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ЈЕ ВРЕ ЈИ И ПРА ВО СЛАВ НИ 
ЈЕ ВРЕ ЈИ КРУ ШЕВ ЦА

Ре зи ме

У овом ис тра жи ва њу на во де се чи ње ни це о исто ри ја ту жи во та Је вре ја у 
Кру шев цу. Оне го во ре о они ма ко ји су би ли и оста ли у Мој си је вој ве ри, и они ма ко ји 
су, сти ца јем спе ци фич них по ли тич ких и еко ном ских окол но сти за вре ме вла да ви не 
ди на сти је Обре но вић, пре шли у пра во слав ну ве ру. Основ ни из вор овог ра да за сно ван 
је, пре све га на по ро дич ној ар хи ви и са ку пље ној гра ђи бра ће Сла во љу ба и Са ве (Са у-
ла) Ша ро њи ћа, ко ји и са ми во де по ре кло од Је вре ја ко ји су пре шли на Пра во сла вље.

Кључ не ре чи: Је вре ји, Кру ше вац, Ср би ја.

Ка да су 1492. го ди не шпан ски кра љев ски пар Фер ди нанд и Иза бе ла 
из да ли едикт о про те ри ва њу Је вре ја из Шпа ни је, мно ги Је вре ји већ ра ни је 
из ло же ни при ти ску и тор ту ри ка то лич ке Ин кви зи ци је ко ја их је те ра ла или 
да при ме ка то ли чан ство или „да умру“, иза бра ли су оп ци ју из ла ска из Шпа-
ни је и Пор ту га ла. Од сто ти на хи ља да та да про те ра них Је вре ја не ко ли ко хи-
ља да њих је у на ред них не ко ли ко де це ни ја, па и то ком це лог 16. ве ка а и ка-
сни је, сво је уто чи ште и ме сто за жи вот и рад по тра жи ло и на про сто ри ма 
да на шње Ср би је. Раз не жи вот не и по ли тич ке при ли ке и не при ли ке, ра то ви 
и ри вал ства та да шње Тур ске, Угар ске, Ср би је, Аустри је, Бу гар ске, ко ји су 
се пре ла ма ли и на про сто ри ма Ср би је, до во ди ли су их пре ко Мле та ка (Ве-
не ци је), Ду бров ни ка, Со лу на, Је дре на, Ца ри гра да, али и Бе ча и Бу ди ма, нај-
ви ше и нај че шће у Бе о град, али и у оста ле де ло ве Ср би је – Сме де ре во, До-
брун, Но во Бр до, Руд ник, Кру ше вац, Пи рот, а по сле у 18. и 19. ве ку и у Кра-
гу је вац, Ле ско вац, Ша бац, Ниш, По жа ре вац, При шти ну, За је чар, Не го тин, 
Кња же вац и дру где.

Са со бом су до не ли раз не ве шти не и зна ња, ба ви ли су се број ним по-
сло ви ма и за на ти ма. За ко ни ло кал них вла да ра, па та ко и у Ср би ји, за бра њи-
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ва ли су им по се до ва ње и вла сни штво над зе мљом, а ти ме и на се ља ва ње у 
се о ским сре ди на ма и на се о ским по се ди ма и ба вље ње по љо при вре дом, па 
су они углав ном би ли упу ће ни на за нат ство, тр го ви ну, ле кар ство, апо те кар-
ство, а ко нач но и на по сло ва ње са нов цем (зе ле на штво и бан кар ство). Као 
за на тли је ба ви ли су се из ра дом оруж ја и ба ру та, из ра дом чо хе за оде ла, тр го-
ва ли су ви ном, ме дом, сви лом, во ском, ђам бе ло том, ин ди гом, за чи ни ма, би-
ли су за куп ци руд ни ка 4 за ко је су вла да ри ма (пр во срп ским, по сле тур ским) 
пла ћа ли за куп ни не на име уби ра ња по ре за. Ба ве ћи се свим овим по сло ви ма 
по ста ли су ве ли ка кон ку рен ци ја у тр го ви ни Јер ме ни ма, Гр ци ма и Ду бров ча-
ни ма, а ко нач но и Ср би ма. Иако су ре дов но пла ћа ли и по себ не по ре зе (срп-
ским вла да ри ма те лос, а Тур ци ма џи зи ју-ха рач) за сво је пра во на жи вот у 
од ре ђе ном ме сту, за пра во на ба вље ње тр го ви ном, и сво ју лич ну, вер ску и 
имо вин ску за шти ту у Ср би ји, њи хов фор мал но-прав ни ста тус и сло бо да на-
се ља ва ња или ба вље ња тр го ви ном и за нат ством од ко јих су жи ве ли, у мно-
го ме је ови си ла о прав ној ре гу ла ти ви ко ју су до но си ли по је ди ни срп ски вла-
да ри, али че сто и од њи хо вог лич ног од но са пре ма њи ма.

При су ство Је вре ја у Кру шев цу пр ви пут се по ми ње 1519. го ди не, ка-
да се као ду жни ци јед ног ду бро вач ког тр гов ца на во де дво ји ца кру ше вач ких 
Је вре ја - Ле зер и Исма ил 5. Од та да по чи ње и њи хо во по сте пе но на се ља ва-
ње, ка ко у Кру шев цу та ко и у оста лим ме сти ма по уну тра шњо сти Ср би је.

У вре ме вла да ви не кне за Ми ло ша Обре но ви ћа (1815–1839), због уче-
шћа Је вре ја у по чет ку устан ка 1815. го ди не, у снаб де ва њу срп ских уста ни ка 
оруж јем и му ни ци јом, кнез Ми лош их је при хва тио без пред ра су да и са по-
што ва њем. Шта ви ше, не ко ли ко љу ди из ње го вог не по сред ног окру же ња би-
ли су Је вре ји. Је дан од њих је и бив ши пред сед ник Је вреј ске оп шти не у Бе о-
гра ду у вре ме Пр вог срп ског устан ка – Ха јим бе хор Да вид. Био је тр го вац и 
тај ни ли фе рант срп ске вој ске, а 1835. го ди не, ис тр чав ши из сво је рад ње код 
го сти о ни це „Грч ка кра љи ца“, пред кне за Ми ло ша, упо зо рио га је на зам ку 
ко ју му је спре мао бе о град ски ве зир Ју суф-па ша. Кнез га је од та да, од ми-
ло ште про звао „Да ви(д)че или Да ви чо“ 6.

За тим, и лич ни ле кар кне за Ми ло ша био је ита ли јан ски Је вре јин Бар-
то ло мео Ку ни берт, па лич ни кро јач Ла зар Ле вен зон, а ка пе тан Јо сиф Шле-
зин гер (1794–1870), ди ри гент и шеф ор ке стра вој не му зи ке Ми ло ше ве гар-

4  Б. Надовеза и Б. М. Јаковљевић, Кратка историја Јевреја у Србији, стр. 32, 51.
5  Б. Храбак, Јевреји у Београду: до стицања равноправности (1878), стр. 18. Види: 

Државни архив у Дубровнику, Div. canc. CVIII, 133 од 31. I 1519. и Test. not, XIV, 151’- 2 од 
4. II 1450.

6  Н. Поповић, Јевреји у Србији, стр. 15. 
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де, био је пр ви вој ни ка пел ник и ком по зи тор вој нич ких мар ше ва у Ср би ји. 7 
На зах тев кне за Ми ло ша Обре но ви ћа 1831. го ди не до ла зи у Кра гу је вац, где 
осни ва тзв. „Кња же ско-серб ску бан ду“, пр ви срп ски вој ни ор ке стар. 8

Сл. 1. Ка пе тан Јо зеф Шле зин гер (1794–1870) 9

Због све га ре че ног кнез Ми лош је це нио и шти тио Је вре је и ко ри стио 
њи хо ву спо соб ност, и у свом лич ном ин те ре су, али и у ин те ре су Ср би је. У 
то вре ме и у та квој ат мос фе ри број је вреј ских по ро ди ца ко је су се трај но на-
се ли ле у Кру шев цу ра стао је све ви ше. У „Из во ду из арач ког тев те ра на хи-
је Кру ше вач ке“ за 1831. го ди ну на во ди се да је у Кру шев цу по пи са но и еви-
ден ти ра но се дам је вреј ских ку ћа (по ро ди ца), док је оста лих би ло 1879. 10

То ви ше ни су би ли са мо тр гов ци ко ји су по вре ме но до ла зи ли по слом 
у ва рош, већ и они ко ји су, пре све га ба ве ћи се тр го ви ном, обез бе ђи ва ли за 
се бе и сво је по ро ди це сва ко днев ну ег зи стен ци ју. По све ће ни свом по ре клу и 
ко ре ни ма, одр жа ва ли су свој вер ски жи вот и иден ти тет, али и би ли укљу-
че ни у оп шти, па и кул тур ни жи вот у гра ду. Па та ко за јед но са кру ше вач-
ким Јер ме ни ма и Цин ца ри ма 1892. го ди не по кре ћу и уче ству ју у уре ђи ва-

7  Б. Надовеза и Б. М. Јаковљевић, Кратка историја Јевреја у Србији, стр. 73.
8  Ž. Lebl, Do ’Konačnog rešenja’ Jevreji u Srbiji, str. 39.
9  Фотографије коришћене у раду су највећим делом из приватне колекције Саве 

(Саула) Шароњића или су преузете са јавно доступних интернет адреса.
10  Б. Перуничић, Крушевац у једном веку 1815-1915, стр. 74.
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њу и из да ва њу ша љи вог ча со пи са „Ђа во лан“, „нај ста ри је ви ђе ног кру ше-
вач ког ли ста“ 11.

Сл. 2. Из вод из арач ког тев те ра на хи је Кру ше вач ке за 1831. го ди ну
На жа лост, са про ме ном вла сти и од ла ском кне за Ми ло ша 1839. го ди-

не, окол но сти за Је вре је, а по го то во у уну тра шњо сти Ср би је, су се по гор ша-
ле. На и ме, у вре ме Уста во бра ни тељ ског ре жи ма (1842–1858) до ма ћи тр гов-
ци су из кон ку рент ских раз ло га ства ра ли те шко ће је вреј ским тр гов ци ма и 
из деј ство ва ли су огра ни че ња за тр го ви ну Је вре ја и за њи хо во пра во сти ца ња 
сво ји не на не по крет но сти у уну тра шњо сти Ср би је. 12 Овај при ти сак срп ских 
тр го ва ца ре зул ти рао је до но ше њем Уред бе од 12. но вем бра 1846. го ди не ко-
јом се Је вре ји ма за бра њу је сва ки да љи бо ра вак у уну тра шњо сти Ср би је и 
по се до ва ње не по крет но сти. 13 Од ред бе ове Уред бе од ра зи ле су се и на сва ко-
днев ни жи вот Је вре ја у Кру шев цу. За те че ни и у си ту а ци ји да мо ра ју до но си-
ти жи вот не од лу ке ко је им из те ме ља ме ња ју ста тус, не ма ли број кру ше вач-
ких Је вре ја, али и оних из Кра ље ва, Ја го ди не, Ћу при је, Па ра ћи на, Тр сте ни-
ка и Вр њач ке Ба ње од лу чу је да пре ђе на Пра во сла вље и та ко по ку ша да про-
ме ни окол но сти свог ста ту са, жи во та и ра да. Од лу ка је де фи ни тив но би ла 
не сва ки да шња, али и људ ски ра зу мљи ва. Та ко је тих го ди на ви ше од де се-
так кру ше вач ких је вреј ских по ро ди ца, са де се ти на ма чла но ва до ма ћин ста-
ва, пре шло у Пра во сла вље и за по че ло је дан но ви жи вот.

11  Н. Јовановић, Читај и дај даље! : руко(м)писана периодика : каталог изложбе, 
стр. 22-23.

12  М. Б. Милошевић, Јевреји за слободу Србије, стр. 31.
13  Н. Поповић, Јевреји у Србији, стр. 17.
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О окол но сти ма и ат мос фе ри тог вре ме на го во ри нам и ис тра жи ва ње 14 
јед ног од по то ма ка та мо шњих Је вре ја - Са ве (Са у ла) Ша ро њи ћа (Ша ро на 
Жи ди ћа). Ов де пре но си мо део ње го вог ка зи ва ња:

„Све је по че ло про те ри ва њем Кне за Ми ло ша из Ср би је, 1839. го ди-
не, од стра не тзв. Уста во бра ни те ља. Пот пу но су прот но прак си Кне за Ми-
ло ша у тре ти ра њу Је вре ја као ап со лут но рав но прав них гра ђа на Кне же ви не 
Ср би је, до но се се раз не про ти вје вреј ске уред бе, као што је за бра на Је вре ји-
ма да отва ра ју тр го ви ну у не де љу и на срп ске пра зни ке. На тај на чин су им 
рад ње би ле за тво ре не и у су бо ту и не де љу. То је иза зи ва ло ве ли ки гу би так у 
по слу. И све та ко до 1844. ка да Кнез Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић под при ти-
ском Уста во бра ни те ља (Аврам Пе тро ни је вић, Је врем Обре но вић и То ма Ву-
чић Пе ри шић) до но си Де крет ко јим се Је вре ји ма од у зи ма ју гра ђан ска пра-
ва и за бра њу је да ље на ста њи ва ње у уну тра шњо сти Ср би је, већ ис кљу чи во 
у Бе о гра ду, где ће би ти на уви ду вла сти ма. Они ма ко ји су већ до би ли до зво-
лу за на се ља ва ње у уну тра шњост Ср би је, Ми ни стар ство уну тра шњих де ла 
Ср би је, тра жи да се до зво ла по ни шти и ти Је вре ји пре се ле у Бе о град. Пра-
ви раз лог ова квог тре ти ра ња, ка ко Је вре ја ста ро се де ла ца та ко и усе ље ни ка 
из Ру му ни је и окол них зе ма ља, где су не у по ре ди во го ре жи ве ли и чак до жи-
вља ва ли по гро ме, ле жао је са свим отво ре но у ра зним пи сми ма и пе ти ци ја-
ма срп ских тр го ва ца, упла ше них да ни су у ста њу да кон ку ри шу Је вре ји ма 
у уме шно сти тр го ви не и раз вит ку по сло ва ња у ра зним тр го вач ким и за нат-
ским де лат но сти ма то га до ба. Основ ни став срп ских тр го ва ца био је да су 
Је вре ји сло бод но жи ве ли и ши ри ли сво је по сло ва ње под тур ском упра вом, 
док су Ср би гр ца ли и па ти ли би ва ју ћи по тла че ни у сва ком по гле ду. Ова кав 
став пре ма Је вре ји ма одр жао се, ма ње или ви ше, до Бер лин ског кон гре са 
1878. го ди не ка да се го то во све ме ња у ко рист гра ђан ске рав но прав но сти Је-
вре ја у Ср би ји.

И са да ко нач но до ла зи мо до раз ло га пре о бра ће ња ве ре. На по чет ку го-
ре на ве де не кри зе, 1845. годинe, јед на од уред би Ми ни стар ства уну тра шњих 
де ла је зах те ва ла да сви чла но ви је вреј ске по ро ди це, по сле смр ти нај ста ри јег 
чла на и осни ва ча фа ми ли је, пре ђу из уну тра шњо сти Ср би је у Бе о град. Та ко 
је и мој чу кун-чу кун де да, по оче вој ли ни ји, Арон Ша рон 1852. го ди не пре-

14  Резултати истраживања браће Славољуба и Саве (Саула) Шароњића о историји 
Јевреја и православних Јевреја у Крушевцу, вредна је, разноврсна, занимљива и ретка грађа 
коју су они годинама прикупљали, а коју чине записи, сећања, белешке, слике, фотографије, 
табеле и једини сачувани примерак часописа „Меранос“ са списком свих православних 
Јевреја из 1919. године. Такође, у њиховој породичној документацији сачуване су и 
индивидуалне биографије јеврејских породица у Крушевцу, као и свих оних Јевреја чије су 
животне судбине на било који начин и у било ком времену, биле у вези са овим градом.



382 Биљана Албахари: Је вре ји и пра во слав ни Је вре ји Кру шев ца

шао у Пра во сла вље 2. ав гу ста 1852. го ди не на Дан Св Ели ја ха – Или је. Ту је 
ма ти рао за кон ску од ред бу ко ја ни је пред ви де ла и ова кав је вреј ски мо ме нат 
и став. По стао је Ср бин ко ји иде ре дов но у цр кву, сла ви сла ву а у ку ћи пра-
зну је, ко ли ко је мо гу ће све је вреј ске оби ча је. Ни је про те ран за Бе о град, већ 
је остао у око ли ни Кру шев ца, где је од у век био и он и ње го ви Се фард ски 
(Шпан ски) пре ци, не ка да дав но 1492. про те ра ни из Шпа ни је. Не ки дру ги Је-
вре ји су пре мо га де де, а не ки по сле ње га учи ни ли исту ствар. Про ме ни ли ве-
ру и пре шли у Пра во сла вље. Та ко је ура ди ла и дав на шња по ро ди ца мо је мај-
ке, ко ја је та ко ђе је вреј ског по ре кла. Ти но ви, тзв. Ме ра но си, ти хо су ис кљу-
чи ва ни из је вреј ских за јед ни ца, а спо ро али без про бле ма, при хва та ни у но-
вој вер ској сре ди ни. Да би ипак не ка ко отр гли од за бо ра ва се ћа ње на то ко су 
и шта су, же ни ли су се и уда ва ли ме ђу со бом. Оту да су на ста ли и го ди шња ци 
као што је је дан је ди ни са чу ва ни при ме рак „Ме ра нос-а“. У Дру гом свет ском 
ра ту ови „но ви“ Ср би ни су ни из да ле ка по стра да ли као њи хо ва је вреј ска бра-
ћа по кр ви. Њи хо во члан ство из је вреј ских за јед ни ца би ло је одав но обри са-
но и за бо ра вље но. Мо жда и са пу ним пра вом. Бог ће га зна ти!“.

 По ли тич ке при ли ке у Ср би ји ме ња ле су се из го ди не у го ди ну. Ми-
лош Обре но вић 1858. го ди не по но во сту па на власт (до 1860.) те 26. сеп тем-
бра 1859. го ди не до но си Указ ко јим да је вер ске и на ро до но сне сло бо де свим 
гра ђа ни ма: „Же ле ћи да сви гра ђа ни Срб ски, без раз ли ке ве ре и на род но сти, 
бу ду уче сни ци у сло бо ди… и по то ме на сто ја ва да ни ка ко ви по да ник Срб-
ски, био он ко је му дра го ве ре и на род но сти, не бу де огра ни чен у сло бо ди 
сва ко вр сне рад ње и за ни ма ња“ 15. Овo је по но во вра ти ло Је вре ји ма мо гућ-
ност за сло бод но на се ља ва ња по уну тра шњо сти Ср би је, па и у Кру шев цу.

Чак и но ви Указ ње го вог на след ни ка Ми ха и ла Обре но ви ћа, од 4. но-
вем бра 1861. го ди не, ко ји Је вре ји ма по но во огра ни ча ва бо ра вак и ба вље ње 
тр го ви ном по гра до ви ма и ва ро ши ма у уну тра шњо сти Ср би је, ипак до зво-
ља ва они ма ко ји су се у вре ме ну Ми ло ше вог Ука за, од 26. сеп тем бра 1859. 
до 28. фе бру а ра 1861. го ди не, на се ли ли и за по че ли са по слом, да мо гу на-
ста ви ти и да ље жи ве ти и ра ди ти у уну тра шњо сти. У де лу тог Ука за, из ме-
ђу оста лог пи ше: „Да се сви они Је вре ји, срб ски по да ни ци, ко ји су се (већ, 
о. а.)… на ста ни ли у уну тра шњо сти исте и от по че ли за се бе ка ко ву са мо-
стал ну рад њу, оста ве и да ље са мо у оном ме сту у ужи ва њу то га сте че ног и 
на ве де ним Ука зом до да тог им пра ва на упра жња ва ње рад ње и тр го ви не“ 16.

15  Зборник закона и уредаба у Књажеству Србији у досадањим зборницима 
нештампаних а изданих од 2. Фебруара 1835. до 23. Октобра 1875. год. Књ. 30, стр. 346.

16  Сборникъ закона и уредба и уредбены указа изданы у Княжеству Србiи 
(Oдъ почетка до конца 1860. године.) XIII, стр. 194-195.
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Сл. 3. Указ Ми ло ша Обре но ви ћа – 26. сеп тем бар 1859.

Све то до ве ло је до си ту а ци је да су у Кру шев цу тог вре ме на, кра јем 
19. и по чет ком 20. ве ка, жи ве ли Је вре ји тзв. Мој си је ве ве ре (у мно го ма њем 
бро ју), и Је вре ји пра во слав ци. Пре ма ре зул та ти ма по пи са ста нов ни штва од 
31. де цем бра 1890. го ди не, у Кру шев цу је жи ве ло два де сет Је вре ја (Мој си-
је ве ве ре), а го ди не 1921. би ло их је два на ест. 17

А пра во слав них Је вре ја би ло је мно го ви ше. О њи хо вој ан га жо ва но-
сти и ме ђу соб ној по ве за но сти го во ри и по да так да су они 1907. го ди не по-
кре ну ли и свој лист - го ди шњак под на сло вом „МЕ РА НОС“, као „Је вреј-
ски го ди шњак за ста ти сти ку жи вих, но во ро ђе них, же ње них и умр лих ли-
ца у Хри сту нам ми ле бра ће и се ста ра“. Прет по став ка је да је лист из ла зио 
у ма лом бро ју при ме ра ка и ис кљу чи во за чла но ве оп шти не, да је пр ви број 
штам пан 1907. го ди не, и да за вре ме Пр вог свет ског ра та ни је из ла зио.

17  El Mundo Sefarad, „Kruševac“, http://elmundosefarad.wikidot.com/krusevac 
(преузето 9.11.2016.).
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Већ и сам из бор на сло ва овог годишњакa „Ме ра нос“ ја сно упу ћу је 
на њи хо ву све сност o ег зи стен ци јал ној па ра ле ли ко ју су осе ћа ли у од но су 
на оне Је вре је из 15. ве ка, ко ји су, да би мо гли оста ти да жи ве у Шпа ни ји и 
Пор ту га лу, при ми ли хри шћан ство, а зва ли су их Ма ра ни 18. Из са др жа ја бро-
ја 9 - јед ног од рет ких са чу ва них при ме ра ка ово га го ди шња ка из 1919. го ди-
не, ви ди се да на ве де них по ро ди ца пра во слав них Је вре ја има 13, са укуп но 
64 чла на. А на на слов ној стра ни, на ко јој се у за гла вљу на ла зе крст и Да ви-
до ва зве зда, ви ди се да је уред ник и вла сник ово га го ди шња ка Ха џи Аврам 
Ле вић, а се кре тар Исак Иса ко вић. Већ и по са мим њи хо вим, као и пре зи ме-
ни ма на ве де них по ро ди ца из са др жа ја тек ста, ви ди мо да су у ве ћи ни слу ча-
је ва свом из вор ном је вреј ском пре зи ме ну до да ва ли, у срп ском је зи ку ка рак-
те ри стич ни, су фикс „ић“.

Сл.4. На слов на стра на го ди шња ка „Ме ра нос“

18  Јевреји и Маври у Шпанији који су, под притиском Инквизиције, морали 
да приме хришћанство, али су потајно и даље остали верни својој ранијој религији.
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Сл. 5. Пр ва стра на го ди шња ка „Ме ра нос“

О по ме ну том ли сту го спо дин Са ва Ша ро њић пи ше: „Као што мо же те 
ви де ти, ово је не ка вр ста ста ти стич ног го ди шња ка Је вре ја пре шлих у Пра-
во сла вље. Од но си се са мо на ту гру па ци ју Је вре ја, и ту се не спо ми ње још 
је дан број, до ста ма ли, Је вре ја ко ји су оста ли у сво јој ве ри. На зив „Ме ра-
нос“ је, по ме ни, ипак по гре шно иза бран, јер по ти че из Шпа ни је. Та ко су на-
зи ва ли Је вре је пре о бра ће не у ка то лич ку ве ру у Шпа ни ји, Пор ту га лу и де ли-
мич но Ита ли ји. На шим Је вре ји ма из ових гра до ва Ср би је: Кру ше вац, Кра-
ље во... итд., на зив се учи нио при клад ним, јер су по сто ја ле при че ка ко ето 
Ме ра но си иако пре о бра ће ни у хри шћан ство, мо гу сло бод но сла ви ти по ред 
срп ских и све је вреј ске оби ча је. И то је би ла исти на кад је Ср би ја у пи та њу“.

Из са ку пље не и за пи са не гра ђе о Је вре ји ма Ку ру шев ца, од стра не док-
то ра ве те ри не Сла во љу ба Са у ла Ша ро њи ћа (Кру ше вац 1948 - Кру ше вац 
2005), ко ји је и сам био Је вреј пра во слав не ве ре, а ко ју је нај ви ше на ла зио у 
спи си ма чу ве ног кру ше вач ког пи сца, но ви на ра и ис тра жи ва ча Ан то ни ја Ма-
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рин ко ви ћа, ду го го ди шњег рад ни ка Исто риј ског Ар хи ва Кру шев ца, са зна је-
мо да је пр во ме сто где су се оку пља ли кру ше вач ки Је вре ји (и пра во слав ни 
и Мој си је ве ве ре) би ло та ко зва но „је вреј ско ка фан че“, ка сни је ка фа на „Со-
лун“. Та ко ђе из истог тек ста са зна је мо да, ка да је у те шким го ди на ма уочи 
Пр вог свет ског ра та, Ми ни стар ство вој ске Ср би је од лу чи ло да због опа сно-
сти ко ја је пре ти ла Ни шу од стра не Бу га ра, у Кру ше вац пре се ле Глав ни од-
бор Цр ве ног кр ста Ср би је, са за дат ком да на рад у Кру ше вац до ђу, по зва-
ни су и Је вре ји – док тор Мар ко Ле то, Ми ка Ада ња, Ал фред Ме ди на и Мо-
ша Ал ка лај.

 Те исте 1914. го ди не, чла ни ца Управ ног од бо ра Са ве за рат них до-
бро во ља ца Ср би је, Је вреј ка На та ли ја-Не ти Мунк, отво ри ла је Вој ну бол ни-
цу при кру ше вач ком са ни те ту. Ка да је ова хра бра же на, но си лац Ка ра ђор-
ђе ве зве зде са ма че ви ма, ко ја је уче ство ва ла у свим ра то ви ма ко је је Ср би ја 
во ди ла за не за ви сност, осло бо ђе ње и ује ди ње ње, умр ла 8. апри ла 1924. го-
ди не, бе о град ске но ви не су пи са ле: „Ова на ша бла го род на се стра Мој си је ве 
ве ре оду жи ла се срп ском на ро ду као рет ко ко ја наша же на. Она је пр ва срп-
ска до бро вољ на бол ни чар ка“.

Из исте гра ђе Сла во љу ба Са у ла Ша ро њи ћа са зна је мо да су је вреј ски 
брач ни пар Ју ли ја и Ев ге ни је Би дер ман 1923. го ди не у Кру шев цу, као пр во 

ак ци о нар ско дру штво, би ли и осни ва чи 
фа бри ке ва го на и гво зде них кон струк ци-
ја. То је би ла пр ва по крет на ра ди о ни ца 
у Ср би ји за оправ ку ва го на, нор мал ног 
и уског ко ло се ка. Тих го ди на у Кру шев-
цу је осно ва на и апо те ка „Све ти Ан дре-
ја“ до би о ско па „Та ко во“. Осни вач апо-
те ке био је Је вреј Лав Ал ка лај са мај ком 
Ел ви ром.

 Има ли су Је вре ји Кру шев ца и 
сво је вој ни ке у Пр вом свет ском ра ту, ко-
ји су во је ва ли за сло бо ду отаџ би не, ра ме 
уз ра ме са Ср би ма. У тој бор би по ло жи-
ли су и сво је жи во те - Јо сиф Х. Тај та цак 
(по ги нуо на Мач ко вом ка ме ну 4. ав гу ста 
1914. го ди не), док тор На тан А. Тај та цак, 
са ни тет ски по руч ник и труп ни ле кар VI-
II пу ка I по зи ва (умро је 21. мар та 1915. Сл. 6. На та ли ја-Не ти Мунк
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од пе га вог ти фу са) 19, а под на ред ник Мо ша Мо риц Тај та цак(овић) про шав-
ши гол го ту срп ског по вла че ња кроз Цр ну Го ру и Ал ба ни ју, те по том бо рав-
ка на Кр фу, бо ле стан од пре ле жа ног ти фу са, пре ба чен је у Швај цар ску, где 
1917. го ди не уми ре и би ва са хра њен као срп ски вој ник.

`Још јед на анег до та ве за на је за по ро ди цу Мо ри ца Тај та ца ко ви ћа, кон-
крет но за ње го ву же ну Ре бе ку и њи хо ву де цу – кћер ке Сул та ну, На та ли ју и 
Со фи ју и си на Да ви да. У вре ме Дру гог свет ског ра та у оку пи ра ном Кру шев-
цу би ти Је вре јин зна чи ло је про гон или смрт. Ре бе ку и ње ну де цу спа си ли 
су Кр ста Но ва ко вић, апо те кар и пред рат ни пред сед ник оп шти не и на род ни 
по сла ник, и Ко са Пе тро вић, са по ро ди ца ма. Скри ва ли су их пр во у Кру шев-
цу, за тим их пре ба ци ли у се ло До њи Кр цин, где су оста ли до кра ја ра та. Це-
ло се ло је бри ну ло о Ре бе ки ној по ро ди ци. До би ли су но ва име на, хра ну и 
оде ћу, а све уз за шти ту по ро ди ца Но ва ко вић и Пе тро вић. При ли ком до де ле 
„Ме да ље Пра вед ни ка“ ко ју спа си о ци ма Је вре ја из Дру гог свет ског ра та уру-
чу је др жа ва Изра ел, уме сто до бро чи ни те ља, по мр лих у де це ни ја ма по сле 
ра та, ме да љу су 2003. го ди не при ми ли њи хо ви по том ци Бра ти слав Но ва ко-
вић, Љу би ца Ка ћан ски и Дра ган Пе тро вић. При ма ју ћи ово при зна ње Дра ган 
Пе тро вић је ре као: „Во лео бих да је мо ја мај ка до жи ве ла да при ми при зна-
ње, али је умр ла 1986. го ди не. Ре бе ки на по ро ди ца је пре жи ве ла рат и вра ти-
ла се у Кру ше вац. И да нас то со ка че, ми ста ри Кру ше вља ни, зо ве мо Ре бе ки-
но со ка че“ (да на шња Ку ма нов ска ули ца, о. а.) 20.

19  Споменица погинулих и умрлих српских Јевреја у Балканском и Светском рату 
1912-1918, стр. 32, 103.

20  Radio televizija Kruševac, „Kruševačke priče: Ko i kako je spasao Rebeku“, http://
www.rtk.rs/?p=24896 (преузето 8.11.2016.).

Сл. 9. Мо ша Мо риц 
Тај та ца ко вић

Сл. 8. 
На тан А. Тај та цак

Сл. 7. 
Јо сиф Х. Тај та цак
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За крај при че о Је вре ји ма и пра во слав ним Је вре ји ма Кру шев ца и у ве-
зи са овим гра дом, сва ка ко је вред на по ме на и при ча о Авра му Ле ви ћу, чи ја 
по ро ди ца во ди по ре кло упра во из Кру шев ца.

Ду го го ди шњи на чел ник Ми ни-
стар ства фи нан си ја, срп ски Је вре јин 
Аврам Ле вић, био је ва жан са рад ник 
дво ји це срп ских ми ни ста ра фи нан-
си ја – др Ла зе Па чуа и Сто ја на Про-
ти ћа. Овај по то њи је за ње га јед ном 
при ли ком 1922. го ди не у ли сту „Ра ди-
кал“, из ме ђу оста лог из ре као и сле де-
ћу по хва лу: „За све вре ме ми ни стро-
ва ња мо га и Па чу о вог, Ле вић је био 
вр ло вре дан и по у здан и вр ло спо со-
бан наш са рад ник. Ако у ра ду на шем 
за др жав не фи нан си је има не че га до-
бро га, ко ри сно га и мо жда за слу жно га, 
он да је дан не ма ли део при па да Ле-
ви ћу... Ле вић је за вре ме ра та (Пр вог 
свет ског, о. а.) у Лон до ну учи нио Ср-
би ји и срп ским др жав ним фи нан си ја-
ма и срп ском др жав ном кре ди ту вр ло 
ле пих и вр ло ум них услу га та ко да је 
ис пра вљао и ис пра вио по не ку не ма лу 
ми ни стар ску гре шку“ 21.

Оно што још ве же Ле ви ћа за 
Кру ше вац је и чу ве но „Ми ро сла вље-
во је ван ђе ље“ из 12. ве ка, нај ста ри ји 
спо ме ник срп ске књи жев но сти, ко је 
је Ле вић за јед но са ком плет ним др жав ним тре зо ром и око 200 сан ду ка зла-
та, у ок то бру 1915. го ди не у Кру шев цу до био на по ве ре ње и чу ва ње, ка да су 
се срп ска вла да, вој ска и На род на скуп шти на по вла чи ле пред Аустри јан ци-
ма, Нем ци ма и Бу га ри ма, то ком Пр вог свет ског ра та. Та ко ће „Ми ро сла вље-
во је ван ђе ље“ пре ћи са срп ским на ро дом пут ал бан ске гол го те, да би се пре-
ко Кр фа и Со лу на са њим и вра ти ло у зе мљу 1918. го ди не 22.

21  М. Б. Милошевић, Јевреји за слободу Србије, стр. 111.
22  Милошевић, Јевреји за слободу Србије, стр. 112.

Сл. 10. Ре бе ки но со ка че
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Све овe чи ње ни це, ка зи ва ња и све до че ња о Је вре ји ма Мој си је ве и пра-
во слав не ве ре ко ји су жи ве ли у Кру шев цу, мо гу до при не ти да се бар ма ло 
ра све тли и са чу ва од за бо ра ва је дан, па ма кар и ма ли део на сле ђа из исто ри-
је ово га гра да. Суд би не ових љу ди и њи хо вих по ро ди ца су, не са мо део њи-
хо вих ин ди ви ду ал них жи вот них при ча, не го су и сли ка јед ног про шлог вре-
ме на из це ло куп не исто ри је Ср би је.

Ли те ра ту ра

El mun do Se fa rad, „Kru se vac“, http://el mun do se fa rad.wi ki dot.com/kru se vac (пре у зе то 
9.11.2016).

Збор ник за ко на и уре да ба у Кња же ству Ср би ји у до са да њим збор ни ци ма не штам-
па них а из да них од 2. Фе бру а ра 1835. до 23. Ок то бра 1875. год. Књ. 30. Бе о-
град: Штам па и из да ње Др жав не штам па ри је, 1877.

Јо ва но вић, На та ша (2015): Чи тај и дај да ље! : ру ко(м)пи са на пе ри о ди ка: ка та лог 
из ло жбе, Бе о град: На род на би бли о те ка Ср би је.

Lebl, Že ni (2002): Do ’Ko nač nog re še nja’ Je vre ji u Sr bi ji. Be o grad: Či go ja štam pa.
Ra dio te le vi zi ja Kru še vac, „Kru še vač ke pri če: Ko i ka ko je spa sao Re be ku“, http://www.

rtk. rs/?p=24896 (пре у зе то 8.11.2016).

Сл. 11. Аврам Ле вић Сл. 12. Ми ро сла вље во је ван ђе ље



390 Биљана Албахари: Је вре ји и пра во слав ни Је вре ји Кру шев ца

Ми ло ше вић, Ми ха и ло Б (1995): Је вре ји за сло бо ду Ср би је. Бе о град: „Фи лип Ви-
шњић“.

На до ве за, Бран ко, Ја ко вље вић, Би ља на М. (2013): Крат ка исто ри ја Је вре ја у Ср би-
ји. Бе о град: Кул тур на за јед ни ца Кра ји не /КЗК/.

Пе ру ни чић, Бран ко (1971): Кру ше вац у јед ном ве ку 1815–1915. Кру ше вац: Исто риј-
ски ар хив.

По по вић, Не бој ша (1997): Је вре ји у Ср би ји. Бе о град: Ин сти тут за са вре ме ну исто-
ри ју.

Сбор ни къ за ко на и уред ба и уред бе ны ука за из да ны у Кня же ству Србiи (Oдъ по чет-
ка до кон ца 1860. го ди не.) XI II. (Бе о град: У Пра ви тел стве ной кнь и го пе чат-
ньи, 1861), 194–195.

Спо ме ни ца по ги ну лих и умр лих срп ских Је вре ја у Бал кан ском и Свет ском ра ту 
1912–1918. Бе о град: Је вреј ски исто риј ски му зеј и Са вез је вреј ских оп шти-
на Ср би је, 2014.

Хра бак, Бо гу мил (2009): Је вре ји у Бе о гра ду: до сти ца ња рав но прав но сти (1878), 
Бе о град: Срп ски ге не а ло шки цен тар.

Bi lja na Al ba ha ri 23

Sa va (Sa ul) Ša ro njić 24

Bra ni slav Ri stić 25

JEWS AND ORTHODOX JEWS OF KRUSEVAC

Abstract

This paper presents the evidence regarding the history of Jewish community in 
Krusevac. It tells a story of those who remained firm to the faith of their ancestors, and 
those who, due to specific political and economic circumstances during the reign of Obre-
novic dynasty, converted to Orthodox Christianity. The main source for this paper is ba-
sed primarily on family archives and collected materials of brothers Slavoljub and Sa-
va (Saul) Šaronjić, who themselves are descended from Jews who had converted to Ort-
hodoxy.
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