же ном пре ко Кар ло ва
ца за Љу бља ну, и да ље за Ита ли
ју. На кон ра та се вра тио у Илок. 
По чет ком 1949. го ди не од ла зи у 
Изра ел.   

По ред Штер но вих (на бро
ју 12), жи вео је ра би нер Хер ман 
Шпигл, са су пру гом Ро зом и кћер
ка ма Зла том и Ру жи цом. Шпи гло
ви су стра да ли у хо ло ка у сту.  

У да на шњој Ули ци Ву ка Ка ра
џи ћа (Џи гу ра) жи ве ла је по ро
ди ца АцеШа њи ке Ко на, тр гов ца 
пер јем. Са су пру гом Ире ном ни је 
имао де це. Пре ма не ким ин фор
ма ци ја ма, по чет ком ра та су по бе
гли у Ма ђар ску где су пре жи ве ли 
хо ло ка уст.

У ис тој ули ци је жи ве ла и по
ро ди ца Јо си па Мор ген штер на. Ова 
по ро ди ца се до се ли ла из Срем ске 
Ми тро ви це, три де се тих го ди на 20. 
ве ка. Јо сип, ње го ва су пру га Лен ка 
и  ше сто ро де це Ла у ра, Ма ној ло, 
Рај ко, Га бор, Блан ка и Хер ми на, 
од ве де ни су у ло гор, ју ла 1942, 
где су по би је ни. 

У шид ском До њем шо ру (да нас 
Ули ца Са ве Шу ма но ви ћа) на ла зи
ла се ку ћа Те ре зе Фи шер, удо ви
це. Има ла је два си на, Је ни ку и 
Јо шку. 

У Ши ду је жи ве ла и по ро ди ца 
Ми ше Ха на. Он и же на су стра да
ли у хо ло ка у сту. 

Овај спи сак сва ка ко ни је пот
пун. Евен ту ал ни про пу сти ни су 
зло на мер ни. Због уни шта ва ња 
ма тич них књи га изра ел ских бо
го штов них оп шти на ни је мо гу ће 
са ста ви ти пот пу ни спи сак шид
ских Је вре ја. На ци стич ки хо ло ка
уст је имао за по сле ди цу да је у 
Ши ду, 1947, жи ве ло све га 16 Је
вре ја. Те, и на ред них го ди на, сви 
они су на пу сти ли Шид.

Је вреј ска имо ви на је по сле 
ра та ве ћим де лом на ци о на ли зо
ва на. Да нас у Ши ду још увек по
сто ји је вреј ско гро бље, ко је већ 
де це ни ја ма про па да за хва љу ју ћи 
не ма ру це лог дру штва.

 
 (Из нео бја вље ног тек ста 
 "Је вре ји у Ши ду")
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ИСТРАЖИВАЊА • ПРИ ЛОГ ИСТО РИ ЈИ ЈЕ ВРЕ ЈА У ШИ ДУ

Оста ло jош са мо jе вреjско гро бље
"Смрт не по сто ји. Љу ди уми ру тек кад их сви за бо ра ве." 

Ку ћа по ро ди це Вин тер штајн, 1910. (у дво ри шту се на ла зио тем пел) 

Спо ме ник Мо ри ца Лустигa
(1842-1908) на шид ском гро бљу

Иг њат Шрот ман 

Ле о полд Клајн


