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I
УВОД

КадасеДругисветскиратсручионаЈугославију,Крагујевац
јебиодинамичан,индустријскиразвијен,економскијак,проспе
ритетан,унационалномпогледушароликград,пунмогућностии
привлачанзаживот.

Историјамујенаменилатрагичнусудбину.Постаојепопри
штеједногоднајвећихзлочинанемачкевојскеуДругомсветском
рату.Крагујевацје,несамозбоговогзлочина,већ,мождаивише,
збогодносаграда,својихсуграђанаисрпскогнародауцелини,по
стаосимболстрадалништваовогнарода.Ибезлошенамере,често
сеовострадалништвопоистовећивалосасрпскимнародом.

Истинуговорећи,страдањесрпскогнародауПрвомиДру
гомсветскомратуимамитскеразмере.Оваквомишљењенијеса
мопроизашлоизнашегкарактера,већимаутемељењеуреалним
бројевимажртава.Тимесеприближаваонимвредностимакојесу
осталеурезанеуколективномсећањусвихнарода,којисууисто
ријскомвременубивалидовођенинаивицуопстанка.Убеђенисмо
даћедоприближногзакључкадоћисвакинеутралнииобјектив
ниистраживач.

Али,акосесамоосврнемо,видећемоколиконисмобилиуса
мљениустрадању.Нашусудбинунаовомпросторуподелилису
инашисуграђаниЈевреји,Ромиидругинароди.ХолокаустЈевре
јауЕвропитокомДругогсветскогратанијезаобишаониСрбију.У
СрбијинијебилоАушвица,Мајданека,Јасеновцаисличнихкон
центрационихлогора,али,нажалост,ималисмоимиСајмиште,
Бањицу,гаснекамионеибројнастратиштанакојимасустрадали
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Јевреји.Сигурнисмоданашнарод,збогсвогстрадања,никадане
ћезаборавитиистрадањеЈеврејаилиРома,јерсапатништвоства
равезејакеколикоионенационалне.Ипак,нијенаодметувеки
изноваотомеговорити.

Многојејошживихнашихсуграђанакојисусвоједетињство
илидечаштвопровелиугодинамапредДругисветскират.Њимасу
јошусећањуведраилепалицањиховихдругова,дечакаидевојчи
ца,којисубилималопосебни,алисенипочемунисуодњихраз
ликовалиикојисурадоучествовалиускоросвимдечијимигра
маинесташлуцима.Нисуизостајалиниувечитомнадмудривању
ђакаипрофесора,убежањусачасова,шапутању,убриткимиму
дримдосеткамакојимасуизмамљивалиосмехеинајстрожијим
професорима.Утокуратаскоросвисунестали,настратиштима
илиурасејању,алиуспоменанањихињиховепородицеосталаје
даживимеђуKрагујевчанима.

Многисматрајудајеуправоодноспремајеврејскомнароду
важна,аконеиједнаододлучујућихмерацивилизованости,де
мократичностиитолеранцијеједногдруштва.Атолерантностсе
засигурноможесматратинајважнијомтековиноммодернециви
лизацијекојојприпадамо.Смисаозаразумевањедругогидруга
чијегчовекауокружењу,посебнокадајеонумањини,представља
највишистепенсазревањаизрелостиједногнарода.Нашнародсе
утомсмислунемачегапостидети.

Сатимбиблијскимнародомзаједносмосеуједномотпађеном
имрачномпериодумодернеисторије,завремеДругогсветскограта,
обрелиускоробиблијскимвременима,кадасусенечовечномдик
татусудбинеморалесупротставитинајљудскијеособине:храброст,
част,пожртвовање,љубавпремаближњемисолидарностсањим...
Акрагујевачкострадалништвоијестеималобиблијскеразмере.

Затоовакњига,поредобележавањауспомененанашестрада
лесуграђанејеврејскогпорекла,представљаисвојеврсниомажге
нерацијамаСрбакојесуималеинтелектуалнаидушевнасвојства,
којанамсвимаиданасмогубитиначаст.
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II
КРАТКАИСТОРИЈАЈЕВРЕЈСКОГ

НАРОДА

Јеврејисународсемитског1пореклаипотичуизМесопотами
је.НаисторијскусценуступилисукадаиСумери,СтариЕгипћани,
Вавилонци,Асирциидругистаринароди.Аврам,праотацЈевреја,
довеојесрединомXIXвекап.н.е.својнародуХанан,обећанузе
мљу.Уследиојепериододскоро2000годинаиспуњенбурномисто
ријом,успонимаипадовима,победамаипоразима,блиставимдр
жавотворнимпериодимаипрогонствима.Предкрајовогпериода
ЈеврејисусесуочилисаРимскимцарством,противникомдруга
чијимиопаснијимодсвихдотада.Јеврејскодруштвобилојесо
цијалнораслојеносајакимсупротстављенимсхватањимаиинте
ресима.Насупротњиманалазиласенајачасилакојујесветдотада
видео.Резултатовогсударабиојеунапредпознат.

Силоморужја,алиивештомполитиком,Римљанисупоко
рилиивладалитадашњимпознатимсветом.МаркоАнтонијеје40.
годинеп.н.е.претвориоГалатскукраљевинуупровинцијукојомје
владаоИродВелики.Његовисиновиподелилисудржаву,ањен
главнидео,Јудеја,ушлајеусаставпровинцијеСирије.

1 СемитисугрупанародакојиводепореклоодСема,једногодтројицеНојевихсинова.
УмодерновреметосуАрапи,Јеврејиидруги,мадаседанасчестопогрешномисли
дасутосамоЈевреји
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Мојсије, Микеланђело

ИакојеРим,кадгодјетобиломогуће,принципијелно,водио
релативнотолерантнуполитикупремапокоренимнародима,нетр
пељивостЈеврејапремаримскојвластибилајетрајна.Онисубили
иуперманентномсукобусаГрцимаиосталимхеленизованимста
новништвом.ЦарКлаудијепокушаоједаизмиризавађенестране.



9

IIкраткаиСторијајеврејСкогнарода

УкинуојеиКалигулинонаређењеосмештањуцарскестатуеуЈеру
салимскихрам.Алиништанијемоглоспречитисукоб.

локалнисукобЈеврејаиГрка66.годинеуЦезарејипрерастаоје
уустанак,увремекаданијепостојаланиједнареалнапретпоставка
зауспехустанка.КадауправникСиријенијеуспеодасмирипобу
ну,наустаникејепослатпрослављенивојсковођа,конзулВеспази
јан.Али,послесмртицараНерона,Веспазијансеупустиоуборбу
зацарскукруну,оставившисвомсинуТитукомандунадтрупама
којесусеборилеуЈудеји.Септембра70.године,последугихикрва
вихборби,освојенјеЈерусалим.Другихрамјепорушенисравњен
саземљом.Јошнеколикогодинатрајаојеизолованиотпор.Сапа
домМасаде,ињеномблиставомпоруком,престаојесвакиотпор.
ВећинаЈеврејапрогнанајеудругеделовецарства.Бескрајнадија
спораЈевреја,којајетадазапочела,трајевећдвамиленијума.

КадајецарХадријанпожелеоданаместопорушеногЈеруса
лимаподигнеградЕлијаКапитолина,атамогдејенекадабиоЈеру
салимскихрамподигнехрамЈупитера,укојембисеодржаваокулт
самогцара,дошлоједоновогустанка132.године.Начелуустанка
биојеизвесниСимон,названБарКохба(синзвезде),којисепро
гласиозаМесију.Устанакјеугушен135.године.Биојеовопослед
њивеликиустанакЈеврејаЈудејаца,послекогаимјечакбилозабра
њенодаживенатериторијиЈудеје.

РасељенипоогромномпространствуРимскогцарства,Јевре
јисустворилимногеновекултурнецентре.

УнасталимисторијскимоколностимаЈеврејскинародсепо
делиопрематериторијинакојусенаселио:наСефардеилишпан
скеЈеврејеиАшкеназеилинемачке,односносредњоевропскеЈе
вреје.

Сефардиимајусвојјезикладино,којијемешавинахебрејског,
арапскогишпанскогјезика.ОдАшкеназасеразликујуипоштова
њемвавилонских,уместопалестинских,јеврејскихритуалнихтра
диција.ПослепротеривањаизШпанијекрајемXVвека,најпресу
сесклонилиуСевернуАфрикуидругеделовеОсманскогцарства.
Одатле,нештокасније,насељавајуФранцуску,Холандију,Енглеску,
Италијуибалканскеземљеподтурскомвлашћу.ОдXVIвекапо
мињесенасељавањеЈеврејаиуСевернојАмерици.

АшкеназисуупочеткунасељавалидолинуРајне,алисуодкра
јаXIвека,одпочеткакрсташкихратова,кренулинаисток,насе
лившиПољску,балтичкедржавеиРусију.ОдСефардасеразликују
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обреднимрутуаломусинагоги,културномтрадицијом,изговором
хебрејског,каоиупотребомЈидиша,језикомовескупинеЈевреја.

Унутаровихскупинаобликовалисусезаједничкиобичаји,
одржавалисе,мењалииприлагођавалиусловимановихвреме
наипростора.Међутим,какосусеобичајидиректнонаслањали
напрописеизСтарогзаветаиТалмуда,обезаједницесупромене
усвакодневномживотувршилестрогосепридржавајућисвојеве
реиверскетрадиције.Точврсто,безусловноутемељењеживотау
вери,биојеосновопстанкаЈеврејскогнарода.

Гдегоддајеживеојеврејскинарод,судбинамујескоросвуда
билаиста.Уградовимасумоглиживетисамоуодвојенимделови
ма,утзв.гетима,апапаПавлеIVиздаоје1555.годинебулуоово
ме.Нисумоглидапоседујуземљуитоихјеприморалодасебаве
трговином,акаснијеибанкарскимпословима.Давањеновцауз
камату,увремекадасетосматралонеморалним,изазивалојемр
жњупремањима,амржњајечестопрерасталаупрогонеипогро
ме.МождајенајвећуулогуувековномпрогањањуЈеврејаодиграла
црква,пресвегакатоличкацрква,дајућиидеолошкуосновуњихо
вомстрадањукрознаметнутукривицународаодговорногзарас
пећеХристово.

Менора
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III
КРАТКАИСТОРИЈА

КРАГУЈЕВЦА

ИакооКрагујевцунемаписанихтраговауизворима,сигур
ноједајепостојаокаонасељеизавремесрпскесредњовековнедр
жаве.TeкпослепадаСрбијеподтурскувласт1459.године,Крагу
јевацсепрвипутпомињекаотргудефтеруСмедеревскогсанџака
1476.године.СледећипомениКрагујевцавезанизааустријскера
товепротивТурскеињиховууправуовимобластима,крајемXVII
иупрвојполовиниXVIIIвека.

УПрвомсрпскомустанку,КарађорђеПетровићослободиоје
Крагујевац5.априла1804.године.Послепропастиустанка,1813.
године,уСрбијуиКрагујевацпоновосевраћајуТурци.Коначно
јеослобођентурскевладавине1815.године.ВођаДругогсрпског
устанка,кнезМилошОбреновић,одредиоје1818.годинеКрагује
вацзапрестоницуслободнеСрбије.Уњемусуодржаванескупшти
не,доношенеодлуке,читанисултановихатишерификојимајева
залнакнежевинапостепеноизрасталаусамосталнудржаву.Једну
однајзначајнијиходлукадонеојекнезМилошнаСпасовскојскуп
штини1834.године,кадаје,иакотурскивазал,укинуопоследње
остаткетурскогфеудалногсистема.Наосновутеодлукесрпскисе
љаципостајувласницисвојихбаштина,међупрвимауЕвропи.

Времедо1841.године,кадајепрестоницаконачнопренетау
Београд,представљазаКрагујевацвремеполитичког,економског
икултурногпросперитета.ИнаконтогаКрагујевацјеимаозначај
нуулогу,атосеогледалоуповременимзаседањимаскупштинесве
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до1878.године.Уњемусу,измеђуосталог,прочитанеодлукеБер
линскогконгреса(1878)којимајеСрбијастеклапунунезависности
ушлаукругпрвих25међународнопризнатихдржаваусвету.

УКрагујевцусуоснованеготовосвепросветнеикултурне
установеуобновљенојсрпскојдржави:Књажевскосербскабанда,
првиоркестарсакапелмајсторомЈосифомШлезингером(1831),
Гимназија(1833),Штампарија(1834),Театар(1835),лицеј,првави
сокошколскаустанова(1838),Војнозанатлијскашкола(1854)идруге
установе.УКрагујевцује1871.годинеоснованаУчитељскашкола,
прватеврстеуСрбији,а1891.годинепочелајесарадомДругави
шаженскашкола.Овашколаје1898.претворенауЗаводзаваспи
тањеженскедеце,а1903.године,приовојшколиотворенајеЖен
скаучитељскашкола.

Послекраткогпериодастагнацијеградјепоновооживеопре
сељењемТополивницеизБеограда(1851).Уњојје15.октобра1853.
годинеизливенопрвихшесттопова.Одтадаонајепредстављала
основуиндустријскогразвиткацелекнежевинеСрбије.Новипод
стицајразвојабиоједолазакпрвогвозауКрагујевац,10.августа
1886.године.

УтовремеКрагујевацјеимаооко7000становникаиоко600
радникауТополивници,одкојихсумноги,завршившизанатеи
школеуземљамазападнеЕвропе,донелиинапреднеидејетогсве
та.ПослепериодаседамдесетихгодинаXIXвекакојејеобележио
СветозарМарковић,почеткомXXуКрагујевцујеснажноупори
штеималаСрпскасоцијалдемократскастранка.ДрМихаилоИлић
победиоје1903.годиненаизборимаипостаојепрвисоцијалдемо
кратскипосланикуСрбији.

УПрвомсветскомрату,1914.и1915.године,уКрагујевцусе
налазилоседиштесрпскеВрховнекоманде.ТусувојводаРадомир
ПутникигенералЖивојинМишићнаправилиплановеблиставих
победасрпскевојскенаЦеруиКолубари.

Периодизмеђудваратакарактеришедаљиполитички,при
вредниикултурниразвој.УочиДругогсветскогратаКрагујевацје
биоједаноднајразвијенијихградовауСрбији.

Немачкетрупесу11.априла1941.годинезаузелеКрагујевац.
Војскаистановништвобранилисусвојград,алипредсиломоруж
јанијебилопомоћи.

УтокуДругогсветскограта,уборбизаслободу,погинулоје
илиубијеновишехиљадаграђанаКрагујевца.Игромсудбинеили
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IIIкраткаиСторијакрагујевца

случајаКрагујевацјеослобођен21.октобра1944.године,тригоди
непосленајвећетрагедијеусвојојисторији.

ДанасјеКрагујевацмодеранградсаоко180000становника,по
литичко,привредно,образовноикултурноседиштеШумадије.
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IV
ЈЕВРЕЈИНАТлУСРБИЈЕ

ИзвесноједасуЈеврејиживелинапросторимабившеЈуго
славијејошодвременаРимскогцарства.Интензивнијенасељава
њеуследилојепослеуништењањиховедржавеиразарањаЈеруса
лима.Материјалнитраговињиховогживотанаовомтлупотичу
изIIIиIVвекаивезанисузаСолинкодСплитаиСтобиуМаке
донији,гдејепронађенстубјеврејскогхрама.

ПрвиподатакоЈеврејиманатериторијиСрбијепотичеиз950.
годинеиговориоЈеврејимауБеограду,аналазисеупреписци
кордобскограбинаХисдајаИбнШаптутасахазарскимкаганом
ЈосифомXI2.Премасачуванимподацима,БеоградјепослеСолу
напостаоједаноднајзначајнијихјеврејскихцентаранаБалкан
скомполуострву.УхрисовуљамакраљаУрошаиз1250.годинеи
цараДушанаиз1354.године,јеврејскитрговцидобилисудозволе
ослободнојтрговинипосрпскимземљама.Помињусеијеврејска
насеља,алиискључивоујужним,македонскимделовимацарства.
ОникојисуживелиуСрбијитретиранисукаоиосталистранци
иплаћалисугодишњипорезпоглавистановника.Иначе,Срби
јасеразвијаланаосновамавизантијскогправа,аононијебашби
лоблагонаклонопремаЈеврејима.НаподручјуданашњеВојводи
неналазимо,унекрополамаизVIIIиIXвека,траговеприсуства
Јеврејанатомпростору.

2 МрНебојшаПоповић,Јевреји у Србији 1918-1941,Београд,1997,11.
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Стуб јеврејског храма из IV века, Охрид
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ЈеврејикојисуусредњемвекунасељавалипростореСрбијепо
тичуизвећихтрговачкихцентараГрчкеиБугарскеиприпадалису

„јеврејскојгрупи,најчешћеозначаванојкаоРоманиоти“3.
ЗавреметурскевладавинепостојипуноподатакаоживотуЈе

врејанаовомпростору.Турскисултанисуималиблагонаклонстав
премаЈеврејимаипрењиховогдоласканаБалкан.Турцисууњи
мавиделикориснеподаникекојисусебавилитрговиномизана
тима,накојесусемоглиослонити,преивишенегонахришћан
скеподанике.Јединосујаничариповременоималипремањима
непријатељскистав.Турскаје,уосталом,билаиуточиштезаЈе
врејеСредњеиЗападнеЕвропе,почеводXVвека,кадасупочела
великапрогањањаЈеврејанаверскојираснојоснови.УXIVиXV
веку,привучениблагонаклоношћуТурака,сасевераЕвропеута
ласимадолазеАшкенази,којиврлобрзопотискујуудругиплан
Романиоте.После1492.године,одлукомкраљевскогпараФерди
нандаиИзабеле,занеколикомесециизШпанијејепротеранови
шеодстохиљадаЈевреја.НаБалкандолазимногошпанскихЈе
вреја,Сефарда,којисекаокултурнонадмоћнинамећуидајупечат
целомбалканскомјеврејству.УсукобуТуракасаЗападом,одкра
јаXIVдокрајаXVIIIвека,балканскиЈеврејидалисусвојдопринос
Турској.Помагалисуразвојтурскеартиљерије,турскетрговинеи
науке.БавилисусеишпијунскимпословимаукористОтоманске
империје.УТурскојсу,једномречју,ималирелативномиранидо
барживот.СрединомXIVвека,Солунпостајенајвећајеврејскаоп
штинанаБалкануизрастајућиудуховниипривредницентарЈе
врејаjугоисточнеЕвропе.

СрединомXVIIвека,1663.године,уБеоградујеживелооко
800Јевреја.Живелисуодвојеноодосталогстановништва.Углав
номсусебавилитрговином.Ималисуисвојушколу.

Завремеаустријскеуправењиховопложајсепогоршао.Уку
панбројЈеврејасесмањио,алисебројнемачкихЈеврејаповећао.
Године1717.билоихјеуБеограду,укупнооко50породица(скоро
250душа).АустријскавластуБеограду,којајебилаподутицајемје
зуита,донелајестрогепрописепротивЈевреја.Нисумоглидобити
правонасвојинунепокретнихимања,илиместозасинагогу.Власт
ихјесматралазашкодљивуврстуљуди,којејетребалоштовише
ограничаватиуњиховомзеленашкомраду.Срећнаоколностјебила

3 МрНебојшаПоповић,наведенодело,11.
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штојетадашњемуправникуСрбије,АлександруВиртембершком,
главнифинансијербиоЈеврејин,Сис.Онјезнатноолакшаваопо
ложајЈеврејаиуБеоградуиуСрбији.Ипак,нинемачкимЈеврејима
ниједозвољенборавакувароши,негоимјебиодатједанстарихан,
којијебиопоредханатурскихЈевреја.Утомханусуималинарас
полагању47соба,25кухиња,и7подрума.ТајдомнемачкиЈевреји
сузвалиабхехан.ТурскиЈеврејиималисушећерханса103собе,49
кухињаи27подрума.УтовремепостојалесууБеоградудвебого
штованејеврејскеопштине:СефардскаиАшкенаска.Свакаопшти
наималајесвогарабинаитосубилирабиниМореноилеви.Рабин
левијеједновремебиозаједничкирабинобеопштине.

Требанапоменутидасупроменегосподаранаовимпросто
римазналедабудуитрагичнезаЈевреје.Кажњавалисуихновиго
сподари,алиистари,кадбипоновоуспоставиливласт,јерсени
суповлачилисањима.

ПочеткомXIXвекауБеоградујеживелооко1000Јевреја.По
слеослобођењаБеограда,1806.године,Срби,кивнинаЈеврејевише
„збогварањаутрговини,неголизбогзакона(вере),суихсинодал
нимзакљученијемнесамоизграда,већиизцелеземљепротера
ју,тесеразиђупоСремуиБосни“4.Премаподацима,приликом
ослобођењаБеоградаубијенојеинеколикоЈевреја,неколицинаје
насилнопреобраћенаухришћанство,астрадалајеијединабео
градскасинагога.

ТокомустанкаизбеглиЈеврејииварошкиСрбипосталису
главнилиферантиоружјаимуницијесрпскимустаницима.Наин
тервенцијуРусијеустаничкаСрбијаобуставилајепрогонеЈеврејаи
одтадаониуБеоградуимајуистаправакаоиосталистановници.

4 ТихомирЂорђевић,Из Србије кнеза Милоша,Београд,1924,153.
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ПослеослобођењаСрбије1815.године,завладеМилошаОбре
новића,ЈеврејисенастањујуиудругимварошимаСрбије.Дасусе
Јеврејиврлобрзоприлагодилиобновљенојмладојсрпскојдржави
показујерезултатпрвогпотпунијегпописаиз1834.године.УКне
жевиниСрбијиживелојетадаоко2000Јевреја,одчегауБеогра
дуоко1500.Милошевличнилекар,Куниберт,пише1838.године
дауБеоградуживи1530Јевреја,којисубилинастањениу210ку
ћа.5ВећинусучинилиСефарди,докјеАшкеназабилосамооко
200душа.

УБеоградуЈеврејисуживелиискључивонаЈалијииДорћолу
илиЈеврејскојмахали,дунавскомделубеоградскевароши.Бавили
сусепрвенственотрговиномиразнимзанатима.Године1825.било
јеуБеограду208арачких(пореских)јеврејскихглаваса114дома
ћинаЈевреја.Билојебакалина,механџија,терзија,лимара,хећима,
учитеља,попова,ђакаидругих.Овајсебројунареднимгодинама
повећавао.Јеврејизанатлије,нисуулазилиусрпскееснафе,нитису
ималисвојееснафе.Билисуподвлашћусвогакмета.

Године1824.понаредбисултанаодстрањенисуизслужбе(цар
скеадминистрације)свиЧифути(Јевреји)инањиховоместосу
постављенихристијани(Срби).УБеоградусуЈеврејиималисвоју
засебнујеврејскуопштинусајеврејскимкметомначелу.Тојеисто
временобилаињиховацрквенаопштина.Онасестаралаојевреј
скојсинагоги(аври),школи,сиротињииоинтересимасвогнаро

5 МрНебојшаПоповић,наведенодело,14
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да.ПриходеједобијаларазрезомнаЈеврејепремаимовномстању,
прилозима,дохоткомодмицвата.Мицватсупочастикојејенеко
одЈеврејамогаоуживатиухраму(синагоги);отварањеизатвара
њесветихковчегаукојимасучуванитора(закони),ношењеторе
похрамуидруго.Почастједобијаоонајкобиналицитацијидао
највише.ПриходесуостваривалииодтаксекојусуплаћалиЈевре
јистранци,којибипродавалисвојуробууБеограду.Порезјебио
1грошна100гроша.Општинајераспоређивалаисакупљалаод
ЈеврејаодређениданакипредавалагаТурцима,апослеослобође
ња,Србима.Тосучинилидвапутагодишње,наЂурђевданиМи
тровдан.Семданка,Јеврејинисубилиничимдругимоптерећени,
паникулуком.

Јеврејисубилисолидарнацелина,штитилисусеиузајам
нопомагали.БеоградскиЈеврејисусезаузималиизаосталеЈевре
јеизСрбијекадбиовиодњихзатражилипомоћ.Завреметурске
владавинебилисулојалниподаници,апослеослобођења,посте
пеносусеприлагођавалиновимприликама.Напочеткуустанка,
јеврејскитрговцисубилинајбогатијиљудиуСрбији.Удобакне
заМилоша,билојеврлобогатихтрговацаЈевреја.ИстицаосеХа
јимбехорДавидкојијебиопашинлиферант,алиилиферанткне
заМилоша.ОнјезакнезаМилошамењаоновaцилигајеслаоу
иностранство,вршиокуповинеуиностранству,изасебеизадржа
ву.Каочовекпосебногповерења,набављаојеиоружјеуиностран
ству.Тојемогаосамопоузданкнежевсарадникипријатељ.Кнез
мујепомагаоданаплатидуговеодсвојихподаникауСрбији.Од
миљакнезМилошгајеназваоДави(д)чеилиДавичо.Докјезапа
шурадиојавно,заМилошајерадиотајно.Збогтогајеимогаода
1835.годинеспасеМилошуживотодтурскеподвале,алимораоје
данапустиБеоград.Посхватањима,Хаjимјебиоевропскичовек–
Европејац,биојекњижевникимецена,писаојеинашпанскомје
зикујеврејскимсловима(писмом),сарађиваојесамногимевроп
скимтрговачкимкућама.

ОдносиизмеђуСрбаиЈеврејанисубилинарочитосрдачни.
Живећивечитоутуђимземљама,каотуђинци,Јеврејисубили
прекаљениуборбизаодржањеизастицањебогатства.Иакомало
бројни,зналисудасеистакнуинаметнуусвакојсрединииусвим
условима.ПодТурцимасубилиузвласт,алисубрзоумелидаза
добијунаклоностикнезаМилоша.Доброорганизованиисложни,
скороувекимјеишлодоброибилисујакаконкуренцијасрпским
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трговцимаизанатлијама.Србисусежалилизбогтогавластимаи
тражилидасеограничибројјеврејскихдућана.КнезМилошније
имаопредрасудапремаЈеврејима.Поклањаоимјеиступажњукао
иСрбима.ОтомесведочиипримердобресарадњесаХаjимомДа
видом.УколикобикојиЈеврејинбиоопљачканилипокраден,или
мудуговинисууредновраћани,Кнезјенаређиваолокалнимвла
стимадасепостарајудасвебудеуредуидасештетанадокнади.
Кнезјеослободиоодплаћањапорезајеврејскесвештенике,цркве
њакеиучитеље,јерсуиСрбиодтогабилиослобођени.

ПоугледунакнезаМилошаидругевластиуСрбијинисуЈе
врејеодвајалиуправимаодСрба.Односно,уграђанскимодносима
ЈеврејисуизједначаванисаСрбима.Ипак,положајЈеврејауСрбији
подкнезомМилошем,нарочитоуунутрашњости,нијебиотачно
одређен.МожесерећидајеположајЈевреја,ујошувеквазалнојСр
бији,одређиваоличниставкнезаМилоша,иакојехатишерифом
изновембра1830.године,којимјеСрбијапосталааутономнакне
жевина,иЈеврејимабилапризнатапунаравноправностсаосталим
грађанима.ПоштосубилиизједначенисаСрбимауправима,би
лисуизједначенииуобавезама.Међутим,уодносунаСрбечаксу
билиипривилеговани,јернисубилиобавезнидакулуче6.

ЈеврејисууБеоградуималиисвојушколу.УСрбијикнезаМи
лошаподстицанјеињиховкултурнинапредак.Такојепрваштам
паријауобновљенојСрбији,којајепочеласарадом1832.године,
Књажевскосербскатипографија,набавилаичивутскасловаињи
масувећ1837.штампанетријеврејскекњиге.7

СкороидиличанодносвластииЈеврејазавремевладавине
кнезаМилоша,мењаосеиквариозавремењеговихнаследника.Из
београдскихкруговакојинисубилинаклоњениЈеврејима,потекла
је1841.године,већвековимапозната,оптужбаоритуалномуби
ству.ОваоптужбаосталајебезодјекајерсуисрпскавластиСрпска
православнацркваосудилеоваквеклевете.Подпритискомстал
нихоптужби,кнезАлександарКарађорђевићје,ипак,попустиои
уредбомод12.новембра1846.годинезабраниојеЈеврејимадаљи
боравакуунутрашњостиСрбије,каоипоседовањенепокретности.
ЗбогтогајевећинаЈеврејаизунутрашњостимораладараспрода

6 ТихомирЂорђевић,наведенодело,156.
7 МиланКољанин, Јевреји и антисемитизам у Краљевини Југославији,Београд,2008,

159.
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кућеиликвидирасвојетрговачкеизанатлијскерадње.Многису
напустилиСрбију.УследилисупротестиПорте,вишеевропских
земаља,каоиСвеопштејеврејскеалијансе8.Завремедругевладе
кнезаМилошапоновојепоправљенмеђународниугледСрбије.На
Госпојинскојскупштиниодржанојсептембра1859.године,донетје
Указоравноправностиграђанакојимсе,свакистановниковезе
мљебезразликевереинародностиможенастанитигдежелиида
семожезаниматизанатомитрговиномкакохоће.Завремедруге
владекнезаМихаилаОбреновића,истикруговикаоиувремеУста
вобранитеља,повелисукампањупротивЈевреја.Резултатјеодлу
каизфебруара1861.годинеопротеривању60јеврејскихпородица
изСрбије.Овајмрачњачкидекретјеизазваоснажнопротивљење
вишеевропскихземаљаијеврејскихорганизацијаимораојебити
повученкрознеколикомесеци.Очигледнодајеновојсрпскојвла
стисметалаприлагодљивостиспособностЈеврејадасеснађуииз
вукукористизсвакеситуације.Сметалајеиблагонаклоносткнеза
Милошакојајеупраксичестозначилаповољнијиположај.Мо
ждаје,ипак,највишесметаоставЈеврејапремаполувазалнојсрп
скојдржави.Наиме,онисејошнисудовољноидентификовалиса
њом.Себесусматралиподанициматурскогсултана,асрпскаствар
готовоихсенијенидотицала.

Ипореддоношењаоваквогзакона,никнезМихаилонијеимао
антисемитскихпредрасуда.Увремењеговевладавине,1864.годи
не,отворенесудведржавнејеврејскешколе.

ЗавремевладавинеМиланаОбреновића,Уставомиз1869.го
дине,свисрпскиграђаниизједначенисупредзаконом,поредпра
вославнеидругепризнатеверебилесудозвољенеизаштићенеза
коном,ачланом35,Јеврејимајеомогућенослужењесрпскевојске,
алинеистицањеофицирскихчинова.Осталасуиограничењау
погледустановањаипоседовањаимовинеизванБеограда.

Јеврејисусвојпатриотизамисказаливећуратовима1876
1878.године,адоприносратусаТурскомдалојеиЈеврејскожен
скодруштво,основано1874.године.НаБерлинскомконгресу,одр
жаномод13.јунадо13.јула1878.године,шестевропскихземаља
иТурскапоставилисупроблемрешавањајеврејскогпитањакао

8 Свеопшта јеврејска алијанса (Alliance Israelite Universelle), међународна јеврејска
орга низацијаоснована1860.уПаризусациљемразвијањајеврејскесолидарности,
еманципацијеиобразовања
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питањечасти.ПризнавањенезависностиСрбијебилојеусловље
норешавањемјеврејскогпитања.ЈованРистић,уимесрпскевладе,
обавезаоседаћејеврејскопитање,односноизједначавањеЈевреја
управимасаосталимграђанима,битирешенопрвомприликом.
ПослеовогобећањапризнатајенезависностСрбије,чланом34и
35,алијебилаусловљенапреузетомобавезом.Текпоследесетго
динаоваобавезабилајеконачноиспуњена.

НасвечанојНароднојскупштини,одржаној14.јула1878.го
дине(26.јулапогрегоријанскомкалендару)уКрагујевцу,прочи
танесуодредбеБерлинскогконгресакојимајеСрбијапосталане
зависнадржава.

Принципиевропскедемократијенашлисусеуновомуставу
КраљевинеСрбије,тзв.Радикалскомуставу,којиједонет21.децем
бра1888.година(2.јануар1889.године).СвимподаницимаСрбије,
безобзиранавероисповест,гарантованасуграђанскаправаисло
бодеипотпунаједнакостпредзаконом.

Учлану18кажесе:Слободајесавестинеограничена.Свепри
знатевереслободнесуистојеподзаштитомзаконауколиковр
шењењиховихобреданевређајавниредиморал.Члан20каже:
Српскисеграђанинемогуослободитисвојихграђанскихивојних
дужностипозивајућисенапрописесвојевере.Учлану42кажесе:
КраљјезаштитниксвијупризнатихвероисповестиуСрбији.

МалаиодскоранезависнаСрбијадонелајеједаноднајлибе
ралнијихуставатогадобауЕвропи.

Поредуспешнозавршенеборбезаграђанскуравноправност
ЈеврејауСрбији,уовомпериодупостављенесуосновезближава
њаСрбаиЈевреја.УскоросуЈеврејистеклиправостицањачинова
увојсци,ималисуслободукретањаипословањапоцелојСрбији,а
усрпскомдруштвунијебилоотпорапремањима.Светорезулти
ралојепојавом„посрбљавања“јеврејскихпрезимена,а1900.годи
не46%Јеврејаизјаснилосезасрпски,каоматерњијезик.Јеврејско
женскодруштво,основано1874.године,радилојенајачањувеза
измеђуЈеврејаиСрба,ахуманитарнимрадомдалоједоприносСр
бијиуратусаТурском.ПрвоЈеврејскопевачкодруштвоосновано
је1879.године,аливећследећегодинепочињедаучлањујеиСрбе.
СходнотомемењаимеуСрпскојеврејскопевачкодруштво.Под
тимименомделовалоједо1941.године.БенкоДавичо,синХаји
маДавида,покренуојеиницијативузаоснивањеСрпскојеврејске
омладинскезаједнице,којакрозразличитекултурнесадржајера
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динаповезивањудванарода.Године1905.формиранјеклубЗајед
ница,а1906.годинепокренутјеиистоименилист.

РатовиСрбијезаослобођењеиуједињењеод1912.до1918.го
динепредстављајумеђашупроцесуприближавањадванарода.
Преко600Јеврејаактивнојеузелоучешћеуњима,аоко150поги
нулисунабојномпољу.Јеврејисусеистаклииумногимвојними
дипломатскиммисијамакојесуводилиуимеСрбије.„Срби,којису
потрадицијивисокоценилихрабродржањеуборби,билисуим
пресиониранисолидарношћуумукамакојесутихгодинасколиле
Србију“9.ТимесуЈеврејиизСрбијеуновудржавуунелиогроман
капиталстеченњиховимдржањемуослободилачкимратовима.

УпериодуизмеђудваратаодносдржавепремаЈеврејимабио
јевишенегокоректан,чакблагонаклон.Онјенаговештенсрп
скимставомпремаБалфуровојдекларацији10из1917.године,ко
јомсеЈеврејимапризнајеправодаоснујусвојудржавууПалести
ни.УсхићењекојејеисказаоМиленкоВеснић,шефратнемисије
КраљевинеСрбијеуСАД,уписмуДавидуАлбали,изасланикусрп
скевладеумисијиупознавањаамеричкејавностисаприликамау
Србијииобезбеђивањафинансијскепомоћи,неможесесматра
тиопштимставом,алијесигурноиндикативно:„...Вамајепозна
то,драгикапетанеАлбала,данепостојидругинародусветукоји
вишесимпатишеовајпланодсрпскогнарода.Зарминепролева
могоркесузенаобаламаВавилонанадогледунашељубљенеитек
недавноизгубљенедомовине?Какоданеучествујемоутежњамаи
патњамајеврејскогнарода,кадасусенашиземљациВашегпоре
клаиВашевереборилизањиховусрпскуотаџбинутакохрабро,
каоинашинајбољисинови?Намаћебитижао,акоћенасиједан
однашихсуграђанаЈеврејанапуститиивратитисеуњиховуобе
ћануземљу,алимићемосетешитинадомдаћенамониоставити
замашандеосвојихсрдацаипостатинајачомвезомизмеђуслобод
ногИзраелаиСрбије...”11.

Оноштојенаговештеноиформалнојеоствареноуновојдр
жави,КраљевиниСрба,ХрватаиСловенацаикаснијеКраљевини
Југославији.Видовданскимуставом,из1921.године,загарантова
нојеначелопунеслободевереисавестиипунеравноправности

9 Мр.НебојшаПоповић,наведенодело,24.
10 СерАртурЏејмсБалфур,министарспољнихпословавладеВеликеБританије.
11 Мр.НебојшаПоповић,наведенодело,120.
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предзакономсвихпризнатихвероисповести,односноверскихза
једница.ОваквеслободеиправапотврђенесуиновимОктроиса
ним(Септембарским)уставомиз1931.године.Јеврејисусебрзои
лакоприлагодилиусловимауновојдржави,атадржавагаранто
валаимјењиховаиндивидуалнаиколективнаправа.

ТојеконачнорегулисаноЗакономоверскојзаједнициЈевре
јауКраљевиниЈугославијиод14.децембра1929.године.Кадаје,
28.априла1930.године,донетаУредбаосталнојгодишњојдржав
нојпомоћиверскојзаједнициЈеврејауКраљевиниЈугославији,ата
помоћјебиласразмерновећанегодругимконфесијама,самиЈе
врејисусматралидатакаводноспремањиманиједнадругадржа
ванијепоказала.12

Ипак,ипоредоваквогодносадржавенеможесерећидајесве
билоидеално.Иакоантисемитизамникаданијебиозваничнопри
хваћеннитиинституционализован,билојесветовнихидуховних
круговакојисугазаговарали.Међутим,погрешнобибилоизјед
начавањепојавнихобликаантисемитизмаусвимсрединама.Не
гдеонсадржирасистичкеелементеипозиванауништавањеЈевре
ја,алииСрба.Штојенајгоре,уједномтренуткутоћесеприменити
каодржавнаполитикаутимсрединама.

Антисемитизамусрпскојсрединијављасенастереотипуо
идентификацијијеврејствасакомунизмом(бољшевизмом)иин
спирисанјестрадањемрускогнародаисвештенствауОктобарској
револуцији.Његовутицајбиојемаргиналан,јер,пресвега,није
нашаоупориштеународу,јергасрпскаинтелигенцијанијепри
хватилаијерјеСрпскаправославнацрква(СПЦ)традиционално
неговалаверскутрпељивост,апремаЈеврејимаималаје„...ставбла
гонаклонетолерантности“.13Ипореднекихпојединачнихдругачи
јихставовамногојепримерадобриходносаСПЦијеврејскезајед
нице.ДокКатоличкацркваћути,СПЦ,патријархимногиепископи,
протестујепротивстрадањаЈеврејаудругимземљама.

ОдноспремаЈеврејимаможесепосматратиикрозодноспре
мајеврејскимизбеглицама.Упочеткунијебилоготовоникаквих
ограничењанитисметњиодстранејугословенскихвласти,аиЦр
веникрстсеодмахукључиоуакцијуприхватањаЈеврејаизбеглих
издругихземаља.Међутим,увишенационалнојдржавинијебило

12 МиланКољанин,Јевреји и антисемитизам,7475.
13 Исто,328.
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јединственогставапоовомпитању.Одсрединедосрединејасносе
моглауочитиразликакојасекреталаодпријатељскогдонеприја
тељскогстава.Али,односпремајеврејскимизбеглицаманијезави
сиосамоодставајугословенскихвласти,већсеонмораоусклађи
ватисаставовимавеликихсилапремаовомпитању.Властсенашла
упроблемукакопомиритидржавнеинтересеипоказатиосећање
човечностипремаљудимауневољи.„Већинуограничавајућихме
раусмеренихпремајеврејскимизбеглицамајугословенскевласти
доносилесуподспољнимпритиском“14.Посебнојебиојакприти
сакВеликеБританије,ањимесежелелодасенасвакиначинспре
чимасовноусељавањеЈеврејауПалестину.Британскипосланику
Београду,РоналдКембел,тражиоје,1.децембра1939.године,дасе
затвориДунав,главниизбегличкитранспортнипут.Сдругестра
не,немачкипосланикуБеограду,ВикторфонХерен,одлучноје
протестоваозбогпријемаиодносавластипремајеврејскимеми
грантимаизНемачке.

Коликојеуспехсвакогтранспортазависиоодмногихускла
ђивања,пачакивременских,показујенеизмернотрагичнасудби
натранспортааустријскихЈевреја,крајем1939.године,тзв.„Кла
довотранспорт“.Билојеимногопогрешнихпроценаиодлукаи
неповољнихоколностикојесурезултиралетрагедијомовихљуди.
Ипак,умногимсачуванимписмимаикаснијимизјавамапрежи
велих,овистрадалницисатоплиномисимпатијамаговореоло
калномстановништву,сакојимсудолазилиуконтакт15.

Средином1940.годинератнипожарширисеЕвропомиуње
муХитлербележиуспехзауспехом.УЈугославијијенаврхунцуан
тисемитскакампањаитада,септембра1940.године,уСарајеву,па
тријархГаврилоговоридаСПЦнепознајеразликемеђуљудимаи
дасусвиљудипредБогомједнаки.Нештокасније,15.септембра,
приликомосвећењацрквеуПрибоју,патријархосуђујеекстреми
замидеснихилевихидеологија.16

Ипак,иЈугославијасеподпритиском,немачким,алиидома
ћихкругова,приклониладоношењунекихдискриминаторских
уредби.АнтонКорошец,министарпросвете,успеоједа,поцену
обарањавладе,издејствуједоношењеовихуредби.Подбројем1322,

14 МрНебојшаПоповић,наведенодело,136
15 ГабријелАндерл/ВалтерМаношек,Неуспело бекство,Београд,2004.
16 ДрМиланКољанин,Јевреји и антисемитизам,341.
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5.октобра1940.године,донетајеУредбаомерамакојесеодносена
Јеврејеупогледудржањарадњисапродуктимазаљудскуисхра
ну.Истогдана,подбројем1323,донетајеУредбаоуписулицаје
врејскогпореклазаученикеуниверзитета,високихшколаурангу
универзитета,виших,средњих,учитељскихидругихшкола.Ова
уредбауводипроцентуалнузаступљеносткодуписаусредњеиви
шешколеинафакултетима,којаморабитиеквивалентнапроцен
туалномучећууукупномбројустановника.Овојебиладрастич
надискриминацијајеврејскемладежи,собзиромначињеницуда
сујеврејскадецамноговишебилаупућенанашколовање.Ипо
реднајава,допочеткарата,6.априла1941.године,вишенијеби
лодискриминаторскихмерапремаЈеврејима.Избегличкавладау
лондонуукинулајеовемере12.јула1943.године17,алитадатови
шенијенибиловажно.

Сдругестране,oдносЈеврејапремановојдржавикарактери
шевисокстепенприврженостиилојалности,мадапостојеразлике
међуЈеврејимаизбившеАустроугарскеиизСрбије.Отуданевери
цаитешкоразочарењеовимпротивјеврејскимуредбама.Јевре
јисупопрвипутпротестовалипротивнекеодлукевласти,алини
таданисудовелиупитањелојалностпремадржави.

Маданеправеднеидискриминаторске,овеуредбебилесуго
товобезазленепредонимштоћесесручитинаЈеврејепослеаприл
скекатастрофеикапитулацијеЈугославије.

17 МрНебојшаПоповић,наведенодело,143.
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VI
ЈЕВРЕЈИУКРАГУЈЕВЦУ

А)XIXВЕК

ОсимБеограда,Јеврејисепомињуиудругимсрпскимградо
вима:Смедереву,Пожаревцу,Јагодини,Зајечару,НеготинуиКња
жевцу.НештокаснијеовомспискусепридружујеиКрагујевац,
мадајеЈеврејаСефардауКрагујевцубилоипреXIXвека,ализато
немапотврдеудокументима18.ПослестицањанезависностуСрби
јудолазеЈеврејисаразнихстрана.Међуњимајенајвишетрговаца
изанатлија,алијебилоилекараичиновника.Године1829.Јосиф
Шлезингер,изОсијека,радиојеуШапцукаоучитељмузикедеце
ЈевремаОбреновића.Онјекаснијепостаопрвикапелникновоосно
ваневојнемузикеуКрагујевцу,ањеговисиновиАдолфиХерман
билисуученициГимназијеуКрагујевцу.Године1835.дошаојеуНе
готинЈеврејинИлијаБорозовац,мајстородеполета,којијеодатле
дошаоуКрагујевацсасвојачетиридруга.Еполетмајсторибилису
иИлијаТрадлериИсакРозенфелд.ПонекадјеикнезМилошпо
зиваоЈеврејеизиностранствазасвојеилизадржавнепотребе.

Године1834.Крагујевацјеимаооко2500становника.Тргови
нуизанате,каоидотада,држалисууглавномЦинцарииЈевреји.
Онидолазеизиностранства,каомајсторифинијих(новијих)зана

18 Женилебл,До "Коначног решења",Београд,2002,38.
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та:војнишнајдер,ледер(кожар)идруги.Углавномимајунемачка
имена(Ашкенази).УПараћину,којијетериторијалногравитирао
Крагујевцу,1880.годинејеподигнутавеликафабрикасукнафир
ме„БраћаМинкс“изТшевича,кодЈиршаве,уСловачкој.Власту
Србијиоткупљивалајепроизводеовефабрикезапотребевојске
ипомоглањенбрзиразвој.Фабрикајепроизводила:шајак,ћебад,
камгарнштофовеидругуробу.Бројрадникауфабриципорастао
једо500,углавномженскераднеснаге.19

Јосиф Шлезингер (1794-1870)

19 Женилебл,наведенодело,38/39.
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КнезМилошједоводиоуСрбијузанатлијеразнихнародности
ивераисвимајеомогућаваовршењењиховихверскихобреда.Та
конапозивкнезаМилоша1836.годинедолазиуСрбијунеколико
шивачаизлатара„штојакезлатомвезу,којисузавојникемундире
иуниформеизрађивали“.20Године1837.кнезМилошпишебрату
ЈовануОбреновићудамудолазишнајдерЈеврејин„даузмемереза
униформекакоодвојенихтакоиодштапскихчиновника“.21Кнез
Милошјеовиммајсторима,пољскимЈеврејима,даоиједнусвоју
зграду,завршењеверскихобреда.Зградасеналазилапоредлепе
нице,наместугдејекаснијебилаапотека(Љубичинаулица,ада
нассолитерЗастава).ОваСинагогапремештенајеуБеоград,кади
седиштедржаве,1841.године.Преманекимподацимапостојалаје
идеја,дасеувремепрвевладекнезаМилошауКрагујевцусагра
дисинагога.Чакјебиоизрађенинацрт,међутим,дореализаци
јеовеидејениједошло.

КаоштосмовећвиделиукупанбројЈеврејауСрбијинијебио
велики.ПремаБоалеКонту,1834.годинеуСрбијијебилооко2000
Јевреја.СамоуБеограду,1838.године,живелоихје1530,ионису
становалиу210домова.НематачнихподатакаколикојебилоЈе
врејаупојединимградовимаСрбије.Прематимитаквимподаци
мауЗајечарује1837.годинебилошестдућана,уНеготину,истего
дине,билоје16јеврејскихдућана,уКњажевцусамоједандућан.У
целојунутрашњоститадашњеСрбије,премаТихомируЂорђеви
ћу22,тешкодаихјебилооко1000.

УвремекнезаМилошајављајусеновизанатиуКрагујевцу.У
државнојрадионицибиојезапосленједаншнајдер,лазарлевен
зон,Јеврејин,којијерадиоуниформезавојналицаизачиновни
ке.ИзБукурештајесасвојомдружиномдошаоипоменутиИлија
Борозовац,Јеврејин,мајстородеполета,којијетакођерадиоудр
жавнојрадионици.Године1836.уКрагујевцујебило17разнихза
натаса251занатлијом23.

НапозивкнезаМилошауКрагујевацје1831.годинедошаоЈо
сифШлезингеркојиосниватзв.Књажевскосербскубанду(први
војниоркестар).Шлезингерјебиоврлоактиванмузичар,компо

20 ТихомирЂорђевић,наведенодело,157.
21 Женилебл,наведенодело,40.
22 ТихомирЂорђевић,наведенодело,160.
23 ДрМирославПоповић,Крагујевац и његово привредно подручје,Београд,1956,...
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новаојемузикузапозоришнекомаде,оперу,војничкемаршевена
народнимелос,прикупљаојеибележиомелодијесрпскихнарод
нихпесамаиуметничкиихобрађивао.

БернхардХохнер,молер,дошаоје1864.годинесафамили
јомизНовогСадауКрагујевацитуостао.Бернхардовсин,дрДа
видХохнер,лекар,командирсанитетскогодељењаУжичкебри
гаде2.класе,учесниксрпскотурскихратова1876–1878.године,
састаномуКремникодУжица,тражипријемусрпскоподанство
(држављанство).Каосрпскомвојникуудовољенојењеговојмол
би1878.године.

КрагујевачкилистПотпораскрајаXIXвекадоносиподат
кеоактивностикрагујевачкихтрговацаипредузетникаЈевреја.
Тујенајвишереклама:трговинаготовиходелаиштофаКодзлат
неруже–Демајоидруг(Потпора,бр.18,1895.године);М.Најман
отвориостовариштеготовиходела(Потпора,бр.15,26.2.1895.го
дине);Ј.Брајнервршиоправкепатоса,намештањепећиидругера
дове(Потпора,бр.40,21.5.1895.године);АврамМешулам,трго
вац,КодзлатнеружеуКрагујевцупродајесрећкеза1.класу11.кола
Краљевскесрпскедржавнекласнелутрије(Потпора,бр.96,13.12.
1895.године).ОнјеотвориостовариштеуГлавнојулици,укућиЈе
фремаНиколића,кодКрста.Имаојефилијалеусвимвећимгра
довимауСрбији,каоиуБечу.М.Најманрекламиратрговинуму
шкогидечјегоделауКрагујевцу,апоредрадњеуКрагујевцуимао
јеисопственуфабрикузаизрадутиходела(Потпора,1896.године).
ОгласиојеипресељењесвојерадњеукућутрговцаИлијеРадови
ћа(Потпорабр.102,15.12.1896.године).БињаДемајорекламира
стовариштемушкихготовиходелаКодфранцускогпазара.Пот
порајеподнасловомИсправкаобјавилаодговорМошеКонфорти
ја,власникатрговинеВеликилувруКрагујевцу,СрбинаМојсијеве
вероисповеди,поводомбанкротствањеговогсинаАврама,тргов
цаконфекцијеуНишу.ТујеиОгласАврамаМешулама,трговца
класнелутрије(Потпора,бр.60,30.7.1898.године).

листПотпорапоредрекламадајеиподаткеодруштвенимак
тивностимакрагујевачкихЈевреја,трговацаипредузетника.Међу
приложницимадобровољногприлогазазабавуОпштераденичког
удружења8.1.1895.годинејеиЂорђеБрајмер(Потпора,1895.го
дине).Међудобровољнимдаваоцимаприлоганазабавиукорист
екскурзијеученика8.разредакрагујевачкегимназијекрајем1894.
годинејеиБењаминДемајо,трговац(Потпора,26.12.1894.годи
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не).Прилогназабавизанатлијскотрговачкогудружења21.01.1895.
годинедаојеиХаимПинкас,кројач(Потпора,бр.13,1895.године).
НаспискуприложникаКрагујевачкогженскогдруштваназабави
29.04.1895.годинесуидрКрумериИгњацДавид,агент.Заредов
нечлановекрагујевачкепозоришнедружинеСлога,уписалисусе
саулогомод10динара,узостале,иРубенМешулам,АврамМешу
ламиБињаС.Демајо.(Потпора,бр.104,22.12.1896.године).

(Р. Ме шу лам)
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ПослезакључењатрговинскогуговорасаАустријом1881.и
1882.године,неколикостранихтрговаца,углавномбечкихипе
штанскихЈевреја,уКрагујевцуотварајуизвозничкерадњепољо
привреднихпроизвода:пекмезаодшљива,сувешљивеивоћа.Из
вознутрговинупекмезаодшљиваисувешљиведржалесу,готово
употпуности,фирмелеополдФеферман,ДавидБракфелдиИли
јалицикас.

ЈеднаоднајачихбилајефирмалеополдаФефермана,којаје
годишњеизвозила300до400вагонапекмеза,250до400вагона
сувихшљиваиоко100вагонапасуља.Овафирмаје1905.године
уКрагујевцу,коджелезничкестаницеподиглавеликуетиважуза
дуплосушење(етивирање)шљива,сакапацитетомод2,5вагона
дневно.УизвештајукрагујевачкеГимназијезашколску1910/1911.
године,налазимоподатакдајеједанодутемељивачаЂачкоггим
назијскогфондабиолеополдФеферман,крагујевачкитрговац,са
улогомод100динара.

КрајемXIXвекауКрагујевцујебилооко40магазаџијаиони
супродавалипољопривреднепроизводеграђанима.Међуњимаје
ирадњеАврамДемајоиНиколаНенковић,којаћекаснијепоста
тиивеликаизвозничкафирмапољопривреднихпроизвода.Из
возомвоћасусеуглавномбавилестранефирме:СамуилоЦвирн
иЈаношБалогизПештеибеоградскафирмаХајимПинто.Изво
зномтрговиномжитарицамаикожомуглавномсусебавилекра
гујевачкемагазаџије,амеђуњимасубилииАврамДемајоиНи
колаНенковићиСамуилоМешулам.Главникупциоверобебиле
сувеликејеврејскефирмеизПеште.

ИзградњомпругедолаповаКрагујевацсеповезаосаглав
номжелезничкомсаобраћајницомБеоградНиш.Самимтимон
постајезначајантранзитницентар.Прекоњегајеишлатрговина
изШумадије,ПоморављаизападнеСрбије.Године1895.Крагује
вацдобијаицаринарницунакојојјесваробацарињена.Царин
скопосредничкуиотпремничкуслужбууКрагујевцувршилису
искључивостранци(МишаАлкалај,РадомирКљајић),поштосе
овихпослованисуприхватилиСрбипривредници.Оватргови
најеодигралазначајнуулогуумодернизацијипривредногживо
таКрагујевца.

ПоредЈеврејаиСрбауКрагујевцусуносиоцитрговинебилии
Цинцари.Цинцарисумахомдржалирадњесаколонијалном(ба
калском)робом.ЈеврејисудолазилиуКрагујевацсавеликимтр
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говачкимзнањемиискуством,најбољесупознавалисветскотр
жиштеибилиувезисавеликимевропскимфирмама.Тоимје
омогућилодапреузмуизвозпољопривреднихпроизвода(леополд
Феферман,ДавидБракфелдиКинцер,СамуилоЦвирн,АврамДе
мајоиНенковић,СамуилоМешулам).Поредтрговинебавилисусе
ишпедитерскимпословима.КрајемXIXипочеткомXXвекакра
гујевачкитрговцисубиливеомацењенидруштвенислојиимали
сувеликиутицајудруштвеномживотуграда.Билисумеђупрвим
грађанимаКрагујевца.

ЗанатствојеобласткојомсуЈеврејиређебавили,али,ипак,
некисуиуњојналазилисвојинтерес.Године1904.уКрагујевцује
од29занатлијастраненародностибилоинеколикоЈевреја.Једна
кројачицаифотографбилисуЈевреји.КрагујевачкилистПотпора,
уброју57,од5.12.1893.године,доносивестдадворскифотограф
О.лецтерфотографишеученикекрагујевачкихшкола.лецтерје
добиоодобрењеминистрапросветеБошковићадаможефотогра
фисатиђакесвихшколауКрагујевцу(Наставницисурадилиспи
сковеученикакојисужелелидасефотографишу.Фотографијаје
коштала3динара.Кауцијајебила1динар,аисплатазадвамесе
ца).Наставницису,премаписцучланка,билинезадовољнизашто
јеминистардаоодобрењеједномЧивутину,кодтоликоврлодо
брихфотографаСрба.лецтерјесликаосваодељењаусвимшко
лама.Фотографијејетребалодаиспоручиза15дана,аонтоније
учинионизадвамесеца.ПоменутидворскифотографО.лецтер
приказаојеукрагујевачкомпозориштусвојпроналазакГрафофон,
справукојарепродукујеговор.Овајапаратсезнатноразликоваоод
познатогапаратафонографа(Потпора,бр.101,1896.године).

УКрагујевцујеудругојполовиниXIXвекабилоиЈеврејале
кара.ДрВојиславМарјановић24помињедрДавидаРозенбергакао
срескоглекараукрагујевачкомсрезу.Онјевећидућегодинесрески
лекаруСрезулепеничком.Године1896.окружнифизикусуКрагу
јевцуједрСтеванСибер.

24 ДрВојиславМарјановић,Здравствена култура Крагујевца у 19. веку,
Крагујевац,1979,288.
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Б)XXВЕК

ЈеврејиучествујууБалканскимратовимаиПрвомсветском
рату,каосрпскидржављани,алинесамотомстатусномформом,
већмноговишеосећајемидентификацијесанародомидржавому
којојживе.Исказанимпатриотизмомијуначкимдржањемубор
бизадобилисувечнесимпатијесрпскогнарода.Уовимратовима
учествујуикрагујевачкиЈевреји,алиотомепостојисамонеколи
кописанихтрагова.

УСпоменицикрагујевачкегимназије25из1933.годиненалази
моподатакдајеЈаромирФеликсумроувремеПрвогсветскограта
каопешадијскикапетан.УкњизиМиланаВујичићаЗаспасотаџ
бине26помињеседрСоломонАлкалај,лекар,хирургизКрагујев
ца,каоучесникратовазаослобођењеСрбијеод1912–1918.године.
ПомињесеиКостаКолендер,трговац,којијепогинуоуКрагујев
цу1915.године,приликомбомбардовањааустроугарскихавиона.
ВероватнојеречопородициХолендер,адајеуспискукњигеМи
ланаВујичићапогрешноуписанопрезиме„Колендер“.ИдрНоах
Шнерсонбиојевојнилекарод1913.године.Повукаосесасрпском
војскомпрекоАлбаније,биојенаКрфуиСолунскомфронту.Но
силацјеАлбанскеспоменице.ЈестедајеондошаоизШвајцарске
иможесесматратисрпскимподаникомикрагујевачкимЈевреји
номтекумеђуратномпериоду.

БројЈеврејауКрагујевцунакрајуXIXвекабиојемањинего
неколикогодинапретога27,алиуновомвекутајбројсеопетпове
ћава.ТојерезултиралоформирањемЈеврејскевероисповеднеоп
штинеуКрагујевцу1906.године.Основнисадржајирадаопштине
билисустарањеоверскимипросветнимпотребама,добротвор
номикултурномраду.Поправилу,усвакојјејеврејскојопшти
ни„...постојаоглавнирабин,биранодпосебногмешовитогизбор
ногтеласастављеногодчлановаОдбораиодређеногбројалица
ванОдборакојисубираниназборучлановајеврејскеопштине.”28
Следственоовоме,можесезакључитидајеЈеврејскавероисповед
наопштинауКрагујевцунепосреднопослеоснивањаморалаима
тирабинаиКал(храм).Премданематраговаудокументима,сма

25 Групааутора,Споменица Крагујевачке гимназије,Крагујевац,1933
26 МиланВујичић,За спас отаџбине,Крагујевац,2003,361.
27 Женилебл,наведенодело,37.
28 МрНебојшаПоповић,наведенодело,41.
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трамодасеможепоклонитиповерењеподацимакојеизносиусвом
писмуХилда(ПинхасКлем)Колар,ћеркаФлоре(Пинхас)Клеми
унука,вероватно,првограбинауКрагујевцу,Исака(Јицака)Пин
хаса.УписмусененаводикадајеИсакдошаоуКрагујевац,алисе
дајепоузданподатакдајеумро1924.године.(Оовомписмубиће
јошречиуоквируобрадедругихтема,јеронопредстављаправу
ризницуинформација).

Наталасимавеличанственесрпскевојничкепобедеидухају
гословенскеидеје1918.годинестворенајеКраљевинаСрба,Хрвата
иСловенаца.Новадржавабилајеврлошароликодруштвоусва
комсмислу.Међутим,ташароликостнијеобогаћивала,какосехте
ловеровати,већсепоказалакаопроблемисталниузрочникпро
блема,пресвега,удоменуполитике.

Привредниживоткаодасеодвијаомимополитике,посоп
ственимзаконитостима,којисуважилиуцеломсвету.Државаје
брзоуредилаиомеђилапривреднипростор.Каоогледалоједне
такве„сређености“можепослужитипописсвихтрговина,развр
станихповрстама,уцелојдржави29.Уовомпописусупописане
светрговачкерадње,допоследњеситничарницеунекомселуисве
врстетрговина.Такосу,например,побројанемануфактурна,га
лантеријскаинирнбершкатрговина,трговинапомодномробоми
обућом(санеколикоподгрупа),књижаре,папирницеииздавачки
заводи,бакалска,мешовитаиситничарскатрговина,трговиназе
маљскимпроизводима,шпекулантиимагазаџије,трговинахра
номипићем,трговинаживотињама,трговинастакломипорцула
ном,металнимпроизводима,оружје,шпедитери,извоз,трафике,
базариидругеврсте.

Овајпописпоказујестањеуземљисамонештовишеодго
динеданаодњеногоснивања.Трговинајевећготоворавномерно
премрежилацелуземљу.Уњојактивноиравноправноучеству
јуиЈевреји.ТакојебилоиуКрагујевцу.Осимтрговиноморужјем,
књигомипапиром,гденемаЈевреја,усвимдругимобластимасу
присутни,негдемање,негдевише.Трговиномсебавејеврејскепо
родице:Алкалај,Демајо,Демајоровић,Ели,Јудић,Конфино,Ме
шулан,Мориц,Феферман.Интересантнојеипоучнодасеготово
никоодњихнијебавиосамоједномврстомтрговине.

29 Југословенскикомпас,I,Загреб,1920.
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Утуристичкимводичима:
Крагујевацуџепу30из1932.годи
не,ПутовођакрозКрагујевац31
из1925.годинеиПутовођакроз
Крагујевац32из1938.године,на
лазимовеликибројрекламао
Крагујевачким привредници
маитрговцима,паитрговцима
Јеврејима.Тусурекламе:Анто
наГајгера,часовничара,Галан
терије100.000кошуља,стаклар
скопорцуланскетрговинеЕли
Д.леона,левија,Мединаидру
гих.Измеђудвасветскаратапо
знатесубилевеликатрговина
гвожђарскеробеЧешкостова
риштеТомеТ.ЈагуштаиНир
нбершкарадњаГавреКонфинаи
др.Двенајпознатијетрговинего
товимоделима(конфекцијом)у
Крагујевцубилесу:МишаЈудић
иСамуилоМешулам;снабдевале
сусеробомкодвеликихјевреј
скихфирмиуБеоградуиПешти,
купциоверобесубилиуглавном
материјалнослабијестојећигра
ђаниКрагујевца.

Крагујевачки лист Одјек
Шумадије,МилованаПантовића
Гандија,извременауочиДру
гогсветскограта,поредрекла
ма,пружанамидостаподата
каодруштвенимактивностима
крагујевачкихЈевреја.Сталним
оглашавањемсвогсанаторијума

30 БогосавВ.Драгићевић,Крагујевац у џепу,Крагујевац,1932.
31 БожидарСт.Анђелковић,Путовођа кроз Крагујевац,Крагујевац,1925.
32 БожидарСт.Анђелковић,Путовођа кроз Крагујевац,Крагујевац,1938.
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уОдјекуШумадиједрМошаЕлијепомагаоизлажењеовогпопулар
ноглистаихуманитарнирадњеговогуредника,каоштосубили:
прикупљањеновчанихидругихприлогазасиромашнеиизнемо
глерадникеитакозванезимскепомоћизакрагујевачкусиротињу.
ИакојеважилоуверењедасуЈеврејиврлотврдинапару,подацииз
овоглистапоказујудасумногибилисолидарнисасиромашним
Крагујевчанима.Усписковимаприложниказазимскупомоћкра
гујевачкојсиротињи1936–1939.године,поредосталихсрећемои
имена:МишеЈудића,ГавреКонфина,ЈаковаМедине,О.Најманаи
других.Године1939.ТомаЈагуштдајенајвећиприлог,500динара,
заосвећењеЗанатскогдомауКрагујевцу.ХуманоудружењеКора
хлебаималојесвојукухињузасиромашнеграђане.Приложнициза
гладне,болеснеибеспомоћнесупоредосталихиАнријетаиРафа
илоПинто,ЈаковАлкалај,лепосаваМедина,ТомаЈагушт,децадр
МошеЕлија,ИзраилоКонфино,МишаЈудић,АврамМедина,Па
влеБихалиидруги.ИззахвалностизбогхуманогделовањаОдјек
ШумадијередовнопратираддрМошеЕлија.Такође,доносивест
дајенаскупштиниЦрвеногкрста(марта1940.године)уУправни
одборизабрандрМошаЕли,ауНадзорниодбор,узосталеиМи
шаЈудић,трговац.листизвештаваиоприлогусанаторијумаЕли

Глишић,занабавкуматеријалазарезервнуболницуЦрвеногкр
стауКрагујевцу(100динара).Угодини1940.доносивестдасуна
ГодишњојскупштиниКрагујевачкетрговачкеомладинеуУправ
ниодбор,поредосталих,изабраниитрговциМишаЈудићиТома
Јагушт.ИстегодинелистдоносиивестдасудрМошаЕлииучи
тељЧедаМилановићодржалипредавањауселималужницамаи
Чумићу,каоактивистиЦрвеногкрста,уоквирунедељеЦрвеног
крста.Марта1941.годинедоносивестдајеГлавниодборЦрвеног
крста,узосталездравственераднике,одликоваоидрМошуЕлија
Златномгранчицом.Удругомбројуналазимовестдасумеђупри
ложнициманамирницазазимскупомоћиИзраилоКонфино,Ми
шаЈудић,АврамМедина,ПавлеБихалиидруги.

УкњизиДимитријаТадићаоспортскомдруштвуРаднички33,
налазимоподатакдајеМане(Емануел)ПинкасбиоиграчСДМла
дирадник,којеје1929.годинепроменилоимеуСДРаднички.Та
дићнаводииподатакдајенаједанаестојредовнојскупштиниСД

33 ДимитријеТадић,Спортско друштво ''Раднички'' Фудбалски клуб 1923-1983,
Крагујевац,1984,27.
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унадзорниодбор,поредВојеМарјановића,изабранитрговацЈа
ковМедина.Интересантанјеподатакдаје1936.годинеуКрагујев
цугостоваојеврејскифудбалскиклубХакоахизБеча.Томприли
комодиграојепријатељскуутакмицусаФКШумадијом.
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ПопричањуРадетаМитровића,предратногголманаРад
ничкогипрвоборца,украгујевачкомКУДуАбрашевић,преДру
гогсветскограта,билесучланицерецитаторскесекцијеидвеЈе
врејке.

КрајемдвадесетихгодинаXXвекапомињесе,сасвимпоуздано,
дасукрагујевачкиЈеврејиималисвојКал(храм)уприватнојкући,
уДушановојулици(данасулицаНиколеПашића),закојусуплаћа
ликирију.Какојеопштинабиласиромашна,1930.годинедрМо
шаЕлиуступиојепросторијезабогомољуијеврејскиклубусвојој
кући,уЉубичинојулици,(близусадашњегхотелаКрагујевац),у
дворишнимзградама,којенисубилеспецијалнограђенезатусвр
ху.Незнаседалисутадаималисвештеника(рабина),нитикојето
био,илијетуфункцијуобављаонекоодчлановазаједнице.

Августа1936.годинеобјављенјеујеврејскојштампиоглассле
дећесадржине:„ЈеврејскавероисповеднаопштинауКрагујевцурас
писујеконкурсзасвештеника(вероучитеља,шонетаимохела)ко
јибимогаоступитинадужностодмахпообјављивањуконкурса.
Условисудавлададобродржавнимјезикомидаимапотребнеква
лификације.Платаје1000динарамесечноипомоћодСавеза.Дру
гихпринадлежностинема.Понудесадокументимаслатидо25.ав
густа,наадресуЈеврејскеисповеднеопштинеКрагујевац“34.

Крајем1936.годинеуКрагујевцувероучитељјеЈехудаМачоро.
Примљенје,вероватно,конкурсом.Уизвештајугенералногсекре
тараЈеврејскихвероисповеднихопштинаЈугославијеДавидалевија
оинспекцијиверонаучненаставекрајемшколске1936/1937.године,
заКрагујевацсекаже„дајестањеверскенаставезаседмородецеиз
основнеишестороизгимназијенапросечномнивоуосталихма
њихсефардскихопштинауКраљевини...”35Свештеникивероучи
тељЈехудаМачороискористиојесрећнуоколностдамујесестрић,
ученикVIразредагимназије,помагаоуизражавањунасрпскохр
ватскомјезику,такодајеиспитиваоиградивоизисторије.Мачо
ројерадиобезнаставногпрограмаисавишеразредазаједно.За
тодецанисупознаваланичитањемолитви,ниобреда,уонојмери
какојетобилопрописанозамањеопштине.

Јуламесеца1938.годинеЈеврејскавероисповеднаопштинаје
одржалагодишњускупштинунакојојјеизабралановуопштин

34 Женилебл,наведенодело,41
35 Исто,42.



42

јеврејиукрагујевцу–ПрилогиСторијијеврејауСрБији

скууправу:„председникдрМошаЕли,лекар,секретарИкаАмар,
заменикдржавногтужиоца,благајникЈаковМедина,књиговођа
ичлановиуправе:ЗолтанБергер,књиговођаиИзраилоКонфино,
трговац.ЗачлановеНадзорногодбораизабранису:БукиЈудић,бан
карскичиновник,иЗолтанлибер,зуботехничар“36.Јеврејисуод
увеквеликупажњупоклањалиобразовању.Уосновномобразова
њуњиховедецепосебнапажњајепоклањанаверонауцииисторији
јеврејскогнарода.Кодизборазанимања,јеврејскадецапоказивала
сусклоностиинтересовањезатрговинуибанкарскепослове,као
изамедицинуифармацију.

УСпоменицикрагујевачкегимназијеналазесеподациове
ликомбројујеврејскедеце.Поменућемосамонекаимена:Аврам
Фархи,лекар,ЈевђенијеМанделбаум,апотекарскипотпуковник,
СоломонПинкас,трговац,ЈаковМешулам,трговац,Нисимлеви,
трговац,ЂорђеСибер,лекар,МошаДемајо,трговац,АврамДема
јо,трговац,лујФрајденфелд,трговац,ПавлеФрајденфелд,лекар,
МошаАлбала,МошаЕли,лекар,ДавидЕли,војнилекар,Катари
наБрајнер,ДавидДемајо,АврамЈудић,БукиЈудић,трговац,Си
маЈудић,апотекар,МикаПинто,апотекар,РудолфФајхт,Нахман
Пинкас,АврамМедина,БраунТибор,молер,левиХајим,Младен
Јагушт,диригент,ЈосифШнерсон,ученик,ДезидерБарон,ученик,
АлександарФира,правникидруги.

УСпоменициВојнозанатлијскешколеуКрагујевцу37знат
ноихјемање:ПавлеЈунговић,металостругар,РафаилФ.Сама
рин,бравар,БраниславМ.Шаламон,леонЈ.Циргер,металостру
гар,ИванЈ.Рајтеридруги.

УшколскимизвештајимаЖенскереалнегимназијеиДржав
немешовитеграђанскешколеуКрагујевцу,налазимоименаје
врејскихдевојчица.Навешћемосамонека:Бињалеви,Жени(Је
ни)Фрајденфелд,ЕниС.Фрајденфелд,ленкаРусова,изЈагодине,
наставница,ЕмаИ.Конфино,РахилаШушић,МирјамБошковић,
ДинаШнерсонидруга.

МеђупросветнимрадницимабилојенеколикоЈевреја:Моша
Шоамовић,предаваојецртањеиписањеукрагујевачкојгимназији;
дрНоахШнерсон,лекар,предаваојетакођеугимназијихигијену;

36 Женилебл,наведенодело,42.
37 Групааутора,Споменица војно-занатлијске школе. Питомци и потомци,Крагујевац,

1973
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РенаАврамовић,професор,предавалајегеографију,народнуисто
ријуисрпскохрватскијезикод1939–1941.годинеуДругојмушкој
гимназији,абилајеичуварзбиркезаисторијуиминералогијуи
секретарподмлаткаЦрвеногкрста.Послеготовоједанаестгодина
службепресталајебитинаставникОдлукомопрестанкуслужбе2,
бр.9805од7.6.1941.године.38Каролина–линкаГутман,предавала
јејугословенскукњижевностинемачкијезикод1936–1938.годи
неуПрвојмушкојгимназији,акаоКаролинаГутманХубаијуго
словенскукњижевностинемачкијезикод1938–1939.годинеуДру
гојмушкојгимназији.ПреживелајеДругисветскират.Вероватно
јујеспасилаудајаиодлазакуБудимпешту.РозаИ.Ајзнер,профе
сормузичкогваспитања(певањеисвирање),предавалајеицрта
њепрвомразреду.Билајеичувармузичкезбиркеидиригентхора
уДржавнојженскојреалнојгимназијиуКрагујевцу.

УоколиниКрагујевцаживелојесамонеколикојеврејскихпо
родица.КрајемXIXвекаоснованајеСвилараулапову.ПослеПрвог
светскогратаобновљенјерадовефабрике.Онајебилавласништво
акционарскогдруштва,углавномЈевреја.Свиларомјеуправљала
јеврејскапородицаФархи,отацАлбертисинМони.Уњојјебило
сталнозапосленихмештана250,аусезонијерадилоипо450рад
ника.Фабрикајеукооперацијисамештанимапроизводилакоконе,
чахуресвиленебубе,каосировинузаприроднусвилу,иизвозила
ихуИталијуиФранцуску.Увеликојпривреднојкризиакционар
скодруштвојепропало.МониФархијеподигаофармукокошино
сиља.Кадајеиовајпосаопропао,породицаФархисевратилауБе
оград,гдеједржалабиоскопе„Колосеум“и„Касина“.

УселуЉуљацима,уГружи,живелајепородицадоктораВла
диславаБарона.ОнјетуживеосасупругомРегиномидвоједеце,
синомДезидеромићеркомМагдом.

ДугопослеДругогсветскогратасматралоседаЈеврејиуКра
гујевцунисуималисвојегробље.Међутим,сталнојебилаприсут
наједнамагловитаинформацијаотомекакојепослератајевреј
скогробљеуништено39.Инесамојеврејско,већимуслиманско
гробље.

38 ИзвештајДругемушкереалнегимназијеуКрагујевцузашколску1940/1941.годину,
ЗбиркадокуменатаСпоменпарка,ИД05/39

39 УконтекстунеколикоуништенихгробаљапослератауКрагујевцу(Српсковојни
чкогробљеизIсветскограта,НемачковојничкогробљеизIиIIсветскограта)и
почупанихкрстачанахумкамауШумарицама,овојесасвимизвесно.
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ПрепетнаестакгодинаМузеју„21.октобар“упутилајеписмо
Хилда(Клем)Колар,садрагоценимподацимаопородициПинхас.
Пишућиосвојимрођацима,онаизносиподатакдајерабинИсак
(Јицак)Пинхас,дедаХилдеКолар,умро1924.годинеидајесахра
њенуКрагујевцу,најеврејскомгробљу.ИсаковсинЈешуаумројеу
шеснаестојгодини,1931.године,исахрањенјепоредсвогоца.Ис
тражујућиовутемупронађенајескицагробоварускихвојникана
варошкомгробљу,напарцелиIII,накојојјеписалоЈеврејскогробље
ипослепрецртано.40ЈеврејскихгробовабилојеинапарцелиХ.Од
свих,осталисусамогробовиМатилдеКариљоиАрминаБрауна.

ОвонедвосмисленодоказуједајејеврејскогробљеуКрагујев
цупостојало,алијепослератаиКоначногрешењајеврејскогпита
њанатлуСрбије,решеноипитањекрагујевачкогјеврејскоггробља.
НекокосеусудиодауКрагујевцууништинајвећесрпсковојнич
когробљепослеЗејтинлика,даоскрнавихумкестрељанихКрагу
јевчана,лакојемогаоиоводаучини,јерЈеврејауКрагујевцуско
родавишенијенибило.Јеврејскогробљепрвојенападнуто1944.
године,кадасутусахрањенипогинулирускивојници,адефини
тивнојенесталооко1970.године.

Године1931.уКрагујевцујеживело89Јевреја,а1940.годи
не,кадКрагујевацјеимаооко33000становника,билоје85Јевре
ја.ОвајбројсесталноповећаваодонападаНемачкенаЈугослави
ју,6.априла1941.године,апосебнопослеокупације,кадајевећи
бројЈеврејаиздругихкрајеваземљепокушаоданађеуточиштеу
Крагујевцу.

40 ЖељкоВ.Зиројевић,Вечни мир,Београд,2002,103
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ПоРодицаШнеРсон41

НоахСруљШнерсон,одоцаЈосифалебаимајкеЕфраинеСе
лер,рођенјеу18.априла1885.годинеуКаменецу,уРусији.Њего
важивотнасапутницаСараландрес,одоцаХаимаЗалкиндоваи
мајкеРаиРелиЕвеловеШац,рођенаје15.новембра1885.годинеу
Игумену,уРусији,данасБелорусија.Мождасусепознавалиипре
студија,ааконисусвакакосусеупозналинастудијамамедицине
уЖеневи.Истесугодинебилирођени,истегодинестеклисуди
пломепрофесоработанике(1910)иистегодинепосталисудокто
римедицине,почетком1913.године.Умеђувременусусевенчали,
9.фебруара1913.године.

УтовремеСрбијајепребродилаПрвибалканскират,терито
ријалносепроширила,алисујојобразованиљудибилипотребни
каонасушнихлеб.НоахиСарасувероватновећбилиуконтакту
сапредставницимасрпскогконзулатаињиховдолазакуСрбијуор
ганизованјесрединоммарта.УСрбијусудошлисаШвајцарском
мисијомЦрвеногкрстаипасошимакојеимјеиздаосрпскиконзу

41 Срећнимстицајемоколности,преслањаовекњигеуштампу,адвокатизКрагујевца
Звонко М. Марковић, велики колекционар, поклонио је Споменмузеју ''21. окто
бар''42оригиналнадокументаопородициШнерсонињиховомзетуЗлаткуВајсу.
Захваљујућињимамоглисмодадокументованоупотпунимопричуоовојпородици.
АуториизражавајуличнузахвалностгосподинуЗвонкуМ.Марковићу.
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лативећ28.марта1914.годинеНоахјепостављензаконтрактуал
ногвојноглекаратрећекласе,дабинапрелогМинистарствауну
трашњихделаиуказомКраљаПетраI,од26.јуна1914.године,био
постављензаконтрактуалноглекарасрезацаревоселскогимале
шког.Утокурата1914.и1915.годинемобилисанјеикаовојниле
карXXкадровскогпукаподелиојесвепатњесрпскогнародаивој
ске,апосебноприликомповлачењасрпскевојскепрекоАлбаније.
НаКрфуинаСолунскомфронтубиојелекарудопунскојкоман
ди,апослеослобођењаБитољапреузеоједужностокружногфи
зикусакојујеобављаоинеколикогодинапослерата.

Венчани лист Ноаха и Саре Шнерсон
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Саранијемогладасеповлачисавојскоминародом,билаје
трудна,иосталајеуКрагујевцу.Овдеје21.фебруара1916.године,
родилајећеркуДину.Послерата,15.априла1923.године,родиоим
сеуКрагујевцуисинЈосиф.Шнерсоновисубилиугледна,пошто
ванаисрећнапородица.Србијајепосталањиховановаотаџбина,
аКрагујевацсуизабраликаоместогдећеживети.

Умеђувремену,1920.године,Ноахињеговапородицапоста
лисусрпскиподаници.Министарунутрашњихдела,ЉубаМ.Да
видовић,личнојепотписаосведочанствокојимсепотврђуједасе
Ноаходтрећегмаја1920године,каоданаположенезаклетве,има
сматратизаприрођеногсажитељасрпског,заједносасвојомженом
дрСаромималолетномћеркомДином.Заоноштоједаосрпском
народууПрвомсветскомратуКраљАлександарIодликоваогаје
Албанскомспоменицом,23.новембра1921.године.

Др Ноах Шнерсон
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ОживотуирадуСареумеђуратномпериодунемаскороника
квихподатака,онаје,некако,осталаусенциисвогмужа,акасни
јеисвоједеце.Ноахје,каоврстанстручњакизапотребеслужбе,
честопутоваоичестобиопрекомандованширомтадашњеЈуго
славије.УпоседусунамтриуказаМинистрасоцијалнеполитике
инародногздрављакојимајеНоах,самоод29.јунадо29.октобра
1935.године,трипутапрекомандованзасветникакодначелника,
одМакедоније,прекоСловеније,доКрагујевца.

Ноахјеводиовеомабогатдруштвениживот.Тојебилаиоба
везапремаугледуичастикојесуонињеговапородицаужива

лиудруштву.Премаказивању
МићеРанковића,историчара
спортаКрагујевца,дрНоахје
биооснивачичланшаховског
клуба„Раднички“тридесетих
годинаXXвека.Једновреме
јеиграонапрвојтабликлуба.
Иначе,Ноахјебиоционистаи
прератајепосетиоЕрецЈисра
ел.Вишепутаједржаоговоре
оутисцимасаовогпутовањаи
пропагираојеЈеврејскиземљи
шнифонд42.

ДинајезавршилаДржав
нуженскугимназијууКрагу
јевцу.Билајесјајнаученицас
текпонекомчетворком,изруч
ноградаилипевања.Студије
енглескогифранцускогјезика
завршилајенаФилозофском
факултетуБеоградскогунивер
зитета.Припадалајенапред
номомладинскомпокрету.По
завршеткустудијачестојепу
товалаулондон,Париз,Праги
другеевропскеметрополе.Била
јеобразована,лепа,шармант

42 Женилебл,наведенодело,46.
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наиелегантнaособа.Изиностранстваједоносилалевичарскеча
сописеинапреднулитературу.УдаласезаЗлаткаВајса,инжењера
хемијеизСиска,којисепредДругисветскиратдоселиоуКрагу
јевац.ПоводомњиховеверидбеизашаојеиогласуПолитицико
јигласи:„ПоводомверидбенашећеркеДине,kand.phil.саг.ing.
ЗлаткомВајсом,примаћемоунедељу17ов.м.Др.Сараидр.Ноах
Шнерсон,Крагујевац“.

ЈосифјезавршиоосновнушколуиПрвумушкуреалнугим
назијууКрагујевцу.БиојеуистомVIII/2оделењусаХајимомЈ.ле
вијем.43Каоједаноднајбољихђакаугимназијибиојеослобођен
усменогиспитанавеликојматури.Истицаосеактивнимрадомса
школскомомладиномиубрзопостајечланСКОЈа.Ујуну1941.го
динепостаојечланКПЈугославије.

Јосиф Шнерсон са друговима

ЈошјетрајаоматурскииспиткадасуНемци,20.јуна1941.го
дине,организовалипрвомасовнохапшењеЈеврејаикомунистау
Крагујевцу.Овохапшењесвакакојебилоувезисапредстојећим
нападомНемачкенаСовјетскиСавез.Шнерсоновисууспелидаиз
бегнухапшење.ЈосифјеодмахотишаокодпријатељауГорњиМи
лановац,азатимјепрешаоуГорњуТрешњевицугдесеповезаоса

43 ИзвештајПрвемушкегимназије,62.
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МиланомИлићем–Чичом,једнимодорганизаторапартизанског
покретауШумадији.Почеткомјула1941.годинеЈосифступауПр
вишумадијскипартизанскиодред.СаМилићемРадовановићеми
БранкомПетровићрадиојеупартијскојтехнициодреда,којајеби
лаукућиМилићаРадовановићауселуВинчи.

Јосиф Шнерсон

Немцисуслалиушумадијскаселасвојеобавештајцекојису
одличноговорилисрпскиикојисусепредстављаликаошверце
рисолиидувана.УВинчиимјезапалазаококућаМилићаРадо
вановића.НанесрећуиМилићевообезбеђењенијебилонависи
низадатка.

ПослеизвршенедиверзијеуселуКопљару,Немцисупочели
сапретресимапоселимаТрешњевици,ВукосавцимаиКопљари
ма,аоко50НемацакренулојенаВинчу.

Узору2.септембра1941.године,НемцисуопколилиселоВин
чуипосебноШаревац,крајукојемјебилаМилићевакућа.Поки
шномјутруНемцисунеопаженодошлидоМилићевекуће.Мили
ћевотацМилутинимјеизашаоусусретибиојепокошеннемачким
рафалом.Јосифјеистрчаосареволвером,пуцаонанемачкевојни
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кеикадјепокушаодасесклонипремашталипаојепокошенне
мачкимрафалом.ДваМилићевамлађабрата,ПредрагиНенад,ис
трчалисузањим,алисубилирањени.Немцисузапалиликућуи
шталу.МилићевумајкуисеструБранкуПетровић,којајерадилау
техници,одвелисуузатвор,уТополу.РањенубраћуМилићевуод
велисуутополскуболницу.Успутсупохапсилиоко60мушкара
цаизселаиодвелиихутополскизатвор.Милутиновбратодстри
ца,Миладин,икомшијенаправилисуковчегеиутишининоћи
сахранилисуМилутинаиЈосифа.Данас,једнаулицауКрагујевцу,
којаводипремаСпоменикустрељанимСрбимаиЈеврејима,носи
имеовогмладићаипатриоте.

Споменик Јосифу Шнерсону

ЈосифовасестраДинаизетЗлаткосарађивалисусаПрвимшу
мадијскимиКрагујевачкимпартизанскимодредомодпрвихдана
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устанка,алиКрагујевацнисунапуштали.ЗлаткоВајсјестрељан20.
октобра1941.године.Почетком1942.годинеДинајесадецомодве
денанаСајмиштеитусуубијениугасномкамиону.Премаизјави
БукијаЈудића,којијепреживеорат,каоисведочењуБаржуТодора,
којијепреживеострељање,НоахиСарастрељанисууКрагујевцу
20.октобра1941.године,усрпскојеврејскојгрупи44.Иначе,уМу
зеју„21.октобар“чувасемалакартонскакутијазауснухармони
ку,којајеприпадалаНоаху.Међутим,МиливојеСтанковићусвојој
књизи,извеснонетачно,износиподаткедасуНоахиСараубијени
наСајмишту.ОнтврдиидајеДинапребаченаулогоркодПанче
ваиускорострељанауЈабуци,адајењенотроједецестрадалона
Сајмишту45,штојемаловероватно,алиможебитиитачно.

ПоРодицаБаРон

НеколикогодинапредДругисветскират,последоласкаХор
тијанавластуМађарској,уЈугославијујепрешаодрВладиславБа
ронсасупругомРегиномидвоједеце,ћеркомМагдомисиномДе
зидером.Одлучиосенаовајкоракдабиспасаосвојупородицу,јер
језнаокакосусефашистиуНемачкојпонашалипремаЈеврејима.
НастаниосеуЉуљацима,селунапутуКрагујевацГорњиМила
новац.СтановаојеукућиМиленкаМарковића.Вршиоједужност
срескоглекараизакратковреместекаојенаклоностипоштова
њестановникагружанскихсела.Прегледеилечењесиромашних
становникачестонијенаплаћивао,анајсиромашнијимаилекове
једаваобесплатно.Дабисеодужилидоктору,сељацисуузвраћа
лионимштосуимали:разнимдомаћимпољопривреднимпро
изводима.

ДезидерјерођенуСтаромБему,уРумунији,17.септембра1921.
године.ЗавршиојеПрвумушкугимназију.Биојеодличанученик.
ЋеркаМагдаје,такође,рођенауСтаромБему,уРумунији,1923.
године.ЗавршилајеЖенскугимназију.ДезидерјеуписаоВетери
нарскифакултетуБеограду.Кадајератпочео1941.године,биоје
надругојгодинистудија.Врлобрзојепостаопартизан,борацпр
вечетедругогбатаљонаКрагујевачкогНОПодреда.Учествоваоје

44 Пописницежртаваратаброј1081и1082.
45 МиливојеСтанковић,Милић на челу шумадијских скојеваца,Топола,1986.,6265.
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уборбипротиввојникакапетанаФидлера,кодселаРогојевца.На
народноммитингууселуЉуљацима,октобра1941.године,укући
ЧедеСтојићаодржанјесастанаксаштабомпартизанскогодредака
дајеизабраномладинскиодбор.Уодборје,узнеколикоомлади
нацаиомладинки,изабранаиМагдаБарон,аускоројеионапри
ступилапартизанскојјединици.

Живетипоредпута,усредсела,посталојеопасно,пасусеВла
диславиРегинапреселилиуједнукућу,даљеодпута.Али,нито
ихнијеспасло.Незнасебашпоузданокадасуониухапшени.Пре
маономештосеможесазнатиизсведочењаоДезидеруиМагди,
родитељисујошувекбилиуселудоксуДезидериМагдабилиза
творениулогорунаМетиномбрдуикрагујевачкомзатвору46.Тек
послењиховогодвођењаисмртиуБањичкомлогору,уселосу,сре
дином1942.године,дошлинемачкивојницииодвелиихуКрагу
јевац.ЗатворенисуулогорнаМетиномбрдуитусумаја1943.го
динестрељани.

Дезидер и Магда Барон 

ДезидериМагдаухапшенисуузиму1941/1942.године.Нај

пресубилизатворениусамомселу,азатимуселуТопоници.Пре
негоштоћеиходвестиуКрагујевац,уједнојкафани,гдесуихдр

46 ДрагољубМ.Петровић,Први на родној груди,IV,ГорњиМилановац,1982,162.
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жализатворене,добросуихизбатинали.Дезидерјеовебатинесто
јичкиподнео,нијенијаукнуо.Љотићевцисусвезаробљене,возом
састаницеуКнићу,одвелиуКрагујевац.СкинулисуихнаЗавод
скојстанициуПалилулама.УхапшенесуодвелиулогорнаМе
тиномбрду,утзв.Белушколу(школаКраљПетарII,данасшкола
ЂураЈакшић).47Марта1942.годинеДезидериМагдабилисууза
творунаМетиномбрду.

Новомпредстојникуградскеполиције,РадомируБожанићу,
запалајезаоколепаЈеврејкаМагда.Смислиојепландајезапроси
иожени,наводноруковођенжељомдањојињенојјеврејскојпо
родициспасиживоте.Иманеколикосведочењаотоме,свасераз
ликујуипунасупретеривања.ПомињеседајеМагдаједномис
користиланаклоностпредстојникаБожанића,кадајеиспословала
дапустеизлогораМилутинаБусарца.48Коликојебилоистинеи
озбиљненамереуовојпонудиизаштојеМагданијеискористила
остаћезаувектајна.Наводнојесвепалоуводујерсусепрегово
риокоовествариотеглиијерсеоткрилодајеРадомирБожанић
фалсификоваодипломуПравногфакултетаизатојемораодасе
вратиуЦрнуГору.

Немцису8.априла1942.годинеодвелиДезидераиМагдуу
Бањичкилогор.49СеленаСтојићизЉуљака,којајесаМагдомиДе
зидеромбилаузатворуинаБањици,описујетренуткепредстре
љањеБаронових.Уочипогубљења,јуна1942.године,управалого
рајепустилаЈевреједасепрошетајуудворишту.Селенајевидела
крозрешеткедасеМагдаиДезидердржезарукезавремешетње.
ИстеноћиубијенисусвиЈевреји.50

ПоРодицаели

ПородицаЕлидоселиласеуКрагујевацизНиша.Арон51иРа
хелаЕлибавилисусетрговином,држалисупознатурадњустаклар
скопорцуланскеробе.Ималисудвасина:МошуиДавида.Обојица

47 ДрагољубМ.Петровић,161.
48 Исто,169.
49 Исто,116.
50 Исто,177
51 Женилебл,наведенодело,43.ЖенилеблнаводидасеотацМошеиДавидаЕлија

зваолеонЈехуда
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сузавршилимедицинуибилиугледнилекариуКрагујевцу.Инте
ресантнојеидасуоженилирођенесестреизпородицеЈудић,Са
ринуиНетику.ОнесубилећеркеМишеиФлоре(леви)Јудић.

дРМоШаели

Ели(АронаиРахел)Моша,рођенјеуНишу1897.године.За
вршиојеГимназијууКрагујевцукаоодличанученик:биојеврло
активан,похваљиванинаграђиван.Биојечланлитерарнедружине
Подмладак.Јошодмладостибиојелевичарскиоријентисан.Меди
цинујезавршиоуБечу.Тује,завреместудија,постаојечланКлуба
студенатасоцијалистаизЈугославије52.Каснијеје,преманекимпо
дацима,биојечлансоцијал–демократскепартије.Мошајеоженио
СаринуЈудић(1908)исањомјеимаодвасина:леонаиМишу.

Др Моша Ели

СаколегомдрМилорадомГлишићем,којијебиопарискиђак,
отвориоје1937.годинеприватнихируршко–гинеколошкисанато
ријумзажене,уЉубичинојулици(близусадашњегхотелаКрагује

52 Др.ЈашаРомано,Јевреји Југославије 1941-1945,Београд,1980,20.
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вац).Санаторијумјепоседоваооперационусалузамањегинеколо
шкеинтервенцијеирадиојеипослестрељањаМошеЕлија,до1945.
године.ДрМошаЕлиидрМилорадГлишићхонорарносурадили
нахируршкимодељењимаБановинскеиВојнеболницеуКрагу
јевцу.ДрМошасепревасходнобавиогинекологијом,асамоповре
меноопштомхирургијом.Дугогодинабиојезаменикшефаоде
љења,ашефхируршкогодељењаБановинскеболницебиоје1935.
године,додоласкадрСретенаКрасића.53

ДрМошаЕлијебиопознатијавнирадникихуманиста,ана
рочитосеистицаорадомуЦрвеномкрстуКрагујевца.Држаоје
предавањаиматеријалногајепомагао.Засвојраддобиојеидру
штвенопризнањеЗлатнугранчицуЦрвеногкрста.

КаоистакнутијавнирадникбиојечланОдборазадочекЊВ
КраљаАлексанраIКарађорђевићаприликомпрославестогоди
шњицекрагујевачкеГимназије,1933.године.

Др Моша Ели у одбору за дочек Краља Александра I
Године1930.дрМошајеуступиопросторијезабогомољуије

врејскиклуб,усвојојкући,уЉубичинојулици.Биојепредседник
ЈеврејскевероисповеднеопштинеуКрагујевцу.

53 Др.ЗоранМатовић,Историја крагујевачке хирургије,Крагујевац,2002,74.
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Напочеткуустанкапомагаојеновчаноисанитетскиммате
ријаломКрагујевачкипартизанскиодред.Посећањупрвоборца,
архитектеЖивеЂорђевића,руководствоодредајезвалодрМошу
даимсепридружи.ДрМошајетоодбиообразлажућидасебоји,
несамозасвојупородицу,женуидецу,већзасвеЈеврејеуКрагу
јевцу.КаопредседникЈеврејскевероисповеднеопштине,услуча
јудаодеупартизане,биобиодговоранзастрадањесвихЈеврејау
Крагујевцу.Ипак,нијеседвоумиокадајетребалопружитипомоћ.
Једномседогодилодасугазвалипартизанидаоперишењиховог
рањеногдруга,СлободанаБанетаМилосављевића.То,безпосле
дица,нијебиломогуће,јерсусепосанаторијумуврзмалиНемци,
аиједнабабицајебилањиховагент.Рањеногпартизанадонелису
ноћу.Уједнојмалојсобиибезанестезије,дрМошаЕлиизвадиоје
метакизногеиспасаоживотрањенику54.

Нажалост,тоштојеостаоуКрагујевцунијеспаслонињегани
осталеЈевреје.Стрељанису20.октобра1941.године.Супругаидеца,
леон(12)иМиша(10),убијенисунаСајмишту,уБеограду.

КазивањеодрМошиЕлијузавршићемосећањемФлореСо
коловић,ћеркеСимеиБојанеЈудић:„Имаједнапотреснапричако
јеневолимдасесетим.ТоседешавалоуКрагујевцу,кадасутату
убили.ТадасупокупилиидрМошуЕлија,познатоглекара,леви
чара.Немцисугаставилиуколаиповели.Онјеимаодвасина,ста
ријилеонимаоје12година,амлађиоко7година.Тајстаријитог
тренајебиоизбезумљен,онјеотимаооцаодНемаца.Кажу,молио
је,викаоинакрајунаколенимаишао,плакаоимолиосведоуво
ђењањеговогоцаукола.Јатонисамвидела,томијепричалабака.
Тајмалиједоцнијеубијен“55.

давидели

Ели(АронаиРахел)Давид,рођенјеуНишу1899.године.Као
иМоша,завршиојемедицинууБечу.Биојевојнилекар.Оженио
јемлађусеструЈудић,Нетику.Давиднијебиоекспониранујавно
сти,нитиуЈеврејскојопштини,каоњеговбратМоша.Вероватно
јетомедопринелоитоштојебиовојнилекар.Збогтогањеганема

54 ДрагољубМ.Петровић,Први на родној груди, III,ГорњиМилановац,1982,247.и261.
55 ЈашаАлмули,Јеврејке говоре,Београд,2005,199.
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уразнимодборима,прославама,огласима.Уобављањупославој
ноглекараимаојенарасполагањуслужбеновозило,фијакеријед
ногвојника,којијебиоикочијашикоњушар.

Породица др Давида Елија

"Службено возило" др Давида Елија

ДрДавидЕлијестрељан20.октобра1941.године.СупругаНе

тика(око1910.)убијенајенаСајмишту1942.годинесадецом:ћер
комНелом(12година)исиномлеономБрацом(10година).
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ПоРодицаБоШКовић

ЈосифБошковићјерођен5.јануара1899.годинеуКрсаћу.Био
јемајсторбраваруВојно–техничкомзаводууКрагујевцу,мирани
поштенчовек,посвећенсвојојпородици.СтановаојеуСтаројрад
ничкојколонијиВојно–техничкогзавода,убарациброј41,стан
број161.56СасупругомФаникомимаојепетородеце,четирићер
кеисина.Јосифјестрељан20.октобра1941.године,сасрпскоје
врејскомгрупом,аФаникајесадецомодведенаулогорСајмиште
гдесупобијени.

Јосиф Бошковић са ћеркама

ПородицаЈосифаБошковићабилајеједнаодреткихјеврејских
породицакојенисустановалеусвојимкућама,већустанукојису
добилиодфабрике.Међутим,тонијепоказатељњиховогсоцијал

56 ВојиславБојовићиДраганОбрадовић,Стара радничка колонија 1929-1999. го ди не,
Крагујевац,1999,134.Сећањепроф.ДрЂорђаПерића
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ногстатуса,коликовременањиховогдоласкауКрагујевац.Али,тај
детаљнавеоjeљуде,којиихсесећају,даоњимаговорекаоосиро
машнојјеврејскојпородици.

ЊиховакомшиницаБусарацДаницапоклонилајеМузеју„21.
октобар“фотографијуЈосифасаћеркама,адрЂорђеПерићиспри
чаојесвојесећање,пресвегаосвојојдругарициДоники,закњигу
оРадничкојколонији.ОњиховојсудбиниговоридрПерић:„Убр
зопослестрељања(Јосифа),новембраилипочеткомдецембра,до
билисунаредбудаспременеопходнеличнествариидасејавена
сабирноместо.Онојебилонаблатњавомплатоупрекопутатада
шњеопштинегдејекаснијебилаМузичкашкола.(Данасјетупар
кингпросторкодсолитераЗастава).Данјебиотмуранихладан.
Падалајеиситнакишица.Кадасмосазналигдесеналазе,сестраи
јасмосишлиуградипровелисањимајоштридочетирисата,али
какојепадаомрак,моралисмодасевратимокући,пасмосејош
једномпоздравилисањимаи,изгледа,опростилизаувек.Одатле
сувозомпребаченинаСајмиштеуБеоград,апослетоганајверо
ватнијеунекиконцентрационилогоруНемачкој“.57Овосведоче
њесеразликујеодпоузданогсазнањадасусвејеврејскепороди
це,женеидеца,одведенеулогорСајмиштесрединомјануара1942.
годинеитуубијенеисамоговориотомеколикојељудскосећање
непоуздано.

НаСајмиштусу,поредсупругеФанике,убијенећеркеДоника,
17година,Шарика,15година,Јулишка,9година,Розика,7година
исинЈаков,чијесегодиненезнају,алисезнадајебионајмлађеде
тепородицеБошковић.

ПоРодицаЈУдић

ПородицаЈудићбилаjeједнаодпознатијихкрагујевачкихје
врејскихпородица.МишаЈудићјебиотрговациимаојевеликутр
говинуконфекцијемушкиходелауГлавнојулици.Биојеактиван
утрговачкомудружењууКрагујевцу.

МишаЈудићјерођенулесковцу10.октобра1873.године.Стре
љанје20.10.1941.годинеуКрагујевцу.СупругаФлора,рођенајеу
Бијељини1881.године,билајекћиСимеиСарелеви.МишаиФло

57 ВојиславБојовићиДраганОбрадовић,наведенодело135.
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раималисуседмородецедеце,синове:Симона(Симу),Узијела(Бу
кија),АврамаиМихаила(Мику)итрићерке:Сару(Сарину),Нету
(Нетику)иРозу(Рушку).

Породица Јудић

Симон(Сима)Јудићјерођен26.септембра1906.годинеуКра
гујевцу.Биојемагистарфармације.Стрељанјесаоцем20.октобра
1941.годинеуКрагујевцу.ЊеговасупругаБојанаићеркаФлора
(1932)преживелесурат.ПослератаживелесууБеограду,уулици
СењанинИвебр.9.

Узијел(Буки)Јудићјерођен1900.годинеуКрагујевцу.Студи
раојемедицинууБечу,алиниједипломирао.Бавиосетрговином,
каоињеговотац.Каоратнизаробљеникпреживеојерат.Његова
првасупругаРегинаумрлаје1938.године.Сањомјеимаодвоједеце,
синовеМишу(1932)иХајима(леона),рођеног1936.године.Обојица
суодведенинаСајмиштеитуубијени.Послеповраткаиззаробље
ништвасуочиосеужасномстварношћу.Неколикогодинакасније
ожениосеЦветомРадојчић.УмројеуКрагујевцу1979.године.

АврамЈудићјерођенуКрагујевцу1912.године.Биојевеома
образованкадајеуспеодапредратбудесекретарупредставништву
југословенскоглојдаулондону.Тујепреживеорат.Послерата,не
ковремејеборавиоулондону,аондајепрешаоуАмерику.Биоје
председникУдружењаЈеврејаизЈугославијеуСАД.УмројеуЊу
јорку1965.године.
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Сима Јудић                                         Узијел-Буки Јудић

Михаило(Мика)ЈудићјерођенуКрагујевцу,око1918.годи
не.Преживеојерат,апослератаступиојеудипломатскуслужбу.У
времеобјављивањарезолуцијеИнформбироа,1948.године,биоје
надужностиуМађарској.Кадасупочелашиканирањанашегди
пломатскогособљаодстранемађарскихвласти,одлучиоједасасу
пругомСтаномнапустидипломатију.ОтишаојеуКанаду,касније
иуЧилегдесебавиотрговином,имаојескромнутрговачкуфир
му.УмројеуЧилеукрајемосамдесетих.

Роза(Рушкалела)Јудић,рођенајеуКрагујевцу1914.године.У
партизанимајеодавгуста1941.године,каоборацФрушкогорског
одреда,азатимјебилапозадинскиполитичкирадникнатерито
ријиСрема.СвиуселуМанђелосузналисузањуисина,алинико
ихнијеодао.ЊенсупругјебиодрФридрихДавидХерш,судијаиз
СремскеМитровице,рођенје1904.годинеулавову(Пољска).Ион
јебиоборацФрушкогорскогпартизанскогодреда.Обојесуносио
ципартизанскеСпоменице1941.године.РозајемајкаФилипаДа
вида,књижевникаидраматургаиМишеДавида,архитекте.
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Михаило, Флора и Стана Јудић; Роза, Филип и Миша Давид

ПоРодицалеви

УКрагујевцусуживелатрибраталеви:Аврам,ЈосифиМи
рослав.

АврамНисималевијерођен12.марта1900.годинеуПиро
ту.Позанимањујебиомлинар.Стрељанје20.октобра1941.годи
неуКрагујевцу.

Јосиф(Јосеф)левијерођен25.марта1898.годинеуПироту.
Позанимањујебиочасовничар.БиојеожењенСарином.Имали
сућеркуидвасина,МошуиХајима.Супругаићеркаодведенису
наСајмиштегдесуубијени.Јосифјестрељан20.октобра1941.го
динеуКрагујевцу.МошајерођенуКрагујевцу1920.године.Биоје
студент.СтрељанјесаоцемуКрагујевцу20.октобра1941.године.
Хајим(Бора)јерођен1923.године.Биојешколскидруг(изодеље
њаVIII2Крагујевачкегимназије)саЈосифомШнерсоном.Припа
даојекругуродољубивеилевичарскиоријентисанеомладине.На
самомпочеткуустанкаухапшенје9.јула1941.годинеиодведенна
Бањицу,гдејестрељан15.августа1941.године.



64

јеврејиукрагујевцу–ПрилогиСторијијеврејауСрБији

Леви Аврам

ОтрећембратуМирославунемаподатакакадајерођен.Знасе
дајебиоофицир,поручник.ПредаваојеуВојно–занатлијскојшко
лиуКрагујевцу.Преживеојератузаробљеништву.ВиђенјеуКра
гујевцупоследругогсветскограта.Године1948.иселиосеуИзра
елиживеојеуЈерусалиму58.

УКрагујевцујеживеоиМошалеви,одоцаЕлијасаимајке
Венеције(Холениц),алисенезнаседалијебиоуближемсродству
саосталимчлановимапородицелеви.Мошајерођен10.фебруа
ра1915.годинеипозанимањубиојечиновник.Биојепартијски
инструкторипозадинскирадник59.УхваћенјеодстранеГестапоа
иодведеннаБањицу30.априла1942.године.Изведенјепредзло
гласногшефаБожидараБећаревића,којијебиородомизоколи
неКрагујевца.Бећаревићмусеобратиоречима:„Стидимтесејер
сиизКрагујевцаакомунистаси,бандит!Мошамујеодговорио:
ИКрагујевацијасестидимотебештосезовешКрагујевчанином.
Мојграднерађатаквезвериииздајнике.”60Мошајеубијен9.ма

58 Женилебл,наведенодело,46.
59 Др.ЈашаРомано,наведенодело,212.
60 ЗаписниксаслушањаБожидараБошкаБећаревићаод11.10.1945.
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ја1942.годиненаБањици.Налогоњеговојликвидацијиличноје
потписаоБожидарБећаревић.

ПоРодицаПинто

ПородицаПинтојебилајошједнаугледнаибројнакрагује
вачкајеврејскапородица,којајенесталауратномвихору.

Отацпородицебиојелеон,рођенуБеограду1874.године,
позанимањубиојерадник.Стрељанје20.октобра.Увремеових
судбоноснихдогађањанепомињесењеговасупруга,штоможе
дазначидајевероватноумрлараније.леонПинтојеимаочети
рисинаисвисустрељаниистогдана,инаистомместу,20.окто
бра1941.године.ИкаодајебиломалосмртиупородициПинто,
теоктобарскевечеристрељанајеиАнријета(Гетањо)Пинто,су
пругаРафаелaПинта.РођенајеуСкопљу,1913.године.Позани
мањубилајекројачица.

Анријета и Рафаел Пинто
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Мика(Хајим)Пинторођенје1906.годинеуКрагујевцу,по
занимањубиојеапотекар.ФармацијујезавршиоуЗагребу.Радио
јеуБеограду,алисепослеокупацијевратиоуКрагујевац.Биоје
ожењениимаојеједнодете.СупругаидетеубијенисунаСајми
шту1942.године.

РафаелоПинтојерођен10.новембра1911.годинеуКрагујевцу.
Биојештампар,алијесаАнријетомдржаоитрговинубродерија
имустризавез.Њихдвојебилисувеомаприсутниудруштвеном
животуКрагујевцаијеврејскезаједнице.Честосумеђуучесници
мазабава,добротворнихскуповаиредовномеђуприложницима
помоћизасиромашнеКрагујевчане.Ималисуједнодетекојеје,са
осталимчлановимапородицеПинто,страдалонаСајмишту,аумо
ментустрељањаАнријетајебилауседмоммесецутрудноће.

СимаПинторођенје10.марта1913.годинеуКрагујевцу,поза
нимањубиојетехничар.Биојеожењениимаојеједнодете.Иње
говасупругаидетеубијенисунаСајмишту.

СамуелПинто,најмлађилеоновсин,рођенје18.августа1916.
годинеуКрагујевцу,позанимањубиојерадник.

ПоРодицаМедина

УКрагујевцусуживеледвепородицеМедина,браћеодстри
чеваСамуелаиЈакова.

СамуелМедина,одоцаМошеимајкеРебеке,бечкеЈеврејке,
рођенје12.новембра1880.годинеуБеограду.БиојеожењенАма
лијомШтајнцер(Steinzer)изБеча.Пообразовањубиојетрговац,
алибавиосеразличитимпословима.Коликосутипословимогли
битиудаљениодњеговогосновногобразовањапоказујеиуговор
којије1.августа1940.годинезакључиосаНароднимпозориштем
изНовогСадакојимјеприхватиопосаобинскогмајстора.Самуел
јестрељануКрагујевцу20.октобра1941.године.Осудбинињего
весупругеАмалијенемаподатака.Деценисуимали.

ЈаковМедина,одоцаАврамаимајкеРегине,рођенјеуБео
граду11.04.1884.године,позанимањубиојекњиговођа.Изпрвог
бракаимаоједвасина,АврамаиБолу.Послесмртисупругеоже
носеКрагујевчанкомлепосавом,којајеизсвогпрвогбракаима
лаћеркуНаталију.Пословаојенацеломјугословенскомпростору
ибиојечланмногихтрговачкихдруштава.УКрагујевцујеимао
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трговинуибиојезаступникДржавнекласнелутрије.Осимупо
слу,биојеврлоактиваниумногимдругимобластимадруштвеног
живота.Статусиугледналагалисумуинормепонашања,алито,
наравно,нијебиосамојеврејскиспецификум.Многојеподатакао
помоћикојујепружао.Утомејеактивноучествовалаињеговасу
пругалепосава.ЈаковјебиочланнадзорногодбораС.Д.Раднич
ки,аиблагајникуЈеврејскојвероисповеднојопштини.Предстре
љањенаписаојепорукукојајејединственамеђу43сачуванепоруке
посвомлапидарномсадржају.Уњојнемапоздрављања,опрашта
ња,жалазабилочим,илијесветоимноговишесамоскривено
изаонихнеколикоречи:лебацсутранемојтепослати.Јаков.Стре
љанје20.октобра1941.годинеуКрагујевцу.

Самуел Медина

АврамЈаковаМединарођенје1913.годинеуКрагујевцу,по
занимањубиојетрговац.БиојеожењенгодинуданамлађомШа
риком(Сара,Селина)Хелфгот.ИмалисућеркуЗлату(Голду),ко
ја,текштосебилародилауКрагујевцу,20.септембра1941.године.
Аврамјевероватнобиоухапшен13.октобра,уакцијиприкупља
њаталацакојесуНемциповелисасобомупоследњемпоходуна
ГорњиМилановац14.октобра.Тосеможезакључитиизбројаиса
држајапорукакојејеонупутиопородици,акојеодишуљубављу,
оптимизмоминадом.Изовогзаточеништваодведенјенастреља
ње20.октобра1941.године.СупругаићеркаубијенесунаСајми
шту1942.године.
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Јаков Медина

Порука Јакова Медине

Аврам Медина
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Порука Аврама Медине

БолаЈаковаМединарођенуКрагујевцу1924.годинеибиоје
ученикгимназије.Стрељанјесаоцемибратом20.октобра1941.
године.

ПоРодицаКонфино

ПородицаКонфинобилајетипичнајеврејскатрговачко–за
натлијскапородица.УКрагујевацсуседоселилиизПирота,веро
ватнопослеПрвогсветскограта

ИзраилоКонфинојерођен1900.годинеуПироту,позани
мањубиојетрговац.БиојеожењенРегином.Ималисудвоједеце.
Стрељан20.октобра1941.годинеуКрагујевцу.Супругаидецауби
јенисунаСајмишту1942.године.

ГавраКонфинојерођеноко1890.године,вероватноуПироту.
Незнасештајебиопозанимању,алијеимаочувенуимногоре
кламиранустаклорезачкурадњу,тзв.Нирнбершкурадњу,уГлав
нојулици.ЊеговасупругавероватносезвалаМатилдаХазан,из
оногогранкапородицеХазанкојијеживеоуКрагујевцу61.Ималису
двоједеце.ГавраКонфинострељанјеуКрагујевцу20.октобра1941.
године,доксусупругаидецаубијенинаСајмишту1942.године.

61 Жени лебл, наведено дело, 46. Породицу Хазан у Крагујевцу помиње Жени лебл
својојкњизи,алиминисмопронашливишениједанпоменовепородице,нитиу
документима,нитиуусменимказивањима.
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Израило Конфино

УпериодуизмеђудвасветскаратачестоналазимоиИзраи
лаиГаврумеђуприложницимазасиромашнеиудругимхумани
тарнимакцијамауКрагујевцу.

ПоРодицаПинхас

Исак(Јицак)Пинхасрођенје1860.годинеисачетвородеце,
ћеркомитрисина,доселиосеизСофијеуСрбију.Исакјебиора
бин,моел62ишохет63иједанодпрвихдипломиранихучитељако
јијезавршиосеминаруСофији.Једансинмујеумројошкаодетеу

62 Моел,побожнимушкарацкојивршиобрезивање
63 Шохет,лицекојевршикошерклање
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Бугарској,анемаподатакаоњеговојпрвојсупрузи.Ћерка,Софија
БенбасатиселиласепрератауИзраелиживелајеуХаифи.Најста
ријисин,АврамживеојеуНемачкој,уХамбургу,гдејеимаотрго
винусацигаретама.УспеоједапобегнеизНемачкеипрекоИндије
стигаојеуРодезију.Туседосмртибавиофилателијомкаозанима
њем.Другисин,СануелСами,такође,јеживеоуНемачкој,улај
пцигуибавиосетрговином.Нијеуспеодасеспасенациста.Трећи
син,НаимиселиосеуИзраел,некажесекада,идосмртијебиосе
кретарпољопривреднешколеМиквеЈисраелкрајЈафе64.

Исаксе1904.годинепоновооженио.СупругаХана(Анула)
АлхалелизСарајева,рођенаје1882.године.Билајећеркашохета,
којије,иначе,умропреПрвогсветскограта.

Рабин Исак Пинхас

64 Женилебл,наведенодело,46.
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НезнасетачнокадасеИсакдоселиоуКрагујевац.Мождапо
четком20.века,какотонаједномместукажеЖенилебл,значи
1900.године,какокажеудругојреченици65.Остајенепознатода
лијењеговдолазакувезисаоснивањемЈеврејскевероисповедне
општине1906.годинеидалијесамо„...двапутанедељнопредавао
веронаукуученицимаосновнешколе“66,илијебиоирабинимохел
ишохет,какоотомепишењеговаунукаХилдаКолар.

ИсакиХанасуизродиличетвородецекојасуваспитавана
строго,ускладусајеврејскомверомиобичајима.

ПослеПрвогсветскогратаИсакјеуцентруКрагујевцаотво
риобиоскопПивница,саимпозантних500места.Биојетоједан
одтрипредратнабиоскопауграду.ПослеИсаковесмрти1924.го
дине,вођењебиоскопапреузеојенајстаријисинЕмануел–Мане,
свршениученикТрговачкеакадемије.

Емануел–МанеПинхасрођенје1906.годинеуКрагујевцу.
Осимуправљањабиоскопом,Манејебиоиистакнутиспортиста.
ТридесетихгодинаиграојефудбалупрвомтимукрагујевачкогРад
ничког.Уаприлскомратузаробљенјеиратјепреживеоунемач
комзаробљеништву,уСталагуXIБ,близуБремена.Послератабио
јечланКомисијезарепатријацију,а1949.годинеЕмануелсеиселио
уИзраел.ЖивеојеуБатЈамудосмрти,1982.године.

ФлораПинхасјерођена1909.годинеуКрагујевцу.Позанима
њубилајеслужбеник.РадилајеуЈајцу.УдаласезаХансаКлема,чи
новникаизЈајца.СаћеркомХилдомодведенајеулогор.Међутим,
успелајесаћеркомдасеспаселогора,аод1943.годинеприкључи
ласепартизанскомпокрету.УлогорууСтаројГрадишкиубијене
суњенамајкаитеткаЕрна,1942.године,аујакРафаелубијенјеу
Јасеновцу1941.године.

НахманПинхасјерођен1912.годинеуКрагујевцу.Позанима
њубиојеелектромеханичар.Уаприлскомратуповлачиосесавој
скомизБеоградапремаБосни.УСарајевумујеједнадевојкаКла
ра,његовабудућасупруга,далацивилноодело.Нахманјеизбегао
заробљавањеисвезамкеивратиосеуКрагујевац.Међутим,ухап
шенјепре18.октобраи20.октобра,око17.30сати,изведенјена
стрељање.Нахманјебиоупрвојгрупиод53.људи,атоје,углав
ном,билагрупаталаца,узетих13.октобраираније,махомнају

65 Женилебл,наведенодело,46.
66 Исто,46.
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гледнијихграђанаКрагујевца,инеколикозатвореникакрагујевач
когзатвора.ТрговацБаржуТодор,Цинцарин,којијебиозаједноса
оцемНастасом,искористиојетренутакнепажњенастаопослебек
стванеколикољудиизовегрупе,скинуоједугикожникапути,у
погодноммоменту,бациоганамитрељезповикавши:Бежите!Као
дасусвичекалитајтренутак,алидатонекодругиуради.Тадасу
свипочелидабеже.Немцисусебрзоснашлииотворилисуватру
зањима.Већинајепалапокошенарафалима,али9људи67успело
једасеспасесмрти,међуњимаиНахманПинхасиБаржуТодор,
којијеумроуБечупренеколикогодина.

ДаљиНахмановпутспасакрајњејеузбудљивиодвеогајеу
Ниш.„Једанњеговпријатељ,келнер,примиогаје,набавиомуле
гитимацијуВасеТодоровића68;стомлегитимацијомотишаојетај
пријатељнаберзурадаипријавиогазарадуНемачкој.Послера
тавратиосеНахмануЈајце.Девојкакојамуједалацивилнооде
ло,Клара,билајеулогорунаРабу.ОслобођењеједочекалауТрсту.
ПронашлајеНахманапрекоЦрвеногкрста,дошлауЈајцеитамо
сусевенчали.Имајудвасина:АлбијаиРафаела“69.Нахманјеумро
1984.године.

ЈехошуаПинхас,најмлађисинИсакаиХане,рођенје1915.го
дине.Умројекаоученик1931.године.Сахрањенјепоредоца,наје
врејскомгробљу,којејебилодеоварошкоггробља.

ПоРодицадеМаЈоРовић

УКрагујевцујебилапознатаитрговачкапородицаДемајо
ровић.леонДемајоровићрођенјеуБеограду,вероватнопре1890.
године.Биојежењениимаоједвоједеце.ЊеговсинБоривојдр
жаојечувенутрговачкурадњуПомоднатрговинаБоривојДема
јоровић,унајстрожијемцентруКрагујевца.Трговиномсусебави
лииЈаковЈ.иМошаБ.Демајоровић.Многосудржалидорекламе,
такодасерекламењиховихрадњимогунаћиуготовосвиммеђу
ратнимпроспектимаиновинама.Непостојеподациштасесањи
маињиховимпородицамадогодилоутокурата.леонјестрељан

67 НахманПинхасновојеимемеђупреживелима.Досадасурасполаганиподацио8
преживелихизовегрупеиједномиздругегрупе.

68 ВасилијеТодоровићстрељанјеодстранеНемаца,аНахманјебиоуМинхенунараду.
69 Женилебл,наведенодело,47.



74

јеврејиукрагујевцу–ПрилогиСторијијеврејауСрБији

уКрагујевцу20.октобра1941.године.Постојиједандосташтури
иврлонепоузданподатакдајењеговасупругаубијенанаСајми
шту1942.године.

Стари Крагујевац 

ПоРодицаБРаУн

Отацпородице,АрминБраун(1875–1939),рођенјеуБудимпе
шти,доселиосесапородицомуКрагујевац,сасвимизвесно,после
Првогсветскогратаибавиосетрговином.СупругаЈанка(Кениг)
рођенаје1879.годинеуБудимпешти.Ималисушестородеце:На
талију,Ђуру,Олгу(удатаРадуловић),Винку,Магду(удатуВујано
вић)иТибора.Арминјесахрањеннаградскомгробљу.Његовспо
меникстојииданас,анањемујеуклесанаДавидовазвезда.Кадаје
споменикподигнутвишенемакодапотврди.

ЈанкајеубијенанаСајмишту1942.године.Непознатојеишта
седесилосаНаталијом,ВинкомиЂуром.ТиборБраун,рођен11.
јануара1917.годинеуБудимпешти,позанимањубиојемолери
стрељанје20.октобрауКрагујевцу.УЈеврејскоммузејууБеогра
дупостојиштуриподатакотомедајенаСајмиштуубијенасупру
гаидетеБраунаитосевезивалозаТибора.Међутим,поузданосе
знадаТиборнијебиожењен,алитонезначидајеовајподатакне
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тачан,већсамодасерадиосупрузиидететуЂуреБрауна.Олгаи
МагдазавршилесуПравнифакултетиобесубилеудатезаСрбе,
адвокате.Послеокупацијеобесубилепривременоинтерниранеи
послеутврђивањадасусепокрстилеипрешлеуправославнуверу
пуштенесукући.ОлгајеималасинаСинишу,којије,такође,поро
дично,биоадвокат.БиојеједанодоснивачаипотпредседникДру
штвасрпскојеврејскогпријатељства.Умроје1994.године,ањего
васупругаидвећеркеживеуБеограду.

Споменик Армину Брауну на крагујевачком гробљу

МагдајебилаудатазаадвокаталазараВујановића.Каомлади
брачнипармногосупропутовалипоЕвропи.УМузеју21.октобар
чувајусе,измеђуосталог,ињиховеулазницезаСветскуизложбуу
Паризу1936.године.Године1940.родиоимсесинНикола.лазар
ВујановићстрељанјеуКрагујевцу21.октобра1941.године.Магда
јеумрлапредесетакгодина,аНикола,доктормедицинскихнаука,
живиирадиуАмерици.ПовременодолазиуКрагујевац.
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Тибор Браун

ПоРодицаалКалаЈ

Оовојпородицинемамногоподатака.Знаседасусебавили
трговиномидасудржаличувенурадњу100.000кошуља.Дугоје
имелеонаАлкалајабиломеђуименимастрељанихЈеврејауКра
гујевцу,алијетоисправљенонаосновуистраживањаЖенилебл70
којајеутврдиладајелеонпреживеоратузаробљеништву,адасу
његовасупругаЗлатаидвоједецеубијенинаСајмишту.

ПоРодицаваЈс

НемаподатакакадајепородицаВајсдошлауКрагујевац.Зна
седајеАлександарВајсрођен1891.годинеуЧапљини,дајебиотр
говацидајестрељануКрагујевцу.ИДанијелВајсјерођенуЧапљи
ни,1893.године,биојетрговацистрељанјеуКрагујевцу.Нијепо
знатодалисуималипородицеикаквајењиховасудбина.

МалојејаснијасудбинаРудијаВајсакојијерођенуЗагребуи
биојетрговачкипутник.ОнјеуКрагујевацдошаопослеокупаци

70 Женилебл,наведенодело,43.
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јеираспадаземље,склањајућисеодусташкогтерора.Становаоје
уулициСветозараМарковића,укућиташнераБранкаМилићеви
ћа,сачијомјесвастикомживеотокомрата.Завремерацијаипро
веракриосеукућиМиленаЗлатановића,чијијесинЧедомирбио
полицијскиагент,алиганикаданијеодао.Такојепреживеорати
послератавратиосеуЗагреб.УмројеуЗагребу.

ЗлаткоВајс,одоцаМавреимајкеФанике,јерођенуСиску3.
децембра1908.године.ЗавршиојеРеалнугимназијууСиску.Сту
дираојеТехничкифакултет,хемијскоинжењерскиодсек,наУни
верзитетууЗагребу.КаоинжењеррадиојеуВојнотехничкомзаводу.
ОжениосесаДиномШнерсон(видиПородицаШнерсон),профе
соркоменглескогифранцускогјезика.Ималисутроједеце.Златко
ВајсстрељанјеуКрагујевцу,аДинајесадецомубијенанаСајми
шту.ВишеподатакаоЗлаткудаојепослерата,уизјавиДржавној
комисији,рођакВилколехнеризЗагреба.Многодрагоценихпо
датакаоЗлаткуВајсупронашлисмоудокументимакојејепокло
ниомузејуадвокатЗвонкоМ.Марковић.

Лична карта Златка Вајса
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VIII
ДРУГИСВЕТСКИРАТ

А)АПРИлСКИРАТИОКУПАЦИЈА

Српскинарод,усвојојтешкојитрагичнојисторији,игубио
јеспособнострационалногпромишљањаиделовања.Готовопо
правилуруководиосеузвишенимидеалимаибиоспремандањи
мажртвујесве.Изтаквихначеласупроизилазилавеличанствена
прегнућа,алиинеусклађеностизмеђуидеалаиобавезеодржања,
којасудоводилаупитањеисамопстанксрпскогнарода.Нажа
лост,овусудбину,вољноилиневољно,делилисусасрпскимнаро
доминародикојисусањимживели.

Уовомсветлупотребнојепосматратидогађајеод25.и27.мар
та1941.године.Југословенскавладајепопустилапреднемачким
притиском,алијеуспелада25.мартапостигнемаксималнеуслове
удатимоколностимакојису,практично,гарантовалинеутралност
Југославије.Аргументинемачкогпритиска(утомтренуткуокоју
гословенскихграницаналазилосеокостонемачких,италијанских,
мађарскихибугарскихдивизија)билисузнатноуверљивијиодан
глоамеричкепропагандеимагловитихобећањапомоћи.Одлуке
ПротоколаоприступањуЈугославијеТројномпактубилесу:

ВладеОсовинепотврђујусвојуодлукудаћеувекпошто1.
ватисуверенитетитериторијалниинтегритетЈугосла
вије
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ВладеОсовинезавремератанећеупућиватиЈугослави2.
јизахтевдаседозволипролазилипревозчетапрекоју
гословенскедржавнетериторије
ИталијаиНемачкајамчејугословенскојвладидасобзи3.
ромнавојнуситуацијунећесњиховестранепоставља
тиникакавзахтевзавојнупомоћ...
ПриликомновогутврђивањаграницанаБалкануузеће4.
сеуобзиринтересиЈугославијезатериторијалномвезом
саЕгејскимморемпроширењемњезиногсуверенитетана
градилукуСолун.71

Међутим,јавност,пресвегасрпска,идеовојногврханегатив
носуреаговалинаприступТројномпакту.Државниудар27.марта
биојеизразтогсрпскогнезадовољства,алииделотајнеполитике
ВеликеБританије,којојјеочајничкибилопотребно,макар,јошјед
норатножариштерадиолакшањањиховогположаја.Кадајевећ
државниударбиоизвршенондазачуђујеизузетаннапорвладеи
министраспољнихпословаМомчилаНинчићадауверенемачког
изасланикауБеоградуВикторафонХеренадаЈугославијаостајело
јалнаодредбамаПакта.Али,Хитлерјезбоговесрпскеиздаје,како
јеонтосматрао,покренуолавинуионасевишенијемоглазауста
вити.ТакоједржавниударувеоЈугославију,апресвегаСрбијуи
српскинарод,уратнукатастрофуиужаснострадање.72

Хитлерје,помогнутИталијом,МађарскомиБугарском,ујош
једноммуњевитомрату,искалиосвојбеспремаЈугославији,одно
сноСрбији.Југославијајеод6.до18.априла1941.годиневојнички
пораженаиуништенакаодржава.Појединачнипримерихеројске
одбранепојединихјединицаипојединацанемогудаизменеоп
штусликурасулаисуновратауАприлскомрату.Уначинувође
њааприлскогратамогаосејасноуочитиодносХитлераиНемачке
премаСрбијиисрпскомнароду,којисеможедефинисатикаока
жњавањеСрбазаиздајуод27.марта.

Актокапитулацијипотписанје17.априлау21час,стимда
тзв.примирјеступинаснагу18.априлау12часова.Овимактом

71 НиколаМиловановић,Војни пуч и 27. март 1941,Београд,1981,271273.
72 Изперспективевременскедистанцеод70годинапостављасепитањедалисејош

некосећапактирањаБугарске,МађарскеиРумуније,освајањаЧехословачкебезис
паљеног метка и хиљаде наших добровољаца који су се тада пријавили да бране
Чехословачку.
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Југославијајебилавојничкиуништена,анаредћедоћиуништа
вањеЈугославијекаодржаве.НаосновуХитлеровихПривремених
смерницазаподелуЈугославије73,начелникШтабанемачкеВрховне
команде,фелдмаршалКајтел,издаоје12.априлаДирективу(пов.
бр.00630/41)оподелиЈугославије.ОваДирективадопуњенајепо
сленемачкоиталијанскихпреговора21.и22.априла,тзв.Бечким
одлукама,од22.априла1941.године.

ПослеокупацијеуСрбијијеуведенанемачкаокупациона
управа.Начелутеуправејеод22.априлабиоШтабвојноуправ
ногкомандантаСрбије,подкомандомгенералаФерстера.Њему
субилипотчињенисвидругиорганивласти,међукојимасунај
значајнијибилиУправништаб,начелусадржавнимсаветником
дрХаралдомТурнеромиШтабгенералногопуномоћениказапри
вреду,саФранцомНојхаузеномначелу,бившимнемачкимконзу
ломуБеограду.

УвојноуправномпогледутериторијаСрбијебилајеподеље
нана4фелдкомандантуре,војноуправнекоманде:599.саштабом
уБеограду,610.саштабомуСмедереву(од5.јуна1941.уПанчеву),
809.саштабомуНишуи816.саштабомуУжицу.Овимвојноу
правнимкомандамабилесупотчињенекомандеокругакрајско
мандантуреикомандеместаортскомандантуре.

УСрбијијеорганизованаијакаполицијскаиобавештајнаслу
жба.ИзвршниорганобавештајнеслужбебилајеТајнавојнаполи
цијаГФП,саогранцимаширомСрбије.СаШтабомIIнемачкеар
мијестиглајеуБеоградтзв.Делатнагрупаполицијебезбедностии
службебезбедностизаЈугославију,којајеималатриглавнаодељ
ка:ТајнудржавнуполицијуГестапо,Криминалистичкуполицију
КРИПОиСлужбубезбедностиСД.НачелуОперативнегрупебио
јеССпуковникВилхелмФукс,аССмајорХансХелмбиојешеф
ГестапоазаЈугославију,саседиштемуБеограду.Конкретно,заде
латностпротивЈеврејабиојезадуженпосебанрефератуГестапоу,
IVB4,којимјеруководиоССпоручникФрицШтраке.Уовомре
фературадиојеиЕдгарЕнге,будућизаменикикомандантлого
ранаСајмишту.Дакле,НемцисууЈугославијудошлисапотпуно
оформљеноморганизацијомиуправнимапаратомзарешењеје
врејскогпитања.

73 Велимир Терзић, Слом Краљевине Југославије 1941, II, Београд, 1984, 549552. и Се
ргијеЖивановић,Трећисрпскиустанак,Крагујевац,2000,48.
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Натерену,одфолксдојчераформиранјепосебанодредзахва
тањескривенихЈевреја.Одредјеимао4батаљонаикоришћенје
каопомоћнаполицијскаслужба.Одфолксдојчераобразованјеи
Батаљон64,злогласнавојнајединицакојајевршиластрељања,а
каснијејеслужилазаобезбеђивањелогораСајмиште.

НемцисуодмахприступилииорганизовањуСрпскеуправе.
Образованаје30.априлаКомесарскавладасадесеткомесара,наче
лусаМиланомАћимовићем,бившимминистромунутрашњихпо
словаувладиМиланаСтојадиновића.КакоАћимовићнијеуспео
дасеизборисаситуацијомуСрбијиизадацимакојисумуповера
вани,генералМиланНедићформираоје31.августа,Владунацио
налногспаса.Поштојепропаопокушајстварањасопственихвој
нихјединица,тзв.Подофицирскихоружаниходреда,напредлог
свогминистраМихаилаОлћана15.септембраобразованјеСрпски
добровољачкикорпус.Његовсаставчинилису,пресвега,чланови
ЈугословенскогнародногпокретаЗборДимитријаЉотића.74

КомесарскавладаобразовалајеСпецијалнуполицијузасу
збијањејеврејскокомунистичкихакција,аусаставуУправеграда
БеоградапостојаојеОдсекзајеврејскапитања.

Отвореносарађујућисанајгоримзлочинцимауљудскојисто
рији,противсопственогијеврејскогнарода,ударилисуначаст
свогнародаизатоћевечитобитинастубусрамакаоиздајници
родасвога.

Б)УСТАНАК

ОкупацијаикомадањеЈугославијесуисторијскиоквиружа
сногстрадањасрпскогијеврејскогнарода.Српскоијеврејскона
ционалнобићебилојераскомаданонашавшисеусаставуразних
окупиранихделоваиквислиншкеНезависнедржавеХрватске.

Свиокупаторскирежимиводилисуврлорепресивнуполи
тикупремасрпскомијеврејскомнароду,саелементимагеноцида.
ЗаразликуодЈевреја,којисусвуда,осимуиталијанскојокупаци
онојзони,билиизложенигеноцидномуништавању,српскинарод

74 Велимир Терзић, наведено дело, 559. и Боривоје Карапанџић, Српски добровољци 
1941-1981,Кливленд,1981,910.
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сесамоуНезависнојдржавиХрватској(НДХ)иБачкој,подокупа
цијомМађарске,суочиосаужасомбиолошкогзатирања.Одпр
вихданаокупацијекодокупатораиуНДХизбилесунаповршину
најнижестрасти,историјскикомплексииверскифанатизам.Због
тогаје,вероватно,наовимпросторима,каонигдеуЕвропи,иби
лотоликодивљихстрасти,суровостиисвирепостикојесурезул
тиралемонструозномбруталношћу.

ПонашањенемачкихокупационихвластипремаСрбимаби
лојекаопреманижојраси,прожетонеповерењем,чакипрема
квислинзима,комесарскојуправиМиланаАћимовићаивладиге
нералаМиланаНедића,иакосусеонисвојскитрудилидаиспуне
свежељеокупатора,узалудсенадајућиповољнијемстатусузасе
беиСрбију.

Српскинародјеодпрвогданаокупацијепослаојасанодго
ворокупатору.ВећкрајемаприлаипочеткоммајаширомСрбије
билојемногоодметнутихгрупаипојединаца.Официриивојни
цијугословенскевојске,којисуизбеглизаробљавање,билисује
згротихгрупаотпора.

Вероватно,прваборбапротивокупатораодиграласе21.апри
лауселуДоњиДобрић,уЈадру.Малачетничкагрупакојајебила
формиранаодмештана,напалајенемачкевојникекојисудошли
даизвршепретрессела.Томприликомједаннемачкипотпоруч
никјепогинуо,доксуједанпотпоручникиједаннаредникрање
ни.Заодмазду,Немцисуселодотемељаспалили.75

Свакакодајеовихборбибилосвевишекадасуизазвалереа
говањекомандантаIIнемачкеармије,МаксимилијанафонВајкса.
Онјетражионајоштријемерепротивбандита.Међутим,борбени
супрестајале,акакобрзаибезобзирнаакцијанијеобезбедиламир
исигурност,штаб60.немачкедивизијеиздаоје19.маја1941.годи
ненаредбуукојојсекажедаће„...засвакогубијеногНемцабити
стрељанообешено100Срба.”76

КомунистичкапартијаЈугославијебилајеувеомаделикатном
положајујошод27.августа1939.године,односноодпотписивања
ПактаоненападањуизмеђуНемачкеиСовјетскогСавеза,апосебно
послекомадањаПољскеодовихземаља.Међутим,ЦККПЈјеипак

75 Зборник докумената НОР југословенских народа, I, Београд, 1949, 329. и Сергије
Живановић,наведенодело,233.

76 ЈованМарјановић,наведенодело,61.
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наслућиваодаљиразвојдогађаја,несумњајућидајекрајњициљНе
мачкеуништењеСССРа.КадајенападнутаЈугославијаКПЈјеве
омабрзоиборбенореаговала,немарећимногозазваничнистав
Коминтерне,али,свакако,сматрајућидасетимебранииСовјетски
Савез.Ипак,осимприпремнихрадњи,текпосленападаНемачке
наСовјетскиСавезуследићепозивКПЈнаустанак.

УстанаксекаовихоршириоСрбијом,великидеоСрбијебио
ослобођен.Немцисутешкоммукомуспевалидаодржеградове
икомуникације.Уизвештајимакоманданатанемачкихједини
цаимамногоподатакаоборбама,противникуиситуацијинате
рену.ИзњихсеможевидетиитокакоситуацијауСрбијиизми
чеконтроли.

УредовимаустаникаиградскегерилебилојеиЈеврејаитоу
завидномброју.Оникојисусхватилидилемудатогтренутка,са
помирљивошћуотићиусмртилиселатитиоружјаипокушатида
сепреживиузелисуоружјеурукеипридружилисесрпскомна
родууовојдивовскојборби.

ПоредвећпоменутихкрагујевачкихЈевреја,ЈосифаШнерсо
на,ДезидераиМагдеБарониРозеДавид(Јудић),уредовимабо
рацанашаосеиЈосифКлаус–МалиКлаус.Онјерођен1924.го
динеуКрагујевцу.Биојеученикгимназије.Предратпримљенјеу
СКОЈ77.Усептембру1941.годинепостаојеборацуПрвомшума
дијскомНОПодреду,азатимуПрвојпролетерскојбригади.Поги
нуоје1942.године.

ОвакавразвојситуацијеизазвалојереакцијунемачкеВрхов
некоманде.Напредлогфелдмаршалалиста,Хитлерјезадатак
угушењаустанкауСрбијиповерио,19.септембра,генералупеша
дијеФранцуБемеу,аустријскомофицирукојијепослеаншлуса
АустријеврлобрзонапредоваоуВермахту.Бемејевећ20.септем
брапримиодужностОпуномоћеногглавнокомандујућеггенера
лауСрбији,чимејепреузеоцелокупнувојнуицивилнувласт.Три
посаднедивизије:704,714.и717.билесунедовољнедаизвршеовај
задатак.Збогтогасуњемустављененарасполагањеновеснаге,је
данпешадијскибатаљониједанпротивтенковскидивизион,ко
јисујошкрајемавгустапрекомандованиизГрчке,каои342.пе
шадијскадивизија,ојачанаједнимтенковскимбатаљоном,који
супрекомандованиизФранцуске17.септембра.Узавршнојфази

77 СКОЈ,СавезкомунистичкеомладинеЈугославије.
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офанзиве,саисточногфронтаје,24.новембра,прекомандованаи,
уборбамапрекаљена,113.пешадијскадивизија.Офанзивајеотпо
чела22.септембранападом342.дивизијеналукСавекодШапца.У
наредбиод25.септембра,генералБеме,обраћајућисесвојимвој
ницима,каже:„Вашјезадатакдапрокрстаритеземљомукојојсе
1914потоцималиланемачкакрвуследподмуклостиСрба,мушка
рацаижена.Вистеосветницитихмртвих.ЗацелуСрбијуимасе
створитизастрашујућипример,којиморанајтежепогодитицело
купностановништво.”78ФранцБемеједопочеткадецембраукрви
угушиоустанакуСрбији(13.децембраофанзивајезваничнозавр
шена),алиостаћеупамћенуисторијипосвојојнаредбиод10.ок
тобра1941.године,по,дотада,незабележенојстрогости.Уњојсе,
измеђуосталог,каже:

„Буделигубитакамеђунемачкимвојницимаили„фолксдој
черима“,територијалнонадлежникомандантисведокоманданта
пуказакључно,наредићеодмахстрељањепротивникапремасле
дећимстопама:

а) Засвакогубијенојнемачкогвојникаили„фолксдојчера“
(мушкарца,женуилидете)100заробљеникаилиталаца.

б) Засвакограњеногнемачкогвојникаили„фолксдојчера“
50заробљеникаилиталаца.

 Страљањећеизвршититрупе.”79

ДоследнопоступајућипоовојнаредбиуСрбијисуНемциуок
тобрумесецуизвршиливишемасовнихстрељања,узнакодмаздеза
претрпљенегубитке.УБеоградуиШапцуЈеврејисучиниливелику
већинустрељаних,ализласудбинанијеихзаобишланиуКраљеву
иКрагујевцуидругимместимагдесувршенастрељања.

78 Зборник,I,459460.
79 Исто,502503.
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В)ЈЕВРЕЈСКОПИТАЊЕУСРБИЈИ

КоначнорешењејеврејскогпитањаиокупационавластуСр
бијисматралајеприоритетнимзадатком.Тоје,уосталом,биопри
оритетнизадатакиусвимдругимсателитскимиокупиранимзе
мљамаипотомеСрбијанијебилаизузетак.Првихданамаја1941.
годинеодржанјесастанаккодВојногзаповедникауСрбијиоовом
питању.Резултатисунизантијеврејскихмераипрописакојису
ускородонети.Иакосусеовемереодносиленацелоокупационо
подручје,нисусесвудаједнакопримењивале,узависностиодрев
ностилокалнихвласти.

Прванаредбаодносиласенарегистровањеиобележавање
свихЈевреја.Оваакцијајепочела19.априлаипрактичносеза
вршилазанеколикодана,алитрајалаједо17.јуна.Наредбаод30.
маја,НаредбакојасеодносинаЈеврејеиЦигане,идопунаовена
редбе,од22.јула,дотанчинајеодредилаправнииекономскипо
ложајЈевреја.Овимнаредбамаонисубилиобесправљени,пони
женииопљачкани.ОстаоимјесамоголиживотнакојићеНемци
ускоронасрнути,априликаћеимсеуказатиипренегоштосуи
самиочекивали.

Наредбомод22.јулаутврђујесекосесматраЈеврејином,оба
везаношењажутетракеналевојруцисанатписомЈеврејин,забрана
радаујавнимслужбама,забранаобављањапраксеадвоката,лекара,
зубноглекара,апотекараиветеринара,обавезапринуднограда,за
бранапосећивањакафана,позоришта,биоскопа,спортскихприре
дабаидругихместазаразонодуијошмногозабрана,забрана...

Али,релевантнифакториокупационевластиуСрбијинису
ималијединственставнакојиначинрешаватијеврејскопитање.У
томенисујошималиниправипримеруЕвропинакојибисеугле
дали.БилојепредлогадасесвиЈеврејидепортујуизСрбије,дасе
мушкарципобију,аженеидецадепортују,дасесвипобију,дасе
затвореураднелогореиполаколиквидирају.ИдејадасеЈеврејиу
СрбијиуништеумасовнимодмаздамапотеклајеодшефаОпера
тивнегрупеполицијеВилхелмаФуксаибилајеинспирисанаиу
складусаситуацијомуСрбији.

УразматрањустрадањаЈеврејауСрбијипотребнојеузетиуоб
зирнеколикооколностикојемождамогуобјаснитикакосетодеси
лодаЈеврејибудупрвопобијенибашуСрбији,међународомкоји
никаданијегајиомржњупремаЈеврејима.Акојеибиломржњеон
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дајетобилабезначајна,појединачнапојава.Пребисемоглорећида
суусрпскомнародупреовладавалесимпатијеипоштовањепрема
Јеврејимаидасутакваосећањабиласуживотомзаслужена.

СрбијаисрпскинароднавуклисугневХитлерапучемод27.
марта.ЗаХитлерајетобиласрпскаиздајаикадајенаредионапад
наЈугославијуонје,уствари,желеоосветунадСрбима.Тосемо
жевидетиусвакомњеговомпоступку,усвакојнаредби,унепри
меренојстрогости.

Сдругестране,каонигдеуЕвропи,уСрбијијеплануоору
жаниустанакчијесуразмерезабринулеиХитлераинемачкуВр
ховнукоманду.Биојетоправираткојијенемачкојсилинаносио
свакодневнегубитке,алииугрожаваонесметанеоперацијенаис
точномфронту.УСрбијисуседвапутаиздаваленаредбестозајед
нога.Најпре,19.маја,командант60.дивизијенаређуједасезајед
ногнемачкогвојникастрељаилиобеси100Срба.Ованаредба,као
штосевиди,уперенајепротивСрба.Јеврејисеуњојјошнепоми
њу.ОванаредбабилајеправниосновсвихстрељањапоСрбији,али
јеовадраконскаодредбапримењенапрвипутуодмаздизаубије
ненемачкевојникенапутуКрагујевац–Топола,кадасунастреља
њеизведениЈеврејииРомиизБеоградаиШапца,пренегоштоје
генералФранцБеме,10.октобра,издаосвојунаредбу.Мождараз
логзаовустрогостможемонаћиуизвештајупотерногодељењаI
батаљона724.пукаод3.октобра,којејеупућеноупомоћнапад
нутојколони,укомесекаже:„1војникнестао,1тешкирањеник,а
нађенје21унакаженлеш.”80

Одлучнаисуроваакцијаугушењаустанкабилајеидеалан
оквиризарешењејеврејскогпитањауСрбији.Свудаиусвакојпри
лициНемцисукористилиуказануприликудаелиминишуЈевреје.
Накрајунемачкеофанзиве,почеткомдецембра,осталесудесети
нехиљадаубијених81истотинеспаљенихсела,аЈевреја,мушкара
ца,скородавишенијенибилоуСрбији.Последњихнеколикосто
тинаЈеврејаизпојединихлогораотеранисунаСајмиштеитусу
ликвидирани.Сведотадаупитањујескорокласичнаодмаздаза
претрпљенегубиткеионајебилаусмеренапремацелокупномста
новништву,безобзирананационалнуприпадност.Ипак,иуова

80 Зборник,I,672.
81 Премазваничнојверзијиубијенојеоко26.000мушкараца,женаидеце,алитајброј

јеодавнооспорен,каопревелик.
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квимодмаздамаприсутанјегеноциданодноспремаЈеврејима.Ме
ђустрељанимауКрагујевцујеи39Јевреја(тројицасудоведенииз
Јагодине),штоје1,4%одукупногбројастрељаних,алитосусвиЈе
вреји,мушкарци,којисусезатеклиуКрагујевцуијош4жене.

ПремаЈашиРоману,унемачкојокупационојзониживелоје
око17.000Јевреја:уужојСрбији12.500,одтогауБеограду11.500,
уБанату4.200,уСанџаку30082.Почеткоммаја1941.годинеВојни
заповедникзаСрбијудонеојеУредбукојомсерегулишеприсилан
радЈевреја,обавезанзамушкарцеод14до60годинастарости,аза
женеод16до40годинастарости.Тосубилинајтежиинајгорипо
слови,арадилосепо17–18сатидневно,бездовољнохранеиодмо
ра.Оникојинисумоглидаиздрже,убијанису.Радиинтернирања
иуништавањаЈеврејаидругихнепријатељскихелеменатауСрбији
сеоснивајулогори,којисемогуподелитина:„а)логорезатворе,б)
прихватне(пролазне)логореиц)раднелогореразличитихврста.”83
Измеђупрведвеврстелогоранијебиловеликеразликеипомного
чемубилисусличнинемачкимконцентрационимлогорима.

ДелимичноинтернирањеЈеврејазапотребепринуднограда
одмахпослеокупације,прераслојекрајемлетауинтернирањего
товосвихЈевреја,мушкарацаиделомРома.Овилогорибилису,у
јесен1941.године„...резервоарталацазамасовнастрељања...”84.Ка
дајенеколикостотинапреосталихлогорашаизовихлогорапре
баченонаСајмиште,некилогорисупресталидапостоје,анекису
примилиновезаточенике.

Убиствомготовоцелокупногмушкогјеврејскогстановни
штвазавршенајепрвафазауреализацијипланагеноцидногуни
штавањаЈевреја.СитуацијауСрбији1941.годинедалајерешење
зајеврејскопитање.

ПослеуспешногсламањаустанкаНемцисумоглинесметано
даприступедругојфазиуништавањаЈевреја,интернирањуиуби
јањуженаидеце.Одлукаотомедонетајепочеткомдецембра1941.
године.ЗаместоинтернирањаодређенјесабирнилогорСајмиште,
настаоодпавиљонастарогБеоградскогсајма,налевојобалиСаве,
уЗемуну.УпрвовременосиојеимеЈеврејскилогор,аНемцисуга
звалиЈеврејскилогорЗемунибиојеподкомандомГестапоа.Пр

82 ЈашаРомано,наведенодело,14.
83 МиланКољанин,Немачки логор на београдском сајмишту 1941-1944,Београд,1992,27.
84 Исто,30.
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викомандантлогорабиојеССпотпоручникХербертАндорфер,
ањеговпомоћникбиојеССподофицирЕдгарЕнге.

Логор Сајмиште

ИнтернирањеЈеврејкиидецеизБеоградапочелоје8.децем
браизавршеноједо13.децембра.Истовремено,улогорСајмиште
седепортујуисвипреосталиЈевреји,билодасувећбилиинтерни
раниилине.Досрединејануара1942.годинетранспортованесу
женеидецаизКрагујевца.ИзлогорауШапцу26.јануарастигли
преосталипреживели.Онисупретогаморалидапреживестра
хотемаршаодРумедоЗемуна(око50км).УНишусуЈевреји,му
шкарцистрељанипослепробојазаточенихпартизана12.фебруара.
Њиховепородицесу24.фебруаравозомтранспортованедоЗему
на.Билоихје282наброју.Последњагрупаодоко500женаидеце
упућенајеулогоризКосовскеМитровице19.марта1942.године.
БилисутуиЈеврејиизПриштинеиСкопљакојесуНемцимапре
далиИталијанииБугари.

Изванлогора,алинеиизванобручасмрти,осталојесамо
око400–500болесникаизЈеврејскеболнице,лекараиљихових
породица.

ОсталиЈеврејибилисуилидоброскривени,илиупартиза
нима,илиуиталијанскојокупационојзони.Али,нажалост,њих
јебилопремалоуодносунаонекојисунашлисмртупрвој„...зе
мљиукојојјерешенопитањеЈеврејаиЦигана.”



90

јеврејиукрагујевцу–ПрилогиСторијијеврејауСрБији

Животулогорубиојенеподношљивиужас.Страшназима,
глад,понижења,мучења.ОтомепишеиХилдаДојчутрећемпи
смусвојојдругарициуБеограду:„Свимфилозофирањимајекрај
нажичанојоградииреалносткаквувиванњенеможетенииз
далекадазамислите,јербистеивиодболаурликалипружасеу
потпуности.Тареалностјененадмашна,нашабедаогромна;све
фразеојачинидухападајупредсузамаодгладиизиме,свенадео
скоромизласкусегубепредједноличномперспективомпасивног
бивствовањакојенипочемунеличинаживот.Тонијениирони
јаживота.Тојењегованајдубљатрагедија.”85

Упрвиммесецимаодтаквихусловаумирало20до30особа
дневно.ЧестосусемоглевидетиЈеврејкекакопрекозалеђенеСа
вепревлачелешевепреминулихдабиихпредалерадницимаради
сахраненаЈеврејскомгробљу.

Почеткоммарта1942.годинедонетајеодлукадаита„најду
бљатрагедијаживота“будепрекинута,дасеприступиуништава
њусвихпреосталихЈевреја.ИзБерлинајеупућена„једнапосебна
команда“којусучинилиССподофицириГециМајериспецијал
никамиончијајекаросеријабилахерметичкизатворенаиукојој
сужртвегушенегасомизиздувнецевимотора.Целокупномопе
рацијомруководиојеБруноЗатлер,руководилацIVодељења(Ге
стапо).

Првоје,од19.до22.марта,ликвидиранаЈеврејскаболница,бо
лесници,лекариичлановињиховихпородица,око700–800Јевре
ја.ПочеткомаприлакомандантАндорферсаопштиојеЈеврејимау
логорунамерудаћесвибитипребачениуРумунију(илиПољску),
адабипреварабилајошубедљивијаподелиоимјенекакваизми
шљенаправилапонашањауновомлогору.Свесепроменилонабо
ље,опхођењеНемаца,исхрана.Иједанодвозачакамионаулазио
јеулогор„...сакупљаодецуокосебе,миловаоих,узимаоунаручје
иделиоимбомбоне.”86Преварајебилауверљива,алинијенибило
тешкопреваритиовемученицекојесувероватномислиледаћесва
кодругоместобитибољеодпаклаовоглогора.Упочеткусезаод
лазакпријављивалодобровољно,акаснијесуправљениспискови.

Поправилу,напутсуполазилецелепородице.Сасобомсу
носиленајнужнијествари,аосталобизапаковалииутоварилиу

85 МиланКољанин,Немачки логор...,85.
86 Исто,123(изјаваХедвигеШенфајн)
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камионкојијеулазиоулогор.Наулазуулогорчекаоихјекамион
„убица“,сив,безиједноготвора,злослутан.Двакамионаиаутомо
билкренулибипрекопонтонскогмостакаБеограду,попреласку,
камионсастваримаодлазиојенаједнустрану,акамионсаженама
идецомбисезауставио.Једанодвозачаспојиобииздувнуцевмо
тораиунутрашњосткамиона,азатимбикамионупратњиауто
мобилакренуопремаЈајинцима,гдесучекалевећископанераке.
Последњитранспортсаокостотинузаточеникаотишаоје10.ма
ја1942.године.

Закопањеракаисахрањивањебилајезадуженагрупаод5
6српскихзаробљеника.Билоимјереченодаће,кадасесвезавр
ши,битиупућенинарадуНорвешку,али,изразлогачувањатај
ности,свисустрељани.

ИтакојеКоначнорешењејеврејскогпитањауСрбији„...отпо
челоувремекадатајпрограмјошнијебиосасвимуобличен,аза
вршилосе...утишинимасовнихгробницауЈајинцима...насамом
почеткумасовнеприменетог’решења’улогоримасмртиуокупи
ранојПољској.”87ХаралдТурнер,државнисаветник,начелуУправ
ногштаба,известиоје29.августа1942.годинекомандантаЈугои
стока,Александералера:„Србијајејединаземљаукојојјерешено
питањеЈеврејаиЦигана.”88Одокупациједомаја1942.годинеза
вршиласестрашнадраманашихсуграђанаЈевреја.

КоликојеЈеврејаубијеноунемачкојокупационојзониникада
сенећепоузданоутврдити.Уисториографијисемогунаћиразли
читиподациотоме.Извесноједасускоросви,од1.200Јеврејаиз
чувеногКладовотранспорта,убијени.ПремаЈашиРоману,одоко
17.000Јеврејасаовогподручја,убијенојењихоко15.060:уБанату
3.800,уужојСрбији11.000иуСанџаку26089,адајесамоизлогора
Сајмиштеубијенооко11.000Јевреја(мушкараца,женаидеце).90

ПремаМилануКољанину,одоко16.600Јеврејанаовомпод
ручју,13.600суубијени,аизлогораСајмиштеусмртјеотишло
6.320Јеврејамушкараца,женаидеце.91

87 МиланКољанин,Немачки логор...,26.
88 ЈашаРомано,наведенодело,86.
89 Исто,201
90 Исто,82.
91 МиланКољанин,Немачки логор...,131.
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Самооко3.000Јеврејасаовогподручјапреживелојерат,као
ратнизаробљеници,упартизанимакаоборцизаслободу,уитали
јанскојокупационојзониилискриванипоСрбији.

Комеморација страдалима на Старом сајмишту
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IX
СТРАДАЊЕКРАГУЈЕВАЧКИХ

ЈЕВРЕЈА

КрагујевацјепредДругисветскиратбиорелативномалиград
иуњемусусеготовосвипознавалиипоздрављалиупролазу.Због
снажнеиндустријеуКрагујевцусуживелиприпадницимногихна
рода:Руси,Чеси,Немци,Словенци,Хрвати,Муслимани,Јевреји,
Цинцари,Ромиидруги.Међуњимавладаојехармоничаноднос.

БлагојерећидајеодноспремаЈеврејимабиокоректан,биоје
многовишеодтога:билојенеколикомешовитихбраковаизмеђу
СрбаиЈеврејкииЈеврејаиСрпкиња;билојевишезаједничкихтр
говина,ординација;децасуседружилауигри,забавама,спорту,од
раслиуполитици,кафанама,наизлетима,разнимсиндикалними
добротворнимскуповима;честосусрпскедевојкеиженерадилепо
јеврејскимкућамаиличувалејеврејскудецу;већинаЈеврејабилису
великидобротвори.Иакотонијеустаљенијеврејскиобичај,било
јеивересијеутрговинама,бесплатнихпрегледаилекова.

Антисемитизам,изуглаКрагујевчана,тојебилонештодале
коистрано.ИмаојеДимитријеЉотићсвојепристалицеиуКра
гујевцу,алионисубилимаргиналнапојава.Нијеиммоглопомо
ћиниЉотићевопредавањескраја1939.годинеДра ма са вре ме ног 
чо ве чан ства,којејеондржаоширомСрбије.Али,окупацијајеиз
веланасценуитаквеелементе,међутимитада,онићеостатибез
ширегупоришта.

НепосреднопоуласкууКрагујевацНемцисупописалисве
Јевреје.РазделилисуимжутетракесацрнимнатписомЈе вре јин
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инаредилиимдаихсталноносе.Мушкарцисубилипривреме
ноинтернираниулогорнаМетиномбрду92.Послеизвесногвре
менапуштенисукућама.ЗаЈеврејебиојенасназиполицијскичас
којијепочињаоушестсатиувече.Јеврејисуповременохапшени
кадасуНемциизразноразнихразлогаузималитаоце.Каопред
седникЈеврејскевероисповеднеопштине,дрМошаЕлибиоједе
журниталац.Акојетребалохапсититаоцеонјебиoпрвинаспи
скумеђуЈеврејима.

ДокјеуСрбијипрашталонасвестранеуКрагујевцујевла
даорелативнимир,неколикодиверзијаисаботажаиједаннеу
спелиатентат.Тек1.августа1941.годинеизведенајепрваакција
уградукадасускојевциМиодрагЈовановићиМиодрагФилипо
вићзапалилимапуИсточногфронтаиспредзградеМеснекоман
де.ПрвежртвеуградубилисуберберинСтеванЗарићиученик
БожидарПетровић,младиинеискусниактериатентатанаједног
полицијскогагента.Ухваћенисуипослесвирепогмучењастреља
ни21.августа,ањихователаобешенасу,сутрадан,уцентругра
да,КодКрста.КаснилосеисаформирањемКрагујевачкогпарти
занскогодреда.Одлукаоњеговомформирањудонетатек12.јула,
аформиранјетек5.августа.Вероватнојесветоишлодостатра
љавокадаје,31.августа,ОККПЈзаКрагујевацоштрокритикован
збогкашњењаинеактивности93.

Међутим,једандогађајодредиојесудбинуграђанаКрагујев
ца:узаједничкојакцијичетникаипартизана,29.септембра,осло
бођенјеГорњиМилановац.Томприликомзаробљенједеовојника
посаднечете.НемачкакоманданаредилајекапетануФрицуФидле
ру,командантуIIIбатаљона749.пука,саседиштемуКрагујевцу,
даослободиовезаробљеневојнике.Итрећипокушајослобађања,
предузет14.октобра,завршиосенеуспешно.Одзаробљенихвој
никанијебилонитрага.Онисубилиупривременомлогорууселу
Планиница,двадесетаккилометараодГорњегМилановца.Капе
танФидлернаредиоједасеспалиград,покупиојетаоцеикренуо
јеназадзаКрагујевац.Негденаполапута,наДумачи,измеђусела
ЉуљакаиБара,дошлоједоборбесачетницимаипартизанима.У
тојборбибилојемртвихнасвимстранама,ализасудбинуКрагу

92 ПрвисабирнилогоруСрбијизаинтернирањеЈевреја,ЈашаРомано,наведенодело,71.
93 СтанишаБркић,Име и број, Крагујевачка трагедија 1941,Крагујевац,2007,25.
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јевцапресуднојебилотоштосуНемциимали10мртвихи26ра
њенихвојника.Тојебиоповодзастрељање.

Унемачкимдокументиманијепронађенанаредбазастрељање
уКрагујевцу,алинаосновуједнеодредбеизнаредбегенералаБе
меаможесепоузданозакључитидајетунаредбуиздаомајорОто
Деш,командант749.пука,саседиштемуКраљеву.

А)20.ОКТОБАР1941.

ЗавећинуЈеврејастањенекеврстекућногпритвораостало
једоКрагујевачкетрагедије,односнодо18.октобраувече,кадасу
свипреосталиЈевреји,мушкарци,похапшени.Некисукаотаоци
билиухапшенираније,дрНоахШнерсониНахманПинхас,докје
дрЕмилКлајн94ухапшен20.октобраистрељан21.октобра.Дру
гидеоухапшених18.октобрачинилисуСрби.

Иакојезаовугрупуухапшенихбилоизузетнотешкодаиз
дејствујеослобађање,итогајебило.ВојиславаМаксимовића(37)
спасаојекомшија,СловенацЈосипЧоп,којијерадиокодНемаца.
Војиславијошчетворицапуштенисукућама19.октобра95.Овуче
творицупрозваојенемачкикапетансанекаквогспискаисписаног
наједнојцедуљици.Можесепретпоставитидаовонијебилоједи
ноослобађањеизовегрупе.Међутим,сасигурношћусеможеза
кључитидајеизовегрупенастрељањеизведено70мушкарацаи
жена,37Јевреја(тројицасудоведениизЈагодине),31Србин,наци
оналисти,комунисти,њиховисимпатизери,члановипородицаи
брачнипаррускихизбеглицаКеропчански,Гаврилоилидија.Била
јетуиМилицаВељковић,удовицагенералаВељеВељковића,која
јеухапшенаистрељанагрешком,јерјеималаистоимеипрезиме
каоимладакомунисткињаМилица(Панић)Вељковић,којајеби
латекудатазаКазимираВељковићаикојуникоуградунијепозна
вао.Заштосууовојгрупибилиисањомстрељаниученици,браћа
Павле(19)иМилојеИвановић(17),нијепознато.Павлејеоставио
порукуукојој,измеђуосталог,тражиодоцадаинтервенишекод

94 ИзјавадрМилицеГајић,АЈ.И110,Ф576514.
95 ИзјаваВојиславаМаксимовића,АЈ,И110,Ф576354.
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директора.Нажалост,овонијебиломогуће,јерјењиховотацДра
гутинухапшенурацији20.октобраисутраданстрељан.

Прве крстаче на хумци стрељаних Срба и Јевреја

ПоредМилицеВељковићилидијеКеропчанскиуовојгрупи
нашлосејошнеколикоженаСрпкињаичетириЈеврејке.Анријета
ПинтоиСузанаШаролиухапшенесуистрељанесасвојиммуже
вима,НоахиСараШнерсонстрељанисууодвојенимгрупама.

ПодациострељанимСрпкињамаврлосунепоуздани.Заје
данбројженанедвосмисленојеутврђенодасустрељане,ализа
другепостојисамоимеипрезимеитрагунекомдокументу.Тај
трагчестојепогрешан.Прошлегодине,сасвимслучајно,испра
вљенајегрешкапописивачаиз1965.годинекојисуподаткеоде
војциизКрагујевца,којајепогинула1945.године,напоменКра
гујевца,унелиурубрику„масовно“,акадје„масовно“ондајетоза
њихбио21.октобар1941.године.СвеСрпкињестрељане20.окто
брапохапшенесу18.октобра,увече,уакцијихапшењаЈевреја,ко
мунистаинационалиста.Ненашавшикодкућемужевеухапсили
суњиховежене.МихаилоЂорђевић,мужМилицеЂорђевић,на
пример,кадајечуоотварањекапије,успеоједаискочикрозпро
зорипобегнеуноћ.Али,ухапшенајеистрељанаМилица,аби
лајетрудна,савећвеликимстомаком.Наистиначинотишлаје
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усмртиМилицаЈовановић,учитељица,супругаМилошаЈовано
вића96.Немаподатакадајенекаодженабилаухапшенакаоталац
унекојранијојакцији.

Ливија Бергер

Овугрупуухапшених18.октобраНемцисузатворилиујед
нушупуЦентралнерадионице,наСтановљанскомпољу.Завећину
тонијебилопрвохапшење,некисуипонеколикопутабилихап
шениипуштани.Нисусамоониималитаквоискуство,ињихо
вепородицесусевећбиленавикленасличнеситуацијеиспремно
суреаговале.Људимаутаквојситуацијитребахрана,топлаодећа,
дуван.Већсутраданстиглесуимкорпеилизавежљајисаразним
потрепштинама,апрекостражарадотуралисупорукесвојимпо
родицама.Читајућипорукељудиизовегрупеможесезакључити
даникоодњихнијенипомишљаонанајгореипотомесесадржај
норазликујуодпорукаухапшених20.октобра,написанихпосле
стрељањасрпскојеврејскегрупе,увече20.и21.октобра,насамдан
стрељања.Овепотоњесунаписанесајасномсвешћуосмртијерсе
њимасвиопраштајусасвојимнајмилијима.

96 ИзјаваДаринкеГарић,АЈ,И110,Ф576103до106.
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ПавлеИвановићпоручуједањемуимлађембратуМилојудо
несуручак,џемпер,ћилим,теглицупекмеза.Уједнојреченицион
каже:татаидикоддиректорааковреди,алиовонеделујекаоочај
ничкивапај,већвишекаожељадасеизађераније.Послеоверече
ницеонсеопетвраћасвакодневнимпотребамазатвореникаитра
жипапиридуванзаујака.

Порука Павла Ивановића

ВикторКризбахер(33)поручујесупрузидапазидецу,дамује
тешко,хладно,дајегладан,дасеудариоидагатоболи,алиидаће
доћи,самонезнакада.

АврамМедина(28)љубисупругуитекрођенућерку,пору
чуједаједоброидаћеихпуститиускоро.Оншаљеинештонов
цакући.

НеидентификованирођакВиктораКризбахерапоручуједаму
донесуракијуивеш,100грамадуванаи3–4папира,дасвакипут
донесекорпуодкојихћеједнадабудекодњих.Распитујесешта
имановоинакрајупоручуједамудонесушалипешкир.

ЈединопорукаЈаковаМедине(56)мождаупућујенасазнање
извесностикраја,алиможесеидругачијетумачити.Намаломпар
четупапиранаписаоје:лебацсутранемојтепослатиЈаков.Далије
уовојпоруцисазнањедаћеихсутрапуститиилијенаписанаутре
нуткустрељањазатвореничкегрупе,унепосреднојблизинишу
пеукојојсуонибилизатворени,неколикотренутакапрењиховог
стрељања?СањимјебиоињеговсинАврамибратодстрицаСа
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муил.Далијесамоонсачуваодовољноприсебностипослешока
стрељањапредходнегрупеиупоследњемтренутку,једномлапи
дарномреченицом,рекаосве?

             Виктор Кризбахер                 Порука Виктора Кризбахера

Маданигденијеевидентирана,ипитањеједалиједосадаса
чувана,имаразлогадасеверуједајепостојалајошједнапорукако
јујеСимаЈудић(35)упутиосупрузиБојани.УизјавиБојанеЈудић
Државнојкомисији,18.маја1945.године,датјеицеотекстпоруке.
Накрајуизјавезаписничарјенаписао:Дајепреписвераноригина
лукојисеналазикодБојанетврди...97Уместопотписастојипечат
Повереништва.Иовапорукасличнајеосталимапосадржају.Си
маЈудићпоручујештадамудонесе,аштане.Иакојехладнонека
ништанедоноси,мождакасније,садаберету,јерсањомможеида
сеспава,иглуиконац,гарнитурузабријање,малучеткузаодело
икрпузаципеле,одјеласамозаручак.Поручуједасенесекирају,
љубииволисупругуићерку.Препоручуједа„покушајукодСимо
вића“98дапорадизасвењихкакобибилипуштени.

97 ИзјаваБојанеЈудић,АЈ,И110,Ф576752до754.
98 ДрагомирСимовић,председникопштинеуКрагујевцу,смењенодстранељотићеваца

20.октобра1941.Иакојебиоизузетночеститихуманчовек,стрељанје1945.године
подоптужбомдајебиосарадникокупатора.
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Наредбаострељањупрослеђенајекомандантуместа,мајору
ПаулуКенигу,командантуIбатаљона724.пука.Усуботуувече,18.
октобра,одржанјесастанакповодомовенаредбеикрајскомандант
ОтофонБишофсхаузенуспеоједаиздејствуједасестрељањеспро
ведепоселима,јерсуона,какосуНемциговорилилеглобандита,
аКрагујевацједотадабиомиранград.Ускладусаовомодлуком
сутрадансуобабатаљонаупалауоколнасела.ФрицФидлерјеиз
вршиострељањеуМаршићуиИлићеву(Мечковац).Онјепохва
таосвемушкарцеизселаиондајеиздвојиоонеод20до50година
старостиистрељаоих,предочимаосталихкојисусветоморали
дагледају.Престрељања,радитобожњелегалностипоступка,чи
таоимјенекаквеизмишљенепресуде,дасукривизанештоочему
онинисуималинипојма.Иначе,ФидлерјебиоАустријанац,ди
ректорВишешколеприроднихнаука.

ЗатовремеПаулКенигсејаојесмртуГрошници.Оннијема
риозапроцедуруикакобикојугрупуухватионалицуместаих
јеистрељао,тугдесусенашли.У16часовачуласепиштаљкаи
стрељањејебилопрекинуто.Последњагрупаухваћенихпуштена
јекући.КенигјебиоНемацизПруске,професортеологијепроте
станскецркве.

УизвештајимаБишофсхаузенаиКенигакажеседаНемцито
гаданастрељали422,односно427људи.Умузеју„21.октобар“по
стојеподацио415стрељанихио21преживелом.Ускладусапр
вобитномодлуком,Немцимајепредстојалоскоронедељуданада
дођудоброја2.300стрељаних,притомизлажућисвојејединице
великојопасностидабудунападнутеприликомупадаудругасела.
ЗбогтогајемајорКенигсамоиницијативноодлучиодасестреља
њенаставиуКрагујевцу.Градјебиоблокираниизњегавишени
јемоглодасеизађе.

Упонедељак,20.октобара,наулицамаградаодвијаласера
ција.Вештопласиранапричаозамениличнихкаратадопринела
даготовониконијенипокушаодапобегне.Чак,имамонеколико
случајевадасусенекиљуди,којисуизбеглипрвиталасхапшења,
самипријављивалиитакоотишлиусмрт.Око10часоваузатвор
упадајуприпаднициВеркшуца.Послебатинањаизвелисусвеза
творенике,постројилиихуколонупотрииспровелидоТоповских
шупа.Наулазусуимодузелисвепредмете,документа,драгоцено
сти,алинисуихпридружилиосталима,оставилисуихналедини.
Преманемачкимподацимауовојгрупибилесу53особе,мадау
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изјавамапреживелихналазимоврлоразличитеподаткеобројно
стиовегрупе.Око14часова(анајкасниједо15)рацијајебилаза
вршена,аондасусеоко16часовапојавилиљотићевцисасписко
вимаљудикојетребаспасити99.

Мраксеспуштаонаузнемирениград.Узбуђењејевладало
међуухапшенимљудимауТоповскимшупама,астигаојеиумор.
Међутим,теноћизањихнемасна.Око17часоваНемцисуповели
групуизкрагујевачкогзатвора,аоникојисубилипоредпрорезау
даскаманаТоповскимшупамамоглисупосматратисвеово.Упу
тилисусепремаСтановљанскомпољу.Настајежамор,лицитира
сештаседогађа,али,углавном,никоинеслутикрај.Последваде
сетакминутазачулосештектањемитраљеза,аондапојединачни
пуцњи.Натренсесвеумирило,аондаопетрафали,папојединач
нипуцњи.ЗаљудеуТоповскимшупамавишенијебилодилеме,
свимајепосталојасноштаимдоносисутрашњидан.Изатворе
нициизшупеЦентралнерадионицемоглисусаужасомдапосма
трајудогађањапредсвојимочима.

Групајеишламирно,безпротивљења.Опетсубилипреваре
нинемачкимлажима.ДрНоахШнерсонпитаојенемачкогофи
циракудаихводеидобиоодговордаихводеулогоррадипрено
ћишта,узкоментар:„НебојтесеНемцинеубијајутонедозвољава
њиховакултура“.100

ИспредбаракаЦентралнерадионицегрупајезасталаочеку
јућидатубудезатворена,алиНемцисуимнаредилидакренуда
ље.УтомтренуткуБаржуТодорпокушавадасеспасесаочевим
старимпасошем,јошизтурскогпериодаМакедоније,алинепо
маже.Ипакитојебилодовољнодаседесетакљудиодлучинабег.
ПослетренутказбуњеностиНемцисусеприбралииотворилива
трузабегунцима.Осталиизколонебацилисусеназемљујерсуи
њихпогађалимецисобзиромдасепуцалонасвестране.Поузда
носезнадасучетворицапреживели,оддесетаккојисукренулиу
бекствоиовосеможесматратинајуспешнијимбекствомусватри
данаужаса.Посленеколикоминутапреосталепреживелеизове
групепотералисудаље,самопедесетакметара.Зауставилисуих,
постројилиуколонупотриикадјемитраљезбиоспреман,немач
киофицирнаредиоимједаклекну,анемачкивојницисклањали

99 СтанишаБркић,наведенодело,5153.
100 Сведочењепреживелих,ТодорБаржу,АЈ,И110,Ф57617до20.
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сусеустранудаизбегнуватруизмитраљеза.Тихнеколикотрену
такабилисупоследњаприликадасенештопредузме.БаржуТо
дор,којијеузпутскинуоципелеикожникапутрадилакшегбек
ства,бациојекапутнамитраљезикренуодабежи.Упокушајуда
прескочимитраљеззакачиогајеиоборио.Групасеразбежалана
свестране.Зањимасупрашталепушкеиаутомати,бегунцисупа
дали,алипеторицасууспелидасеспасу.Двојицаодњихосталису
далеженапоприштупретварајућиседасумртвиибилисусведо
цистрељањадругегрупе.

ПослератаскоросвисудалиизјавеДржавнојкомисијиза
утврђивањезлочинаокупатораињиховихпомагача.Њиховеиз
јаветоликосеразликујуунекимдетаљимада,малтене,једнадру
гуискључују,алисуипакдрагоценосведочанство.

Послеовогасрпскојеврејскагрупа,ухапшена18.октобра,би
лајескамењенаодужасаистраха.Могаосечутиплачиврискаже
на.КадасуНемциотвориливраташупекошмаруовојгрупидо
стиглојеврхунац.Вероватносупокушалидаизјуреизшупе,али
сунемачкивојници,поученипредходнимискуством,реаговали
спремноиодмахотвориливатру.Око15људиубијенојенаврати
маиунутаршупе.Кадасеситуацијасмирила,осталесуизвелии
стрељалипоредпредходнегрупе.Дугосемислилоданикоизове
групенијепреживеострељање,алиседанаспоузданознадајеје
данчовек,ипак,успеодапреживи.

Позавршеномстрељањунемачкивојницизадржалисусејош
нековреме,аондасусеиониупутилипремаграду.Причалисуи
пушили.МилорадМојсиловић,којијесвевремележаопретвара
јућиседајемртав,подигаојеглавудапроверидалијебезбедно,
алиипослесатвременанастратиштусујошбиладванемачкавој
ника.Какојевећбиопотпунимрак,онјетоискористиодасене
примећеноизвучеипобегне.101

Сутрадан,докјеуШумарицамаумираоовајград,једнагрупа
људирадилајенарастурањусклоништаиспредОкружногНачел
ства.Новипредседникопштине,љотићевацСтрахињаЈањић,од
редиоједвадесетакљуди,начелусаМиодрагомТомашевићем,да
сахранеовугрупустрељаних.КадасустиглинаСтановљанскопо
љенемачкиподофицирјеобележиодужинуиширинуракеина
редиоимдакопајудваметарадубоко.Теластрељанихмушкара

101 Сведочењепреживелих,МилорадМојсиловић,АЈ,И110,Ф576360до363.
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цаположилисуудвареда,аутрећемредутеластрељанихжена.
Њихователа,премасведочењуМаркаВукомановића,покрилису
ћебадимакојимасупретогапреносилилешеве„...иондасмона
бацализемљунасвелешевеизатрпалиихаместогдесулешеви
закопаниморалисмопотпунопоравнатипонаређењуНемцадасе
незнадајетурака.”102

БојанаЈудићсазаовомНетикомЕли,супругомДавидаЕлија,
успелајетогаданадастигнедоортскоманданта,капетанаЦимер
мана,тражећиодговордалијеистинаштосепричапоградудасу
свиЈеврејистрељани.Отишаојеудругуканцеларијуикадасевра
тиорекаоимједасенесекирајујернисустрељани.Ипак,поново
суотишледоЦентралнерадионицеитамоимјеједаннемачкивој
никрекао:„Такоминемачкечасти,одавдесуЈеврејеодвеликами
оном“103.Дасусамомалокренулеоколоовихшупавиделебигру
пуљудикојисувршилисахрањивање.

Јутро22.октобраосванулојесадвекрстаченахумцистреља
нихСрбаиЈевреја.СтавилаихјеутокуноћиВикторијаИвановић,
мајкастрељанихсиноваПавлаиМилоја.Гдејегробстрељаногму
жаникаданијесазнала.

Претходногдана,21.октобра,у7часова,изТоповскихшупа
Немцисуповелигрупеталацанастрељање.УдолинамаЕрдоглиј
скогиСушичкогпотоказаседамсатиубијенојенеколикохиљада
људи.Поштојеприликомстрељањанеколикогрупапокушалобек
ство,ауунакрснојватријепетнемачкихвојникапогинуло,Нем
цисузбогтогастрељалијош500људи.104

Вапајнеизрецивогболамајки,жена,децеиосталихчуоседо
неба.

Б)СТРАДАЊЕЖЕНАИДЕЦЕ

Свејеврејскепородицеосталесубезхранилаца.Већизопште
не,пониженеиопљачкане,суочилесусесатешкомборбомзапре
живљавање.Агденаћиутехуипомоћуубијеномграду?Неколико

102 ИзјаваМаркаВукомановића,АЈ,И110,Ф576206.
103 НаведенаизјаваБојанеЈудић.
104 СтанишаБркић,наведенодело,8889.ИзјаваМилошаДокмановића,АЈ,И110,Ф

575890.
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данапослестрељањаСтрахињаЈањићјенаредиодасејошједном
опљачкајусвејеврејскепородице.Покупилисуоноштоимдота
дајошнијебилоотето,додатнопродубљујућитрагедијукојаихје
снашла.

Почеткомновембраухапшнојетридесетакженаидевојака,
безикаквекривице,самонаосновусумњеиизмишљенихопту
жби.МеђуухапшенимабилесуРозаАјзнер,професоркамузич
когуЖенскојгимназији,иначе,сјајнапијанисткиња,јошдвепро
фесоркеивишеученица.Свесубилеизложененајгореммучењуи
понижавањуодстранељотићевскихглавешина:СтрахињеЈањи
ћа,секретараопштинеНиколеДобричићаистарогиновогпред
стојникаполицијеЧедомираСтошићаиСимеунаКеречког.Када
је11.новембрабилаухапшенаидиректоркаЖенскегимназијеНе
госаваКузмановић,Розајојјеиспричаласвојестрадање105.Изве
сноједајеРозаАјзнерпуштенаиззатвораидајеспаспокушала
данађеуБеограду.Знаседајеуспеладаизбегнеинтернирањебе
оградскихЈеврејакојејебилозавршено13.децембра,алинијеус
пеладаизбегнеподмуклојанонимнојдојавикојајујеодвелауло
горисмрт106.

Немаподатакакојибинамосветлилипериодпослестрељања
уКрагујевцу,допочетка1942.године.Сигурноједасусенабеспо
моћнеженеидецусручилисванеправдаијад.

Коликојељудскосећањенепоузданоможесевидетииизна
предцитираногсведочењадрЂорђаПерића,којиинтернирањепо
родицакрагујевачкихЈеврејадатиракрајемновембраилипочет
комдецембра1941.године.Овоизвеснонијетачно.Заразликуод
ове,изјаваОлгеРадовићврлојепрецизна.ОнајеЈеврејкаизШап
ца,абилајеудатауКрагујевцузаСрбина(бездеце),алисеинтере
совалазастрадањекрагујевачкихЈевреја.Измеђуосталог,онакаже:
„НасамданБожићапохапсилисусвеЈеврејскепородицеизатим
четвртогданаБожића1942годинеотералисуихсвезаБеоград.Та
дајеизКрагујевцаодведеновишеодпедесетженаинејакедеце.”107
Овозначидасујеврејскепородицебилеинтерниране7.јануара,ада
су10.јануара1942.годинетранспотрованеуБеоград.ОлгаРадовић
помињеидасуНемци1943.или1944.годинеубилиједнудевојку,

105 ИзјаваНегосавеКузмановић,АЈ,И110,Ф576171до173.
106 МиланКољанин,Немачки логор...,57.
107 ИзјаваОлгеРадовић,АЈ,И110,Ф57674.
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Јерејку,којасекрилауКрагујевцу.Незнањеноимеинекажедали
јетадевојкабилаизКрагујевцаилисесамоовдекрила.

Мождаје,ипак,најпоузданијесведочењеМагдеБраун–Вуја
новић.Послестрељањамужаибрата,уовојакцијихапшењајевреј
скихпородицаодведенајеињенамајкаЈанка.Напоузданостње
ногсведочењасигурнојеутицалоитоштојебила,несамосведок
догађања,већличнопогођенатрагедијамакојесусустизалеједна
другу.Интересантноједасвисведоци,безизузетка,готовоуједној
илиполареченице,сажимајувремеизмеђустрељањаиодвођења
женаидеце.Атојепериододскородваипомесеца.МагдаВујано
вић,измеђуосталог,каже:„Помасовномстрељањукрајскоманда
јенаредиладасесвалицајеврејскогпореклабезобзиранабројго
динапријаве,надан14.јануара1942године.СвиЈеврејибезобзи
ранабројгодинаотеранисуизКрагујевца.Свеграђанкесадецом
јеврејском13.јануара1942годинеморалесудасескупеизјутрапо
полицијскомчасуузградутрговцапок.Мајсторовићакојасена
лазипрекопутазградеградскогпоглаварствауКрагујевцу.Узгра
диМајсторовићабиојепразанједанстанисвеженеидецатребале
судасетусместе.Унаређењукојимсуимсаопштилидасескупеу
овојзградибилојенаређенодапонесухрануистваризаспавање
игрешниљудипонелисуалисуимНемцисвеовествариодузели
дозвољавајућиимдапонесусамооноштомогуданоселажућиих
даћеимкреветскестварионипренетисколима.Кадасупороди
цепобијенихЈеврејаступилеуовојзградинемачкифелджандар
мипребацилисуихузатворпредстојништваградскеполицијегде
супреноћилиисутрадансуихтранспортовализаБеоградгдесу
ихсместилинаСајмишту.ДоксубилиудвориштуМајсторовића
мајкеситнедечицеијаднадецабилисупоплашениаженепобије
нихЈеврејаплачућиговорилесуизмеђусебезаштонасмучешто
наснепобијукадасунампобилинашенајмилиједецуихраниоце
нашихпородица.Нисамбилаприсутнакадасуихнемачкивојни
ципребацилииззградеупредстојништвоградскеполиције.Када
сусескупилиуМајсторовићевојкућисведомаћицеморалесуда
оставекључевеодстановаисвестварисуимНемцииЉотићев
циразвукли.Семовогаиздалисубилиинаредбекојесусеодно
силенаграђанеградаКрагујевцадаћесвакибитиубијенисваму
имовинабитиконфискованаакобимакаквустварјеврејскупри
мионачување.



106

јеврејиукрагујевцу–ПрилогиСторијијеврејауСрБији

ОвомприликомотеранамијематиЈанкарођ.Кенигудоваста
ра63године,рођенауБудимпештикојајеуКрагујевцуживеласа
пок.братомТибором.Сматрамдајепокојнамимајкаилистреља
наилиугушенагасомкаоиосталиЈевреји.”108

УдвориштукућетрговцаМајсторовићасакупилесусе22же
не,седамбездецеи15мајкиса28деце.ДвадечачићаБукијаЈуди
ћасвијаласусеокобакеФлоре,абебуРафаелаиАнријетеПинто
понелајењенастрина.Укупно,53.јеврејскенејачи.

ПишућиологорунастаромБеоградскомсајмишту,Милан
Кољанинкажедајесрединомјануара1942.годинеулогорстигао
транспортЈеврејаизКрагујевца,око100женаидеце.109ЈашаРома
нокажедајепочеткомфебруара1942.годинедошлодоповећања
бројазаточеника.„Доњиховогбројногповећањадошлоједовође
њемженаидецеизлогорауШапцу,изКрагујевца,каоинекихдру
гихмањихместауСрбији“110

ПоследњичиндрамеуништавањаЈеврејаСрбијеодиграосеу
логоруСајмиште.Мушкарцисувећбилипобијениумасовнимод
маздама,аоко6.500нејачи,женаидеце,сакупљенихсасвихстра
на,чекалисупогубљење.

Уовојезивопредворјесмртиушлисуженеидецакрагујевач
кихЈевреја,даизњегапоследњипутискорачеусмрт.Начинњихо
вогубијањарезултатјенастојањаНемацадаубрзајуи„хуманизују“
убијање.Овојезачетакправе„индустрије“смртиуконцентрацио
нимлогоримауПољскојидругимземљама,којесуНемциразвили
домонструознихразмера.Смртјепосталабезлична,агонијажрта
вавишесенијевидела,самокрајњирезултат,мртвотело.

УнекомаприлскомилимајскомданумалагрупаЈеврејаиз
Крагујевцаушеталајеузлокобнутамублиндираногкамиона,без
снагеизаслутњу,препуштајућисекраткојагонији,доконачне
смрти.

Премаподацимадокојихсмоуспелидадођемо,одсећањадо
историјскихизвора,уКрагујевцује1941.годинеживело126Јевре
ја,мушкараца,женаидеце.Овајбројјевероватновећи,јернемамо
никакавтраготомештајебилосачлановиманекихпознатихкра

108 ИзјаваМагдеВујановић,АЈ,И110,Ф384516.
109 МиланКољанин,Немачки логор...,61.
110 ДрЈашаРомано,наведенодело,82.
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гујевачкихјеврејскихпородица,каоштојебила,например,бројна
породицаДемајоровић.Каодасунестали,безтрага.

Наосновурасположивихподатака,од126Јевреја,којисуод
ранијеживелиуКрагујевцуилисусезатеклиуњему,зачетвори
цунезнамоштасесањимазбило.Њих13преживелојерат,четво
рицакаовојнизаробљеници,једануиностранству,једаннапри
нудномрадууиностранству,алијепретходнопреживеострељање,
петороскривајућисеоднепријатељаидвеженеупартизанима,од
којихјеједнабилауусташкомлогорудо1943.године.Остали,њих
109,убијенисуумасовномстрељању,поразнимлогоримаилису
погинулиуборби.

Од109крагујевачкихЈеврејакојисустрадалиуДругомсвет
скомрату,34мушкарцаичетириженестрељанису20.октобра.Др
ЕмилКлајнстрељанје21.октобра.Двојицасупогинулиуборби
1941.и1942.годинеиједанјестрељануселуСкела.Остали,њих67,
пресвегаженеидеца,страдалипопоразнимлогорима,одВелике
Градишке,прекоБањицеиСајмиштадоКаписланеуКрагујевцу,
гдесу1943.годинеубијениВладиславиРегинаБарон.



108



109

X
ПРИЈАТЕЉИУНЕВОЉИ

Двавекаобновљенесрпскедржавностидовољноједугпери
оддасеуњемураспознајусвеменеуодносимаСрбаиЈевреја.Из
весноједаутимодносиманијебилосвеидеално,алисуживотих
нијеудаљавао,већихјеприближавао.Заразликуодмногихзема
љаинарода,овдеЈеврејиникаданисудоживелипрогонеистрахо
тепогрома,тогколективноглудиламржње.

ТокомДругогсветскограта,усвимфашистичким,профаши
стичкимиокупиранимземљаманаделујебила,самањеиливи
шедоследности,активнаприменагеноцидненацистичкеполити
кеистребљењајеврејскогнарода.Носилацовогужасногподухвата
билајенемачкаоружанасила,војнаиполицијска.Понегдејебила
потребнасамоасистенцијатенемачкесиле,алиунекимземљама
нијенитобилопотребно,јерсуонесамеорганизовалеиспровеле
уништавањеЈевреја.Међутим,застрашујућејетоштојеунеким
земљама,локалностановништво,којејеисамотешкопострадало,
извршиломногоужаснихзлочинапремасвојимсуграђанимаЈе
врејима,састрашноммржњом,пачакипослеослобођења.111

УпоробљенојЕвропијединоуДанскојЈеврејинисубилииз
ложениуништењу.Али,НемциДанскунисучеститониокупира
ли,готоводасусесамоушеталиуњу.Кадасухтелидажутимтра
камаобележеЈеврејепрвијетракуставиоданскиКраљисасвојим
дворјанимаивладомдемонстрираопротивтаквенамере.Искрено,

111 ЈанТ.Грос,Суседи: Уништење јеврејске заједнице у Једвабну у Пољској,Политика,од
10.до21.новембра2007.
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нијебашнибилопотребномноголичнехрабростиурадититако
нешто,јерсе,удатимоколностима,саизвесношћумоглознатида
ћесвепроћибезпоследица.Али,ипак,тајгестјеопределиосуд
бинуЈеврејауДанској.ОтудајеуДанској,упетдугихгодинаоку
пацијеубијенсамо51Јеврејин.

СигурноједасумногиуЕвропимогли,такођебезвеликихпо
следица,учинитиовакавгест,алинису.Мождаништанебипро
менили,алинисунипокушали.

УСрбијијесвавластбилаунемачкимрукама.Успостављање
њиховевластибилојеолакшанорадомобавештајнихслужбииз
међудварата,којесуимситуацијууСрбијисервиралекаонадлану.
Војнејединицеиполицијскиапаратквислиншкевластибиоједи
ректноподређеннемачкимвластимаиуфункцијиизвршењањи
ховеполитике.Многиприпаднициовихформацијабилисупри
сталицефашистичкеинацистичкеидеологије,аоникојитонису
били,сигурнонисупретеривалиусимпатијамапремаЈеврејима.
ОнисуасистиралиуоткривањуихапшењуЈеврејапоСрбији,илису
исамихапсилиипредавалиНемцимаовенесрећнике.Дасепока
жупредновимгосподарима,препредајеЈеврејаНемцимачестосу
ихмалтретиралиимучили.Билојеипојединачнихслучајевауби
јањаухваћенихЈеврејаодстранеприпадникачетничкихилинеди
ћевскихформација.112Коликојемалочастибиломеђутимљудима
показујеипримерсамогпредседникавладе,генералаМиланаНе
дића.ЗнаојештаседогодилосаЈеврејимауСрбији,алионсеза
бринуода340ратнихзаробљеникаЈеврејаулогорууОснабрикуне
заведеразорномпропагандомосталезаробљеневојникеиофици
реи22.јуна1942.годинемолигенералаПаулаБадерадаихизме
сти:„Српскавлада,забринутаовомакцијом,билабиврлозахвал
наакобисеодвластинемачкогРајхапредузелеефикаснемереза
штобржеиздвајање.”113

Немачкавојска,пунабесаимржњекренулајеунападнаЈу
гославију,аустварипредочимаимјебилаСрбија.Србијаисрп
скинародсутикојетребаказнити,којимасетребаосветити.Исам
планнападанаБеоградносиојешифрованоимеКазна.ТосуНем
цидемонстриралинасвакомкораку,одбездушногбомбардовања
Београда,бомбардовањаколонаизбеглицакојесупокушаваледа

112 ЈашаРомано,наведенодело,209.
113 БраниславБожовић,Страдање Јевреја у окупираном Београду 1941-1944,Београд,
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нађуспасуунутрашњости,преконечасногодносапремаратним
заробљеницима,којесунамногоместастрељалисамозатоштосу
билиСрби,доневиђенестрогостиукажњавањусвакогобликаот
пора,донаредбикаквихнијебилонигдеупоробљенојЕвропи,у
којимасуувеликвоту100заједнога.

Заразликуодприликаудругимокупиранимземљама,гдеот
поранијенибилоилијебиозанемарљив,уСрбијисеодпрвогдана
окупацијепуцало.Каопожаротпорјепрерастаоуоружаниустанак.
Србијајепосталапоприштежестокихборбиукојимасегине.Са
свимјесигурнодајеовододатноразгневилоХитлераињеговеса
радникеиотудатакваоштрареакција.Санемачкимполазиштем

„...даједанчовечијиживотудотичнимземљамачестоневредини
шта...”114лакшејесхватититоликосуровостиисвирепости.

БилојетовремекадауСрбијинијеобавезномораопостојати
разлогдачовекизгубиживот.ЧестојебилодовољнобитиСрбин,
аакојејошпостојалаинекакривицаондаспасанијебило.Једнаод
неопростивихкривицакојајенајчешћезначиласмртилогорзапо
родицубилајескривањеЈевреја.Званично,од30.маја1941.године
уСрбијибилајенасназистрогазабранапомагањаискривањаЈе
вреја.ХелмутФорстер,немачкивојнизаповедникуСрбији,пропи
саојесмртнуказнузасвалицакојапримајунапреноћиштеискри
вајуЈевреје,примајуначувањествариилиихстичузаменомили
куповиномодњих.115Ованаредбапотврђенаје22.децембра1941.
годинеУредбомгенералаПаулаБадера,новогвојногзаповедника
уСрбији,којомсепретњомсмртномказномзабрањује:

„а) Јеврејеприматинаконакилискривати;
б) предметеодвредностимакојеврсте,намештајиновац

приматиначувањеодЈеврејаилиихкуповином,заме
номилинекимдругимправнимпосломстицати.”116

Ранијеузетипредметиивредностиморајусевратити,аскло
пљеникупопродајниисличниуговориништавнису.

114 ИзнаредбефелдмаршалаКајтелаод16.9.1941,ЗборникI,432.
115 МиланРистовић,Прогоњени и њихови саучесници: Солидарност и помоћ Јеврејима 

у     Србији 1941-1944,ЗборникИзраелскосрпсканаучнаразменаупроучавањухоло
кауста,Београд,2008,178.(Удаљемтексту:МиланРистовић,Прогоњени...)

116 УредбакојасеодносинапримањенаконакЈеврејаод22.децембра1941,
www.elmundosefard.eu
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ОпштаситуацијауСрбијиупрвојгодиниокупацијебилаје
докрајњихграницатрагична.Око250.000породицаратнихзаро
бљеника,око26.000убијенихилистрељанихивишехиљадаинтер
нираних,осталесубезхранилаца,анахиљадедомовабилојеспа
љено.Ономалоштојеосталобесомучнојепљачкано.Тугаибеда
притислисуСрбију.Насвутумукуслилосеиоко200.000српских
избеглицаизосталихделовабившедржаве,којисусесклањалиод
сигурнесмрти.Иоко10.000Словенаца,којесуНемципротерали,
нашлисуспасунапаћенојземљиСрбији.

УтаквојситуацијиуСрбијиспаситиживотЈеврејинубилоје
делоравноподвигу.Тонијебилопитањечасти,људскости,саосе
ћања,јерјетихособинабилоусрпскомнароду.Тонијебилони
питањеличнехрабрости,јерјеињебилоусрпскомнароду.Тоје
питањеизваниизнадграницехрабростикадасесвесноприхвата
могућностстрадањацелепородице,деце.Многолакшејепоједин
цудаличноприхватиризикнекогпоступка,негодатоприхвати
изасвојенајближе,поготовоакотајризикзначиживотилисмрт.
Виделисмо,например,даидрМошаЕлинијеприхватиопозивда
одеупартизане,јербитосигурнозначилострадањењеговепоро
дицеиосталихкрагујевачкихЈевреја.Отежавајућуоколностпред
стављалајеичињеницадаготовоникадапружањепомоћиЈевре
јиманијебиоиндивидуалничин,чакничинсамоједнепородице.
Скороувекутојебилоукљученовишељуди,вишепородица,апо
некадаицелоселоиливарош.Ичесто,супротнологици,шираба
заукљученауспасавањезначилајевећусигурност.Пунојеприме
ракадцелоселостанеузаштитуиодбранисвојештићенике,макар
преддомаћимполицијскимформацијама.

ПружањеразличитепомоћииспасавањеЈеврејауСрбији,и
поредсмртнеопасности,укључилојемногољуди.Потврдутога
налазимоиуречимаИсакаАлкалаја,врховнограбинаЈугославије,
којиуписмуизбегличкојвлади,14.јула1941.године,измеђуоста
лог,каже:„ТоштоЈеврејијошуопштемогунекакодаживе,акосе
тозовеживот,имајудазахвалесвојимсуграђаниманејеврејима
којигледајудаимнабилокојиначинпомогнуиолакшајуњихо
вутешкусудбину.”117Пружањепомоћикарактеришеитоштоне
постојиправилонитинекиобразацкоћесеикадаукључити,као
икомдруштвеном,образовном,политичкомекономскомилине

117 МиланРистовић,Прогоњени...,181.
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комдругомпрофилуприпадаособакојајепружилапомоћ.Тосу
ибогатиисиромашни,иобразованиинеобразовани,играђании
сељаци,илевиидесни.Тосуодпијачногносачаислужавке,преко
сељака,радника,трговаца,лекараиапотекара,ђакаипрофесора
доопштинскихслужбеника,полицијскихчиновника,агената,све
доминистраувлади.Ниједнадобраакцијаскривањаније,уоста
лом,моглабитиспроведенабезлажнихдокумената,аонасусемо
гладобитиуполицији.

Имапримераданекинисунизналикогачувају,алиуогром
нојвећинибиојетосвесничин.Јеврејисубилиуневољиитоје
биодовољанразлогдаимсепомогне.Мождасеоваквопонаша
њеможе,романтичарскииненаучно,објаснитигенетскимкодом
овогнарода,алисвакакојенатоутицаосуживотСрбаиЈеврејана
овомпростору.Тиљуди,знаниинезнани,појединци,породице,
паичитавасела,спасавајућиживотеовихневољника,спаслисуи
частсрпскогнарода.Њихововеликоделоомогућаванамдасапо
носомможемодакажемодасмокаонарод,увременајвећегиску
шења,сачувалидостојанствоиљудскост.

НикадасенећетачноутврдитиколикојеЈеврејаспасенона
овајначинуСрбији.Обичносекаженеколикостотина,штојевр
лонеодређенброј.ПремаподацимаЈеврејскогисторијскогмузеја,
докраја2006.године,медаљуправедника118примилоје124држа
вљанинаСрбије.119Али,сасвимизвесно,бројонихкојисуучество
валиупружањупомоћимногојевећи.Иакосеникаданесазна
јуњиховаимена,иакосеникаданенађумеђуправедницимамеђу
народима,инеокитемедаљама,онитоинисучинилизарадпри
знања,њиховтруднијебиоузалудан,негдећенекознатидасуспа
слиљудскиживот.

ПоРодицаМилУтиновићизБеоГРада

УстрељањусрпскојеврејскегрупеуКрагујевцу,20.октобра
1941.године,нашлисусмртиотацисин,МишаиСимаЈудић.Не
коликоданапослестрељања,БојанаиФлораЈудић,супругаићер

118 Кнесет,израелскаскупштина,донелаје1953.годинезаконоустановљавању"Меда
љеправедникамеђународима‘‘,којаседодељујелицимакојасупомагалауспасава
њуЈеврејатокомДругогсветскограта,ризикујућисвојживот.

119 МиланРистовић,Про го ње ни...,207.
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каСимеЈудића,отпутовалесууБеоградкодБојанинемајкеРа
шелеЈаковљевић.Рашелајеодранијепознавалаводоинсталатера
ДрагогМилутиновићаињеговусупругуЉубинку,којисуживели
наПашиномбрду.Замолилаихјезапомоћ,дасесклонекодњих
нанеколикодана.Милутиновићисуихпримили,анеколикода
напродужилосеначитавуокупацију.Милутиновићисубилисве
сниопасности,алисусеуздалиутоштоимјећеркаРужицара
дилауполицијикаоситанчиновник,патаквапородица,обично,
последњабудесумњива.Ружицајевероватнопомоглаиупромени
идентитета,пајеРашелапосталаленкаСимић,Бојанајесамоузе
ладругопрезиме,Јаковљевић,аФлорајепосталаМирославаЈако
вљевић,добившиимепоумрломсинуМилутиновића,Мирославу.
ЗакомшилуконесубилерођакеизКуршумлије.Токомскрива
њапомагаоимјеиДрагољубСтојановић,којијепрератабиоор
такСимеЈудића,атокомратарадиојесаапотеком.Доносиоимје
хрануиновац.

Предкрајратасвејемоглотрагичнодасезаврши.Једнафолк
сдојчеркаоткрилајењиховправиидентитет.Отомејеобавестила
суседе,алионисућутали.Вероватнојетобилонештоштосуони
већзнали.РевноснаНемица,ипак,јеодусталаодпријавеитона
наговорсвогрођака,кодкогајеживелаикојијебиоожењенСрп
кињом.

Такосеовоспасавањесрећнозавршилоизапрогоњенеиза
њиховедомаћине.

ПоРодицаЂоновићиздоњецРнУће

ПриликомхапшењаЈеврејауБеограду,кадајеједнаколонапр
вихухапшенихкренулапремалогорууТоповскимшупама,један
дечакискочиојеизколонеипобегао.Биојетопетнаестогодишњи
ДанијелСемниц.ДодецембраскриваосекодсестреМирекојаје
билаудатазаСрбинаВладанаЈанковића.ПрекоВладановогбрата
изКрагујевцауспеоједасеслониуселоДоњуЦрнућу,кодрођака
АндријеПантелића.Коначно,скрасиосеуистомселу,кодРадова
наиРосеЂоновић.ОнисумууГорњемМилановцуизвадилидо
кументанаимеДанилоСимић,избеглицеизБосне.Упородици
Ђоновићимаојетретманчланапородице,акаконаселуувекима
посла,нијебиоослобођенниједнеобавезе.Туједочекаоиослобо
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ђење.Његовстаријибратпреживеојератузаробљеничкомлого
ру.КакомујеједнасестрајошпреДругогсветскогратаживелау
Израелу,Данијелсе1948.годинеиселиоуИзраел.Завршиојешко
луирадиоје25годинакаопоморац,допензионисања.Данијелни
каданијезаборавиосвојеспасиоце.РадованиРосанисувишеме
ђуживима,алисећањечувајуњиховипотомци.

Радован и Роса Ђоновић

ПоРодицеМладеновићиКовановићизБаточине

ВладимирМладеновић,изугледнетрговачкепородице,учио
јеуБеоградутрговачкизанаткодМонијалевијаибиојетрговачки
помоћниккодњега.Ратјесвепроменио:ВладимирсасупругомБи
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серком,рођеномКовановић,одлазиуБаточину,авећиначланова
породицелевинашлајесмртупрвиммесецимаокупације.Уско
ројеВладимирдобиописамцеизНиша,одМонијевећеркеКла
рисе,којајебилаулогору.ЊенбратстрељанјеуНишкомлогору.
Нијениразмишљаоштаћедаради,отишаојеуНишиуспеоједа
изведеКларисуизлогора.УБаточинијојјенабавиолажнулеги
тимацију.Његовстрицбиојепредседникопштинетакодатони
јебиопроблем.Збогсигурности,КларисајеживелаукућиДивне
Ковановић,Бисеркинемајке.

ПородицаКовановићпотичеизПрњавора,наполапутаизме
ђуБаточинеиКрагујевца.ЖивотаКовановићбиојебогатиобра
зованчовек,агроном,заступникфабрикешећераизЋупријеи
власниквишеод30хектараземље.СасупругомДивномималису
четвородеце,двећерке,БисеркуиРадмилуидвасина,Живорада
иЖарка.Домаћинствоимјебилопоредсамежелезничкестанице.
Животајеумро1936.годинеинаДивнујепаосавтеретруковођења
имовиномиподизањадеце.Предрат,старијаћеркаБисеркаудаласе
забогатогтрговачкогсинаВладимираМладеновића.Послеокупа
цијеуњенуновукућууселиосенемачкиофицир,командантместа,
ињеговађутант.УдомаћинствуудовицеДивнебилојеврложиво
иувекмногоразнихљуди,трговаца,надничара,слушкиња.

УтаквусрединудошлајеКларисалеви.Уједномтренуткуу
кућије,саДивниномћерком,живелопетдевојака.Једномприли
ком,идућикраћомстазомоджелезничкестаницепремавароши,
прекоњеногдвориштапрошаојеполицијскиагентизНиша.По
знаојеКларису,али,насрећу,позналајеионањега.Докјеонсти
гаодаобавестиполицију,зетВладимирМладеновићвећјефија
керомбионапутупремаПрњавору,гдесеналазилосеоскоимање
породицеКовановић.Биојетоврлокритичанмоменатизаједну
изадругустрану,аДивнујеодсрпскеполициједелимичноспасло
итоштојеуњенојкућибионемачкиофицир.

КодДивнеКовановићКларисасеускоросреласајошједном
девојкомЈеврејком.БилајетоРужалехтнер,рођенауЈајцу,аод
раслајеуНеготину,кодтеткеМире,сестрењенемајке,итечеМи
ланаСтефановића,апотекара.Нажалост,МиланСтефановићје
умропредрат,остављајућибеззаштитесупругуМируирођаку
Ружу.Обесумораледаносежутетраке.Утаквимоколностима,
РужалихтнеродлучуједапређеуКрагујевац.Тусекраткозадр
жаларадећикаокућнапомоћница.Попрепоруциљудикодкојих
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јерадилапрешлајемаја1942.годинекодДивнеКовановић.Див
наје,наравно,зналадајеЈеврејка,алијојјеобећаладаћејечува
тииуспелајеутоме,скривалаједојула1944.године.120Осимопи
санеситуацијесаполицијскимагентом,билојејошпотенцијално
опаснихтренутака.КадгодбизапретилаопасностКларисаиРу
жасклањанесунаимањеуПрњавору.ТусеоњимабринулаЖива
наЖанаКовановић,рођенасестраЖивотина.Тоје,усвему,била
једнанеобичнажена,образована,писалајепесме,свиралавиоли
ну,ибилајеексцентричногпонашањакојејезналодасаблазнисе
оскусредину.Никадасенијеудавала.

Обедевојкепреживелесуратинисузаборавилесвојеспаси
оце.

Судбинаспасилацабилајеболна.Жарко,старијисинДивне
Ковановић,предкрајратастасаваојезауниформу.ЉотићевацМа
рисавПетровићжелеогајепосвакуценуусвојимредовима.Ка
давишенијемогаодасебрани,Жаркосекаоцивилприкључио
онимакојисуизразнихразлоганапуштализемљу.НегдеуХрват
скојилиСловенијиухваћенјеодстранепартизанаистрељан.Жи
ворад,млађисин,имаојесамо15година,биојеђакКрагујевачке
гимназије.Потицаојеиздобрепородице,биојелеповаспитани
истицаосезнањем,духомилепотом,штојеизазивалозавистта
дашњихомладинскихактивиста.Нањеговунесрећуонјебиосве
стансвојесупериорностиитонијекрио.Тонијемоглотакодуго
датрајеинекињеговишколскидруговиизмислилисумукриви
цуинашколскомсастанкупрогласилисугаиздајником.Одове
бесмисленеоптужбедопрекогсудатребаојесамоједанкорак.Од
странепрекогсудаоптуженјезасарадњусаокупаторомиосуђен
јенасмртстрељањем.

МајкаДивнајеуспеладастигнедоМошеПијаде,високогдр
жавногфункционеракојијојје,збогсвегаштојечинилатокомра
та,помиловаосина.Сапомиловањемуруцидошлаједозатвора
уКрагујевцу.Али,закаснилаје,џелатисубилиревносниибрзиу
кажњавањународнихнепријатеља,паикадимају15година,стре
љалисуга30.марта1945.године.Тонијебиокрајстрадањаових
породица.Послератаодузетаимјеисваимовина.

120 МиланРистовић,Прогоњени...,199.
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Недавно,2008.године,судјеисправионеправдуипоништио
овупресуду.Саименаголобрадогдечакауклоњенјепечатиздајеи
срамаионможеумирудапочива.

ПоРодицастефановићизКРаГУЈевца

Флора(Јудић)Соколовићималаје9годинакадаје,послестре
љањауКрагујевцу,отишласамајкомБојаномуБеоградисабаком
РашеломпреживелараткодпородицеМилутиновић.Премање
номсећањувласникфабрикеконзерви„Стефановић“уКрагујевцу,
СтеванСтефановић,криојеједнубеоградскуЈеврејку,токомчита
вогДругогсветскограта.ТаЈеврејкабилајепријатељицаФлори
немајке.АкојесећањеФлореЈудићтачно,ондасетаЈеврејкаскло
нилауКрагујевацпремасовногстрељања.Осимштојестановала
кодпородицеСтефановић,СтеванаиДоре,билајеизапосленау
фабрици,вероватноподлажнимименом.ПоФлориномсећањута
ЈеврејказваласеВеза.ЊенмужзваосеБуца,алијестрељан,незна
секадаигде.

ПородицаСтефановићсилнојепострадалапослерата.Оду
зетаимјесваимовина,каосарадницимаокупатора,јерјефабри
карадилазавремерата.Стеванјеосуђеннасмрт,алимујеказна
преиначенау20годинаробије.Послепетгодинапуштенјеизза
твора,јерјебиојакоболестан,алиубрзојеумро.СупругаДораса
четвородеце,синомитрићерке,потуцаласепоБеоградурадећи
најмизернијепослове.СинСветозарживиуЉубљани,аћеркеДа
ница,МилкаиОлгаживеуБеограду.

ПоРодицаПавловићизлаПова

Опанчаризлапова,ДанилоДачаПавловић,скриваојеједну
женусаћеркомизБеограда.Малосусекрилеулапову,малоусе
луКрчмарима.Павловићисуихпредстављаликаокумове.Према
некимсећањимамајкајепреживелаипослератаотишлауИзра
ел.Ћеркаје,нажалост,токомратаодведенаулогор.Незнасешта
сесањомдогодило,али,вероватнојестрадалаулогору.Данилоје
одавноумро,амлађичлановипородицеињиховекомшијевише
сенесећајуименатихжена.
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Иначе,поузданосеможетврдитидасеулаповускривалојош
Јевреја,аливишениконезнакакосусеонизвали.

ПоРодицаЈоцићизКРаГУЈевца

Актериовеприченисуникадажелелидаговореоовомеими
смопојединеделовеовепричесазнавалиодближихилидаљихро
ђака.Сматралисмодајетребапредочитијавности,какобисеса
чувалаодзабораваизарадистине.Свеснисмоданекидетаљимо
ждаинисутачни.

УКрагујевцу,уГлавнојулици,број150,живелајепороди
цаЈоцић,Добривоје,РужицаисиновиМилеиДрагославСуља.У
априлскомратуДобривојејезаробљенкодЗагребаиратјепровео
узаробљеништву,уофицирскомлогорууНирнбергу.Ружицасе
суочиласанеивесномегзистенцијалномборбом.Почетком1942.
годиненавратајезакуцалаДобривојевасестраДобринкаАлкалај,
стоматолог.ЊенмужМошабиоједокторправнихнаука.Имали
сусинаДавида,којијерођен5.марта1932.године.Докјејошбило
могућепобеглисуизЗагребауБеоград,алипослестрељањамужа
1941.годинеДобринкајеспаспотражилакодродбинеуКрагујевцу.
Плашећисезасудбинусвогсинапрекрстилагаје,противњегове
воље,давшимуимеипрезимесвогаоца,ДобривојеЈоцић.Такосу
ДобринкаиДобривоје(Давид)преживелират,иакојеувеликом
дворишту,санеколикостанова,билопуноНемаца.

ПослератаДавидјевратиосвојеимеипрезиме.Завршиоје
студијеенглескогјезика.ПремапоследњимподацимаживиуБе
ограду,каопензионер.МајкаДобринкаумрлајекрајемосамдесе
тих,аРужицаЈоцићумрлаје1993.године.

ПоРодицаМихаЈловићизсиБнице(левач)

УдовицаБлагојаМихајловића,СтаницаињенсинДобросав
изСибницеулевчу,завремератаскривалисудвеЈеврејке,супру
гуићеркувласникафабрикешешираизЈагодине.Станичинмуж
јенекадарадиоутојфабрици.Нажалост,Јеврејкенисудочекале
слободу.Предкрајрата,1944.године,четнициизтогкрајасуих
ухватилииубили.
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ПоРодицаМилићевићизКРаГУЈевца

Напред,уделуојеврејскимпородицамауКрагујевцу,описа
лисмослучајскривањаРудијаВајсаукућиташнераБранкаМили
ћевића.Овапричазанимљивајејерпоказујесвусложеностакције
скривањаиспасавања.Утомеучествујудвепородице,Милићеви
ћииЗлатановићи,исвастикаизтреће,атујеполицијскиагент.Ру
диВајсживеојекодМилићевића,аликадзапретиопасностраци
јесклањаосеусигурностЗлатановића,јертусигурностодНемаца
доносичланпородицекојијеполицијскиагент.Онјеомражена
особаодсвихкојигазнајусамокаополицијскогагентаизванично
једомаћииздајник.Ипак,онјећутао,далисамозатоштојећута
њемчуваосебеисвојупородицу,илисуга,можда,руководилии
дубљиразлози.Овапричаниједаљеистражена,мадабибилоин
тересантносазнатисудбинуњенихактера.
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Југославијаје29.новембра1947.годинеуУједињенимнација
магласалазаРезолуцију181истварањеИзраела.После14.маја1948.
годинеипроглашењадржавеИзраел,билајеједнаодпрвихземаља
којесупризналеновудржаву.Међутим,Југославијајекаснијеби
лаиједанодоснивачаПокретанесврстаних,штојеумногомеод
ређивалоињенуспољнуполитику.ЗатоинечудиштојеЈугосла
вија1967.године,апсолутнонекритички,сврставајућисенаједну
страну,прекинуладипломатскеодносесаИзраелом.

Мадасеотоменијејавноговорило,овајпрекиднајтежејепа
даосрпскомнароду.ЧињеницаједаЈеврејинасрпскомтлу,одсрп
скеруке,скороникаданисудоживелизло,акадасустрадали,нису
билиусамљениутоме,страдалисуувекзаједносаСрбима.Мит
скеразмерепатњеистрадањаСрбаиЈеврејауДругомсветскомра
тунашлесуодјекаусрпскојдуши,изазивајућиуњојсолидарност,
блискостиљубав.Можданекомесастране,пазаштонеиЈевреји
ма,овасрпскацртакарактераможеизгледатинеозбиљна,наивна,
непромишљенаилиолака,алитојевероватноугенимаовогнаро
да.Такавсиилиниси.

Излазизоваквогнескладаофицијелногставаиосећањанаро
дапронађенјеуДруштвусрпскојеврејскогпријатељства.Основ
низадациДруштвабилисунеговањепријатељстваизмеђусрпског
ијеврејскогнародаиборбапротивсвакемржњеинетрпељивости
нарасној,националној,верскојиидеолошкојоснови.
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ПослеБеограда,НовогСадаиВаљева,24.децембра1989.го
дине,иуКрагјевцујеоснованогранакДруштва.Какојетојош
биловремеједнопартијскогсистемамораласеприбавитиисагла
сносттадашњегСоцијалистичкогсавеза.УпрепунојсалиКрагу
јевачкегимназије,уприсуствумногихоснивачаДруштва,хора
Бра ћа Ба рух,рабинаисвештеникасрпскецркве,усвечанојиуз
вишенојатмосфери,препунојнајдубљихемоција,основанјекра
гујевачкиогранак.

Оснивање огранка Друштва српско-јеврејског пријатељства у 
Крагујевцу

Одпочеткасекренулоамбициозноиполетно.Билојемного
људикојисупростожуделидаучествујуунечемуштојебилоиз
вансистема,апредДруштвомјебилоширокопољезанајразличи
тијеактивности.Токомпетгодинаинтензивнеактивностибилоје
многоакцијаидогађања,алидвеакцијесуобележилеовајпериод.
ТосуорганизовањеекскурзијеуИзраелзачлановеДруштваипо
дизањеспомениканаместугдесуНемци20.октобра1941.године
стрељалигрупуСрбаиЈевреја.

УпосетуИзраелупошлојеоко70члановаДруштва,Србида
посетеСветуземљу,амалобројниЈеврејидаиспунемиленијумски
завет:СледећегодинеуЈерусалиму.Екскурзијасеодвијалаподге
сломМо сто ви при ја тељ ства Кра гу је вац - Бат-Јам.Белоплатноса
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исписанимтекстомнасрпскомихебрејскомјезикубилојепреба
ченопрекоаутобусазасвевремеекскурзије.Свимајеоваекскур
зијаоставиланеизбрисивтраг,али,можда,највишеудушикрагу
јевачкогЈеврејинаЗолтанаХолендера.ЕкскуријајеуИзраелушла
изЈордана.Посленеколикоминутаиизласкаизбезбедноснезоне,
аутобусисустали.ЗолтанХолендерјеизашаопрви,пољубиозе
мљуиизговориомолитвукојуЈеврејиговорекадапрвипуткроче
насветотлојеврејскогнарода.

Делегација Бат-Јама у Крагујевцу

ХумкустрељанихСрбаиЈеврејаобележилајесамодвадана
послеВикторијаИвановић,крстачамазастрељанесинове.Завре
мератаовахумканијесенипочемуразликовалаодосталих.По
слератасвехумкеуШумарицамасууређенеипостављенисуисти,
белимермерниспоменици.Јединаразликабилајеутексту,јерјена
њемубиоуклесантекстотомекакотупочивајунајпрогресивни
јисиновисрпскогијеврејскогнарода.Окоовехумке,којасенала
зинасамојгранициШумарица,ускоројениклоновоградскона
сеље,Багремар.

УДруштвује1990.годинепокренутаидејадасеподигнеспо
меникнаовојхумци,којићенасимболичанначинповезатистра
дањедванарода.Упућенисупозивисвимрадниморганизацијама
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иустановама,штампанојенеколикохиљадалетакакојисуподеље
ниграђанимаКрагујевца.УакцијујеукљученаиСкупштинаграда,
сакојомсмосарађивалиууспостављањувезаипотписивањупове
љеобратимљењуКрагујевцаиизраелскогградаБатЈама.

Никонијеизостао.Свудасеосећалоодушевљењештојепо
кренутаједнаовакваакција.Најчешћејеједанразговорбиодово
љандаседоговорисве.Апомагалисуколикојекомогао.Помоћ
некихпредузећаираднихорганизацијабилајеогромнаибезње
бисетешкосвеурадило,алиједнакодаргоценабилајеипомоћпо
јединаца,вишеурадунегоуновцу.Билоједивногледатиљудеиз
комшилукакако,безпозива,прилазеиприхватајусенекогпосла,
апослајебиломного,јернијесвемоглодасеплати.Раднихакција
вишенијебило,али,вероватно,сумногиодонихкојисузастали
дапомогну,носилиусебижартогпрохујалогвремена.

ПомогаојеиградБатЈам,сакојимтадашњавластКрагујев
ца,изсамоњимазнанихразлога,нијепотписалаПовељуобрати
мљењу,штојебилауобичајенаформаикакосеочекивало,већсамо
Протоколосарадњи.Друштвојеоштропротествовалоитражи
лодасејавнообразложиоваквалитативнаразлика.Одговорни
каданијестигао.

Ништаувезиспомениканијебилопрепуштенослучајуили
импровизацији.Жириусаставу:НандорГлид,ОтологоиНико
лаКокаЈанковићбилисугаранцијаозбиљностииквалитетацеле
акције.Онису,насастанкуодржаном3.априла1991.године,сво
јеповерењепоклонилиидејномрешењуМилорадаЗорбића,мла
догуметникаизКрагујевца.Текстнаплочама,насрпскомихебреј
скомјезику,одабраојеЕугенВербер,човеквишеструкихталената,
интересовањаизанимања:

На овом стра ти шту уби је ни су и у брат ски
гроб са хра ње ни Је вре ји и Ср би
Опо ме ни се ми ло ср ђа сво је га, Го спо де, 
и ми ло сти сво је, јер су от ка ко је ви је ка.
     ПС. XXV.6

Свипословиуспешносуприведеникрају.Споменикјесвеча
нооткривен20.октобра1991.година,тачно50годинапослестра
шногзлочинакојиседогодиоуКрагујевцу.
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БиојеовопрвиспоменикуСрбијикојијепосвећенстрадању
Јевреја.ТеккаснијеурађенисуспоменициПородицауНовомСа
дуиМенораупламену,наДорћолу,уБеограду.

Споменик стрељаним Србима и Јеврејима

теодоРазаММилосављевић

ОдпрвихданасаДруштвомјебилаиједнадивнадама,весе
ла,дружељубиваипунаживота.Ималајеонасвог’дежурног’саго
ворникауЗолтануХолендеру,алисасвакимјежелеладапрозбо
рикојуреч.Изаживахностиидобротекојомјезрачилаипленила
нијесемогаонинаслутитипакаострадањакрозкојијепрошлау
токурата.Ниједаладапреживљенозлоубијечовекауњој,напро
тив,учинилојујетаквомкаквомјесесвирадосећамо.

ТеодораДораЗам,одоцаАдамаимајкеСерене,рођенаје1929.
годинеуСомборуибилаједругодетеупородици.Ималајестари
јегбратаАлександра(ШмулПинхас),млађегбратаВиљемаисестре
ИренуиФанику.Радостодрастањапрекинуојерат,аусусретпа
клукренулаје26.априла1944.године.Наиме,ЈеврејиизСомбора
најпресудепортованиуБачкуТополу,азатимуБају.Одавдепутје
водиоуАушвиц.Ималаје15година,моглајесвеибилајехрабра.
Нијејесломионитежакраднаисушивањумочваре.Преживелаје
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свакуселекцијудрМенгелеа.Преживелајеекспериментоперације
слепогцревабезанестезије,икадасујојизнемоглојнеколикопута
вадилипополалитаракрвииостављалинасунцудаумре...Ито
јепреживела.Њенапородицанијеималасреће,свисустрадалиу
гаснимкоморамаАушвица.Болзаизгубљеномпородицомбиоје
страшнијиодсвихпатњикојејесаматрпела.ПредналетомЦрвене
армијемногилогорашисуевакуисаниназапад.ТакојеиДоракрај
ратадочекалауХамбургу.Ималајесамо29килограмаиболовалаје
иодпегавогиодтрбушногтифуса.Кадјепомислиладајекрај,јер
вишеуњојнијебилоснаге,дошлајеслободаиспасење.

Теодора Зам Милосављевић
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ПрекоМеђународногцрвеногкрстаупућенајеуШведскуна
опоравак.Теккрајем1946.вратиласеуродниСомбор,уЈеврејско
сиротиште.СледећегодинеусиротиштусрећелепогмладићаДу
шанаизАлексинца,којијету,отпуштенизвојске,свратиодаузме
цивилноодело.Билајетообостранаљубавнапрвипоглед.Изро
дилисучетвородеце,алидвојесуумрлиодмахпорођењу.Прожи
велисулеписрећанживот.Душанјеумро1990.године,аДорасе
преселилауКрагујевац,кодћеркеБраниславе.СинПредрагида
љеживиуАлексинцу,ањеговисиновиВладимириГрадимирда
насживеуИзраелу,упредграђуТелАвива.

БилајеревносничланДСЈП,учествовалајеусвемуштосмо
радили.КаоиЗолтаниДорајебилавезивниелемент,душаДру
штва.Провелисмоседамнаестдивнихгодинаудружењусањом.
ТеодораЗамМилосављевићумрлаје2007.године.Многијенеће
никадазаборавити.

золтанхолендеР

ТокомнеколикогодинаинтензивнеактивностиДруштваура
ђенојемного,алисвебледипредједном,готовонестварном,жи
вотномпричомкојасеостварилауоквируДруштва.Тојепричао
ЗолтануХолендерукојијепослеполавеканашаобраћууАмери
ци.Онајепослужилакаоинспирацијакрагујевачкомкњижевни
куВладимируЈагличићуданапишероманХолендери121.

ПричаоЗолтанупочињеумалом,пасторалномградићуИр
шави,уисточнимКарпатима,којијенеколикопутамењаоземље
којимајеприпадао:АустоУгарска,Чехословачка,Мађарскаико
начноУкрајина.УпородициМајераиРозеХолендерродиосе1922.
годинесинБенЦви/Херши(Золтан),првоодосмородеце,чети
рисинаичетирићерке.ПородицаХолендерживелајескромноиу
складусастрогимправилимајеврејскезаједнице,којасубиладу
бокопрожетаверскимканонима.Золтанје,поредредовнешколе
укојојјеучиоштампарскизанат,похађаоијешиву,јеврејскувер
скушколу.

Ратјепрекинуосве,а15.марта1939.годинеМађарскајеоку
пиралаПрикарпатскуУкрајину(Рутенију).Јеврејисуморалида

121 Јагличић,Владимир,Холендери,2005,Крагујевац.
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носежутетракеибилисуизложениразноврснимпритисцима,
алисуупрвимгодинамарата,макар,билипоштеђенисистемат
скогуништавања.УМађарскојсeсањимотпочелоупрвојполо
вини1944.године.

КаомладиздравчовекЗолтанје1943.годинеотераннапри
силанрадзавојску.Тешкипословизанемачкувојскунаокупира
нојсовјетскојтериторијиинељудскиусловиживотаизмождили
суинтернирце.Золтансеразболеоибиојеупућенналечење.До
биојеидозволудапосетипородицу.УИршавијевладалапустош.
ОднекихкомшијасазнаоједасусвиЈеврејизатворениуимпро
визованомлогорупокрајместа.Тујепронашаосвојупородицу,
осимнајстаријесестреСурекојајебилауБудимпешти.Провеоје
ноћулогорусапородицомитааприлсканоћ1944.годинебилаје
њиховопоследњевиђење.Сутраујутроорганизованасудватран
спорта:једнимтранспортомотишлисумајкаисестреРухл(Роза),
Шпринца(Пирошка)иМирјам(одредиштеовогтранспортабиоје
Аушвиц);отацибраћаЕља(Ернест),Шмил/Шањи(Алекс)иМој
ша(Миклош)отишлисудругимтранспортом.Золтанјеотишао
уБудимпештугдејемораодасејавивојнимвластимаилечи.Про
нашаојеисеструисањомјепровеонеколикодана.

ЦрвенаармијаприближаваласеисточнимграницамаМађар
ске.ЗбогтогамађарскевластиупућујуЗолтананајуг,улогорБре
генц,наЦрномврху,кодБора.Иакојеиовде„добродошлица“била
истакаоиусвимлогорима„корадиједе,конерадиумире“,ипак
јеживотуновомлогорубионештосношљивијиодсуровоглого
рашкогживотаурускимнедођијамаиосталимлогориманасеве
руЕвропе.ПосленеколикомесецитрупеЦрвенеармијестижудо
Дунава.Управалогораодлучуједаевакуишелогор.Километар
скаколоналогорашакрећенапут.Напредсустражари,азањима
идулогорашикојиинепомишљајунабекство,јерсубилизастра
шенипричомобандитима,којићеихсигурноубитиакоихухва
те.Затопартизаниманијебилотешкодаискочеиспреднекегрупе
логорашаискренуихспута.УједнојтаквојгрупибиојеиЗолтан.
Кадасуимнаједнојпољаниреклидаседну,аокружени„банди
тима“сааутоматима,крозглавулогорашасевнулајемисаокакоје,
ето,куцнуозадњичас.Ускоросесверазјаснило.Схватилисудаје
тослобода,алиумногиманијебилоснагедајојсерадују.Онико
јисупродужилиуколонискоросвисуубијениузпут,доСуботи
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цеиБаје.Мањибројједоспеододругихлогора,алитамоихни
штаосимсмртинијечекало.

Золтан Холендер у логору

Ослобођенилогорашибрзосусеопоравили.Понуђеноимје
даприступепартизанимаилидаидукући.Золтаннијеимаогдеда
иде,јерјеИршавабилаузониратнихдејстава.Збогтогајеодлучио
даостане.УскоројеСрбијабилаослобођена.КурирЗолтан,којито,
уствари,нијенибио,јернијезнаојезикисвемујебилонепознато,
знаојештампарскизанатитогадоводиуКрагујевац.Уштампа
њупрвогпослератногбројаСветлостибилојеињеговогдоприно
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са.Одредилисумугдећестановати,коћегахранитиитакојеот
почеоновиживотуслободи.

Золтан испред зида плача

Золтан са делом родбине у Америци
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Коначно,ратсезавршио,алимирмунедоносиутехуирадост.
Самонеизрецивбол,јерслутњеинејасненадекојејеносиоусе
би,нестајууужасуистинекојасепомаљапредсветом.Золтанпо
чињепотрагузасвојомпородицом.Онајеотежана,јерсеИрша
васаданалазиуУкрајини,односноСовјетскомСавезу.Одговори
којеједобијаоодЦрвеногкрстасунемилосрдни,кратки,уједној
илидверечи,„непознат“или„немаподатака“.Размишљаојеида
севрати,алигдеикоме.Ничегаиникогавишенема,аовде,уКра
гујевцу,окруженјетоплином,стекаојеипријатеље,аиједналепа
младаженаокупираламујепажњу.Иостаоје.Јошнековремепо
кушаваоједасазнанештоосвојојпородицииондасепредаоипо
мириосасудбиномдајеостаосам.

ЗолтановамајкаитрисестреубијенесууАушвицу.Сура,нај
старијасестра,успешносескривалауБудимпешти,алипредкрај
рата,послепријавеједнекомшинице,нашласеулогору.Неким
чудомјепреживелаивратиласеуБудимпешту.Отацитрибра
таотеранисууДахау.Отацсенарадуповредиоиумроје,јерни
сухтелидамупружепомоћ.Најмлађибратпогинуојеодзалута
логметканаданослобођењалогора.ЕрнестиАлексвратилисусе
уБудимпешту.Једногданашеталисуградомкадајеиспредњих
сталадевојка,ликаизобличеногодпреживљенепатње.Гледалису
језачуђено,аонајепаланаколенаипочелаједаимљубиноге.Још
несхватајућиштаседогађа,подиглисујепитајућијештаторади
итада,вишесуинтуитивнонаслутилинегоштосумоглиипрепо
знатиутомизмученомлику,дајепредњимањиховасестра.Алекс
иСураотишлисууАмерику,аЕрнестуИзраел.Ионисутражили
Золтанабезуспеха,аондајеЕрнестуједномкибуцусреопрежи
велоглогорашаизБора,којимујеиспричаокакопоузданознада
јеЗолтанобешенулогору.Нисуималиразлогадасумњајууисти
нитостовепричеиодусталисуоддаљепотраге.КаснијесеиЕр
нестпреселиоуАмерику.НазидусинагогеуСанФранцискупре
живелисунаплочамаисписалиименасвојихстрадалих.Наједној
плочиписалојеимеЗолтанХолендер.

Золтанјетугуиболзаизгубљеномпородицомсвиоудуби
намасвоједуше,даганикадненапусте.Икадјебионајрадоснији,
онисусемогливидетиуокуичутиууздаху.ЖивотуКрагујевцу
пружиомујемногорадости.Пронашаојељубавсвогживота,оже
ниосе,добиојечетирисинаимногоунучади.Синовимаједаосрп
скаимена:Момчило,Радмило,ЖаркоиДушанипоредњихучио
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јесрпскијезик.Напослујебиомарљививредан,удруштвујебио
поштован,омиљенивољенодсвих.

ИкаодауЗолтановомживотунијебилодовољнотугеибола,
јошједнанесрећасручиласенањеговуизмученудушу.У23.годи
ниумромујесинЖарко.

КадајесазнаодасеспремаоснивањеогранкаДСЈП,одмахсе
укључио,свомснагомисвимсрцем.Остаћеупамћенењеговере
чи,наоснивачкојскупштини,какосетадатрећипутродио.Први
путјетобилобиолошкорођење,другикадаједочекаослободуи
трећипуткадаједочекаооснивањеДруштва.

ОснивањеДруштвабиојепрвикоракусудбинскомзавршет
куовеприче.ДругикоракбилојепознанствосаинжењеромЖи
вољубомЖикомЂорђевићем.ТојеКрагујевчанинкојијеживеоу
Њујоркуичијијеотацтакођебиоуборскомлогору.Неколикоме
сециборавиојеуКрагујевцу,башувремеоснивањаДруштва.Упо
знаојеЗолтана,сазнаојескоросвеоњеговомживотуивратиосе
уАмерику.Пролазилојевремеиништазначајносениједогађало,
аонда,једногпреподневаупролеће1992.године,нанекомкана
луњујоршкетелевизијеводиoсеТВдуелохолокаусту.Учесници
субилиједанмладиЈеврејин,којиприпадагрупиревизионистаи
старијигосподинЕрнестХолендер.Вишеодистогпрезимена,Ђор
ђевићајепренеразилафизичкасличностЕрнестаиЗолтана.Ни
штанијехтеодапредузметогачаса.Ионакојепланираодаускоро
опетпосетиКрагујевац,атојеприликадасазнајошнештоизЗол
тановеживотнеприче.Врлопажљивои,малтене,каодатоније
ништа,испричаојеЖикапричуЗолтану.Наравнодатонијепомо
гло,уЗолтановојдушисвесезапалило.Тешкоједисао,говоргаје
издавао,ројиласусепитањабезодговора,проклињаојесебе,Цр
веникрст,судбину.Сајошнекимновимделићемприче,јердоку
менатанема,ЖикасевратиоуАмерику.Наступилојеишчекива
ње,авременикакодапрође.

УАмерицидрамаједостиглаврхунац,јерјенеколикопутасве
моглодасепрекине.УТВстанициупорноодбијајудадокрајаса
слушајуЖикинупричу,алионјејошупорнијии,накрају,успева
усвојојнамери.Ипак,недајумудаонконтактираЕрнестаХолен
дера,већтопреузимајунасебе.ЗовуЕрнеста.ОнживиуОкленду,
кодСанФранциска.ЈављасеХана,његовасупруга,Ернестради.
Испричајујојпричу,онанеможедаверује,аикакоби,недогађа
јусебашсвакидановаквествари.ИмајошнеколикосатидоЕр
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нестовогповратка,аонанезнаштаћесасобомиодлучуједаоде
дорабина.Онјесаслушаоњенупричу.Нињемунеизгледасвето
истинито.Помишљада,можда,тајчовектражиновац.Накрају,
посаветоваојеХанудаодекући,дапозовенекудобрупријатељи
цуикадасеЕрнествратииспричамуовупричу.

Ипоредсвегаштојепреживеоуживоту,Ернестјезрачиодо
бротомиблагошћу,биојепосвећенвериидобримделима.Пунје
љубави,пажњеистрпљења.Веселејенарави.КадјеЕрнестдошао
кућиХанамујерекладаседне,јериманештолеподамукаже,али
нијемогладаиздржи,плачућијеотишлаудругусобу.Помислио
је,штајетотаколеподаморадасеплаче.Уполапричеобузеога
јебес,зашто,послетоликовремена,некометребадамуживурану
позлеђује.УтаквомрасположењупозваојеТВстаницуи,небира
јућибашмногоречи,жестокојеизгрдиоуредникакојимусејавио.
Овајјепокушаваонештодамукаже,алинијемогаодоћидоречи,
докЕрнестнијесасуосавбескојисеподигаоуњему.Кадсемало
стишао,уредникмујепредложиодаонсамконтактиратогчовека
ивидиочемусестварноради.БезразмишљањаЕрнестјепозвао
ЖикуЂорђевића.Доброгајеизгрдио,испричаомујекакојепосле
рататражиобратаидаонапсолутноневерујеутои,накрају,пи
таогајеколикокоштадагаоставинамируивишенеузнемирава.
ЖикагајепажљивосаслушаоиистимтономрекаомуједајеЗол
танњеговпријатељ,дајеињеговотацбиоуистомлогору,даму
његовновацнетребаимирномујеспустиослушалицу.

Бессеповлачипредналетомузбуђењаодкогајепобледео.Не
могуће.Ма,ипак,можда.Боже,далијетомогуће?Па,толикојего
динапрошло.Поновојепозвао.Извињавасе,покушавадаобјасни
каконијеимаонамерудагаувреди.Опетмирно,ЖикадајеЗол
тановтелефонуКрагујевцуипредлажеЕрнестудајенајбољедасе
самувери.НечасећиничасаЕрнестјеокренуодобијениброј.

УКрагујевцујебило1.30послепоноћи,2.септембар1992.го
дине.Телефонзвони.Првоустајеснаја,ништанеразуме,говорине
познатомсаговорникудајепогрешио.ИздругесобедолазиЗолтан.
Онионакоспавалакимсном,авећнеколиконедељанезнавише
спавалиилине.Ишчекује.Намађарскомнекогапитакакосезо
ве.Одтогтренаонзнадајетоњеговбрат,аликаохипнотисан,као
првачић,одговаранасвапитања.Какомусезовуродитељи,бра
ћа,сестре.Суземутеку,срцеудара,аоннеможедасесетикакосе
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зовенајмлађасестра.Мисли,Боже,гдебашсад.Садругестранесе
чује:Доста,јасамтвојбрат.

ПоласатакаснијепозваојеАлекс.Онесвестиосекадагајепо
зваоЕрнести,безикаквогувода,некеприпремнеречи,самомуре
као:Алекс,имаможивогбратауЈугославији.

ПослешестмесецињујоршкаТВстаницаорганизовалајесу
сретбраћеусвомстудију,предвишемилионагледалаца.Осимдва
братаисестре,којајеумрлауЊујорку1975.године,имајошХолен
дерарасутиходИзраела,прекоАмерикеиКанаде,доЈужнеАме
рике.НасвечаностикојајеуприличенаусинагогиуСанФран
циску,Золтанјеличноскинуоплочужртвехолокаустасасвојим
именом.

Ималисушестмесецидапремостевременскијаздуг49го
дина.Иаконајстарији,Золтанјебиоправимезимацбраће,родби
неијеврејскезаједнице.

Следеће,1994.годинеЕрнестјесасупругомдошаоуКрагује
вац.Друштвоје10.мајаорганизовалосјајандочек,којисуувели
чалисвојимумећемчлановиКУД„Абрашевић“.

ЈошједномјеЗолтанбиосабраћомуАмерици.Пронашаоје
давноизгубљенимир,биојеобасјансрећом.Али,остаојеисти,као
дасеништанијепроменило.Идаљесе,скоросвакогјутра,нала
зиосапријатељимаубашти„Балкана“.Многисугазаустављали
наулициилиприлазилињеговомстолу,свисуималипонекопи
тањезањега.Аонјестрпљивоодговарао.

Кругсезатворио,чудеснаживотнапричасезавршила.После
краткеболестиЗолтанХолендерјеумро5.маја1996.године.Само
јеискорачиоупамћење.

ПослесмртиЗолтанаХолендераДруштвосрпскојеврејског
пријатељствапресталојесаактивнимрадом.Целокупнаактив
ностсведенајенапротоколарнообележавањесећањанастрељање
СрбаиЈевреја20.октобра1941.године.
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У Кра гу јев цу ви ше не ма ме ђу жи ви ма Је вре ја ро ђе них пре Дру
гог свет ског ра та. Та ко ђе, не ма ни мла ђих ко ји су и по мај ци и по 
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бра ко ви ма. Они, по при ро ди ства ри, по шту ју и срп ску и је вреј
ску тра ди ци ју и оби ча је. 
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Менора у пламену, ауторНандорГлид



137

XII
ПРИлОЗИ

А)СПИСАКЈЕВРЕЈАУКРАГУЈЕВЦУ

аврамовићРена,професористоријеигеографијеуДругојмушкој
гимназијиуКрагујевцу.Билајечуварзбиркизаисто
ријуиминералогијуисекретарподмлаткаЦрвеногкр
ста.После11годинарадаотпуштенајеизслужбе7.6.
1941.године,одлукомбр.9805/2.

Сај ми ште 1942.
ајзнерРоза,професормузичкогуЖенскојгимназијиуКрагујевцу.

Билајечувармузичкезбиркеидиригентхора,апре
давалајеицртањепрвомразреду.

Сај ми ште 1942.
алкалајлеон,Београд,трговац,после1900.Имаојечувенурадњу

„100.000кошуља“.ПремаистраживањуЖенилеблпре
живеојератузаробљеништву.

Пре жи вео рат
алкалајзлата(Голда),супругалеонова

Сај ми ште 1942.
алкалајлеона..........,дете

Сај ми ште 1942.
алкалајлеона..........,дете

Сај ми ште 1942.
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Баронвладислав,лекар,Румунија
 СапородицомјеживеоуселуЉуљаци,напутуКра

гујевацГорњиМилановац.Сасупругомјеухапшен
послесмртисвоједецеиобојесузатворениулогорна
Метиномбрду.Стрељанисумаја1943.године.

Ка пи сла на Кра гу је вац 1943.
БаронРегина,супругаВладиславаБарона

Ка пи сла на Кра гу је вац 1943.
Баронвладиславадезидер,17.9.1921,СтариБем,Румунија

Ба њи ца 1942. 
БаронвладиславаМагда,1923,СтариБем,Румунија

Ба њи ца 1942.
БекерРика,17.9.1904,Крагујевац
 Почетком1942одведенајеулогорнаБањици.Тује

стрељана24.јулаилиавгуста1942.године.
Ба њи ца 1942.

Бергерзливија,9.8.1911,НовиСад,домаћица,завршилајегим
назију,алинијенигдерадила.

 20.10.1941. Кра гу је вац
Бергерзолтан,књиговођаиод1938.годинечлануправеЈВОуКра

гујевцу.Другихближихподатаканема.Мождаотац
илимужливијеБергер.

 Не по зна то
БошковићЈосиф,5.1.1899,Крсаћ,мајсторбравар

20.10.1941. Кра гу је вац
Бошковићфаника,супруга

Сај ми ште 1942.
БошковићЈосифаЈаков,око1939,дете

Сај ми ште 1942.
БошковићЈосифадоника,1924,ученица

Сај ми ште 1942.
БошковићЈосифаШарика,1926,ученица

Сај ми ште 1942.
БошковићЈосифаЈулишка,1932,ученица

Сај ми ште 1942.
БошковићЈосифаРозика,1934,ученица

Сај ми ште 1942.
Браунарминатибор,11.1.1917,Будимпешта,молер

20.10.1941. Кра гу је вац
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Браун(Кениг)Јанка,1879,Будимпешта,домаћица
Сај ми ште 1942.

БраунарминаЂура,непознато
Не по зна то

Браун..............,супругаЂуреБрауна
Сај ми ште 1942.

Браун..............,детеЂуреБрауна
Сај ми ште 1942.

вајсданијел,1893,Чапљина,трговац
20.10.1941. Кра гу је вац

вајсалександар,1891,Чапљина,трговац
20.10.1941. Кра гу је вац

вајсзлатко,1908,Сисак,инжењер
 ПодаткеоњемуДржавнојкомисијидаојерођаклех

нерВилко(умро)изЗагреба,улицаФујанова4.
20.10.1941. Кра гу је вац

вајс(Шнерсон)дина,пре1915,професоренглескогифранцуског,
супругаЗлаткаВајса.

Сај ми ште 1942.
вајсзлатка............,дете

Сај ми ште 1942.
вајсзлатка............,дете

Сај ми ште 1942.
вајсзлатка............,дете

Сај ми ште 1942.
вајсРуди,Загреб,трговачкиагент

Пре жи вео рат
ГутманКаролина-линка,од1938.удатаХубаи,НовиСад,професор

немачкогјезикаијугословенскекњижевности,најпре
уПрвој,азатимиуДругојмушкојгимназијиуКрагу
јевцу.ПослеокупацијеотишлајеуБудимпешту.

Пре жи ве ла рат
демајоровићлеон(?),Пре1890,Београд,трговац

20.10.1941. Кра гу је вац
демајоровић.............,супруга,домаћица

Сај ми ште 1942.
елиаронадавид,1899,Ниш,лекар
 ПремаЖенилеблимењеговогоцајелеонЈехуда

20.10.1941. Кра гу је вац
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ели(Јудић)нетика,1910,Крагујевац,домаћица,супругаДавида
Елија

Сај ми ште 1942.
елидавиданела(ела),1930,Крагујевацученица

Сај ми ште 1942.
елидавидалеон-Браца,1932,Крагујевац,ученик

Сај ми ште 1942.
елиаронаМоша,1897,Ниш,лекар

20.10.1941. Кра гу је вац
ели(Јудић)сарина,1909,Крагујевац,домаћица,супругаМоше

Елија.
Сај ми ште 1942.

елиМошелеон,1930,Крагујевац,ученик
Сај ми ште 1942.

елиМошеМиша,1932,Крагујевац,ученик
Сај ми ште 1942.

ириц(Јосифаифанике)Ђура,1.4.1901,Меленци,одведенјеулогор
наБањициитамојеубијен15.12.1941.године.

Ба њи ца 1941.
ЈудићсимонаМиша,10.10.1873,лесковац,трговац

20.10.1941. Кра гу је вац
Јудић(леви)флора,1881,Бјељина,домаћица,супругаМишеЈуди

ћа,ћеркаСимеиСарелеви.
Сај ми ште 1942.

ЈудићМишесима(симон),26.9.1906,Крагујевац,апотекар
20.10.1941. Кра гу је вац

ЈудићБојана,1914,Београд,домаћица,супругаСимеЈудића,одоца
АврамаимајкеРашеле,живелауБеограду,улицаСе
њанинИве9.

Пре жи ве ла рат
Јудићсимефлора,1933.дете

Пре жи ве ла рат
ЈудићМишеУзиел-Буки,1900,Крагујевац,трговац.УБечујесту

дираомедицину,ниједипломирао.ПрвасупругаРе
гинаумрлаје1938.Преживеојераткаоратнизаро
бљеник.ПослератавратиосеуКрагујевац.Умројеу
Крагујевцу1979.године.

Пре жи вео рат
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ЈудићБукијаМиша,1932,Крагујевац,ученик
Сај ми ште 1942.

ЈудићБукијахајим(леон?),1936,Крагујевац,дете
Сај ми ште 1942.

ЈудићМишеаврам,1912,Крагујевац,биојесекретарупредставни
штвујугословенског„лојда“улондону.УмројеуЊу
јорку1965.године.

Пре жи вео рат
ЈудићМишеМихаило,око1933,Крагујевац

Пре жи вео рат
ЈудићМишеРоза,удатаДавид,мајкаФилипаиМишеДавида.Са

синомреживеларатуселуМанђелосу,мужбиоупар
тизанима.

Пре жи ве ла рат
Клајн(РудолфаиБерте)емил,1906,Праг,професор,податкеоње

мудалајесвастикаГајићМилицаизКрагујевца.
21.10.1941. Кра гу је вац

КлаусЈосиф,1924,Крагујевац,ученик,биојечланСКОЈа.ОдНОП
ступиојеусептембру1941.ПогинуојекаоборацПрве
пролетерскебригаде.

По ги нуо у бор би 1942.
КолбКоломан,7.2.1900,Палић,молер

20.10.1941. Кра гу је вац
Конфиноизраило,1909,Пирот,трговац

20.10.1941. Кра гу је вац
КонфиноРегина,домаћица,супругаИзраилаКонфина

Сај ми ште 1942.
Конфиноизраило...........,дете

Сај ми ште 1942.
Конфиноизраило...........,дете

Сај ми ште 1942.
КонфиноГавра,око1890,вероватноПирот,стаклорезац

20.10.1941. Кра гу је вац
Конфино(хазан)Матилда,супругаГавреКонфина

Сај ми ште 1942.
КонфиноГавре...............,дете

Сај ми ште 1942.
КонфиноГавре...............,дете

Сај ми ште 1942.



142

јеврејиукрагујевцу–ПрилогиСторијијеврејауСрБији

левинисимааврам,12.3.1900,Пирот,млинар
20.10.1941. Кра гу је вац

левинисимаЈосиф(Јосеф),25.3.1898,Пирот,часовничар
 20.10.1941. Кра гу је вац

левисарина,супругаЈосифалевија
Сај ми ште 1942.

левиЈосифаМоша,1920,Крагујевац,студент
20.10.1941. Кра гу је вац

левиЈосифахајим,23.3.1923,Крагујевац,ученик,одведенјенаБа
њицу9.7.1941.гдејеубијен15.8.1941.године.

Ба њи ца 1941.
левиЈосифаМирослав,поручник,предавачуВЗШ,преживеојерат

каоратнизаробљеник.ПослератавиђенјеуКрагујев
цу.ПремаЖенилебл1948.иселиосеуИзраел.Живео
јеуЈерусалиму.

Пре жи вео рат
левиМоша,10.2.1915,чиновник,одоцаЕлијасаимајкеВенеције

Холениц,ОдведенјенаБањицу30.4.1942.гдејеуби
јен9.5.1942.

Ба њи ца 1942.
либерзолтан,1904,СветиЂорђе,зубар

20.10.1941. Кра гу је вац
либер..............,супругаЗолтаналибера

Сај ми ште 1942.
либерзолтана...........,ћерка

Сај ми ште 1942.
Мацааврам,1899,Јагодина,царинскипосредник,доведенјеизЈа

годинеистрељан(Женилебл).
20.10.1941. Кра гу је вац

Медина(МошеиРебеке)самуил,12.11.1880,Београд,трговац
20.10.1941. Кра гу је вац

Медина(Штајнцер)амалија,изБеча,супругаСамуилаМедине
Не по зна то

МединааврамаЈаков,11.4.1984,Београд,чиновниккњиговођа
ПослесмртипрвесупругеожениосеСрпкињомлепосавом.

 20.10.1941. Кра гу је вац
МединаЈаковааврам,1913,Крагујевац,трговац

20.10.1941. Кра гу је вац
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Медина(хелфгот)Шарика(селина),1914,домаћица,супругаАвра
маМедине.

Сај ми ште 1942.
Мединааврамазлата(Голда),20.9.1941,Крагујевац,дете

Сај ми ште 1942.
МединаЈаковаБола,1924,ученик

20.10.1941. Кра гу је вац
нахман............,рођенуНишу,штампар,имаосвојуштампарију

20.10.1941. Кра гу је вац
........................,супругаНахманова

Сај ми ште 1942.
............нахмана............,дете

Сај ми ште 1942.
............нахмана............,дете

Сај ми ште 1942.
Пинкаслеон(?),1899,рабин,изворЈИМБеоград

20.10.1941. Кра гу је вац
Пинкас.............,супругалеонаПикаса

Сај ми ште 1942.
Пинкаслеона............,дете

Сај ми ште 1942.
Пинкаслеона.............,дете

Сај ми ште 1942.
Пинхас(алхалел)хана-анула,1882,Јајце,одоцаИсака,другаже

наИсакаПинхаса.
Ста ра Гра ди шка 1942.

Пинхасисакаемануел,1907,Крагујевац,обућар,умроуБатЈа
му1984.

Пре жи вео рат
Пинхасисакафлора(удатаКлем),1910,Крагујевац,службеник,од

1943.уНОПу,умрла1982.
Пре жи ве ла рат

Пинхасисаканахман,1912,Крагујевац,електричар,преживеорат
подтуђимименомнарадууНемачкој.Умро1984.

Пре жи вео рат
Пинтолеон,1874,Београдрадник

20.10.1941. Кра гу је вац
Пинтолеонасамуел,18.8.1916,Крагујевацрадник

20.10.1941. Кра гу је вац
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ПинтолеонаМика(хајим),1906,апотекар,завршиофармацијуу
Загребу,радиоуБеограду.

20.10.1941. Кра гу је вац
Пинто............,1906,домаћица,супругаМикеПинта

Сај ми ште 1942.
ПинтоМике...........,дете

Сај ми ште 1942.
ПинтолеонаРафаело,10.11.1911,Крагујевац,штампар

20.10.1941. Кра гу је вац
Пинто(Гетањо)анријета,1913,Скопље,кројачица,супругаРафела

Пинта,братјојјепреживеоратиживеојеуИталији.
20.10.1941. Кра гу је вац

ПинтоРафаела...........,дете
Сај ми ште 1942.

Пинтолеонасима,10.3.1913,Крагујевац,техничар
20.10.1941. Кра гу је вац

Пинто..............,домаћица,супругаСимеПинта
Сај ми ште 1942.

Пинтосиме...........,дете
Сај ми ште 1942.

Розенберг(александраиЈелене(леви))ерна,13.2.1926,Београд,
ученица,ЖивелајеуКрагујевцууулициСветозара
Милетића,ухваћенаиотеранаулогорнаБањици12.
8.1942,убијена24.8.1942.

Ба њи ца 1942.
садијаМони,1903,Јагодина,дрогерист,доведенјеизЈагодинеи

стрељануКрагујевцу(Женилебл).
20.10.1941. Кра гу је вац

тајтацакаврамаЈеша,1911,Јагодина,чиновник,доведенјеизЈаго
динеистрељануКрагујевцу(Женилебл).

20.10.1941. Кра гу је вац
фишералберт,продавацбицикала,премаподацимаиз1932.жи

веојеуКрагујевцу,уулициМасариковој22,даљасуд
бинанепозната.

Не по зна то
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фрајнденфелдевгеније,25.9.1897,трговачкизаступник,одоцаБер
хардаимајкеАнтонијеМајер.Супругалилиићерке
ЕдитаиВера,преживелератипослератаживелеуБе
ограду,Топличинвенац12.

Зе мун
фрајнденфелдБерхардаЈосиф,28.5.1904,трговачкизаступник
 СтановаојеуулициКнезаМихаилауКрагујевцу.

Зе мун или Сај ми ште
фрајнденфелдМаргита,супругаЈосифаФрајнденфелда

Сај ми ште 1942.
хартман(КорнаиЈулијане)Јохан,8.2.1915,БелаЦрква,бербе

рин
Ске ла 1941.

холендер............,Београд,трговачкипутник
20.10.1941. Кра гу је вац

холендер............,супругаХолендератрговачкогпутника
Сај ми ште 1942.

холендер............,дете
Сај ми ште 1942. 

Шаролилаци,1908,Крагујевац,трговац,податкеопородициШа
ролидаојекомшијаБлагојеДимитријевић.

20.10.1941. Кра гу је вац
Шаролисузана,1908,трговац

20.10.1941. Кра гу је вац
ШмуклерРозалија,1875,Брашов,одоцаМатијасаимајкеРозе,ста

новалајесаћеркомСоњомуулициКнезаМихаила2,
убијенанаБањици7.10.1942.

Ба њи ца 1942.
Шмуклерхинкасоња,25.5.1919,Осијек,службеник,убијенајеса

мајкомнаБањици7.10.1942.
Ба њи ца 1942.

Шнерсонноах,1886,Београд,лекар
20.10.1941. Кра гу је вац

Шнерсонсара,1888,Београд,лекар
20.10.1941. Кра гу је вац

ШнерсонНоахаЈосиф,15.4.1923,Крагујевац,матурант,погиноу
борбисаНемцима2.9.1941.

По ги нуо у бор би 1941.
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Лична карта Леви Аврама

Друга стана личне карте
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Потврда о положеном возачком испиту Леви Аврама
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Јаков Медина испред радње Лична карта Јакова Медине

Одмор у дворишту, Самуел 
Медина
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Препорука за посао
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Крштеница Самуела Медине
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Уговор о раду са позориштем у Новом Саду
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Венчаница Самуела и Амалије

Уверење о држављанству Самуела Медине
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Много година касније, Данијел и 
Радован

Лична карта Ливије Бергер Тибор Браун са друговима

Данијел Семниц
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Повеља о медаљи праведника

Медаља праведника-аверс Медаља праведника-реверс
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Моша Ели на бицикли, 
1905. Трмбас



157

Др Давид Ели са породицом
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Лична карта Израила 
Конфина, друга страна

Извештај о скупштини 
Трговачке омладине Крагујевца
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Миша Јудић у униформи 
српске војске

Флора (Леви) Јудић, супруга 
Мише Јудића

Текст поруке Симе Јудића, у записнику Државне комисије
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Изјава Бојане Јудић Државној комисији, 1. страна
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Изјава Бојане Јудић Државној комисији, 2. страна
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Уриел Буки Јудић испред радње Уриел Буки Јудић, после рата

Буки Јудић после рата, са другом супругом и пасторком
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Буки Јудић са другом супругом и 
пасторком

Буки Јудић испред куће у 
Крагујевцу

Кућа Шнерсонових, садашњи изглед
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Официрска легитимација Ноаха Шнерсона

Потврда о држављанству Ноаха Шнерсона
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Венчаница Ноаха и Саре Шнерсон



166

Пријавe у полицији
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Јосиф Шнерсон, свед. о нижем 
течајном испиту

Јосиф Шнерсон, свед. о вишем 
течајном испиту

Јосиф Шнерсон, сведочанство за 4. 
разред гимназије
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Вајс Златко, свед. о вишем 
течајном испиту

Војничка књижица Златка Вајса

Потрага за Златком 
Вајсом
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Дина Шнерсон, свед. о НТИ

Д.Ш. потврда да је 
редовни студент

Ћерка Златка и Дине 
(Шнерсон) Вајс
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Изјава Милице Гајић о Емилу Клајну



171

Скица варошког гробља

Текст о варошком гробљу



172

Молитва за мртве Академик Енрико Јосиф

Академик Предраг Палавестра Амбасадор Александар Демајо



173

Станиша Бркић, председник Огранка ДСЈП

Како су нас помагали



174

Позив за помоћ



175

Одлука жирија



176

Писмо Давида Албахарија

Једна од активности



177

Прво заустављање у Израелу

У Јад Вашему



178

Потписивање Протокола о сарадњи Крагујевца и Бат Јама

Конференција за штампу у Крагујевачкој гимназији



179

Золтан Холендер са браћом

Са браћом у синагоги



180

Позив члановима за дочек Золтановог брата

Породица Зам, отац Адам, мајка Серена, браћа Александар (Шмул 
Пинхас) и Виљем и сестре Ирена и Фаника



181

Теодора и Душан Милосављевић Породица Милосављевић, 
са децом Предрагом и 

Браниславом

Са Золтаном, Ернестом, Ханом и ћерком Браниславом



182

Са откривања Споменика стрељаним Србима и Јеврејима



183

Плоча са текстом на српском језику

Плоча са текстом на хебрејском језику



184
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XIIIуМеСтоПоговора

XIII
УМЕСТОПОГОВОРА

РЕЧПОТОМКА

ОдајемискренопризнањеСтанишиБркићуиМиломируМи
нићунавредномиупорномистраживачкомрадучијијерезултат
оваисторијајеврејскогстановништвауКрагујевцу.ЗаКрагујевац
самвишеструкоинтимновезан.УКрагујевцујепредДругисвет
скиратживелаготовокомплетнапородицамојемајке,њенибраћа
исестре,њиховикрагујевачкизетови.УКрагујевцусамсеродио,
ауКрагујевцусеодигралаивеликатрагедија,октобарскамасов
наегзекуцијанедужногстановништваукојојсустрадалиготово
свичлановипородицемојемајкерођенеЈудићизетовиизпороди
цеЕли.Затајзлочинистрашнострадањесвојепородицемојамај
кајесазналатекзнатнокасније,уселуМанђелосгдесмосезавре
мератакрилиоднациста.Кадајесазналабуквалнојезанемелаи
неколикомесецинијемогладаизустиниједнуречидугојевреме
набилопотребнодаопетпроговори.

Занимљивоједасусрпскиисторичариврломалопажњепо
светилиживотујеврејскогстановништванатлуСрбије,мадаје
врејскоприсустводатираоднајстаријихвремена,апосебнопосле
изгонаизШпаније,одXVвека,кадаЈеврејишпанскогпорекласе
фардинасељавајуинашекрајеве.

Аикадасуписали,попутТихомираЂорђевића,писалисуса
достапредрасудаизлевољепасетитекстовиуновијимиздањима
делаТихомираЂорђевићаилипрећуткујуилиизостављају.Текје
унашевремеЖенилебл,иначесталнонастањенауИзраелу,упор
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ноистражујућипобројнимархивама,иакоисторичараматер,ура
дилаоноштојебиопосаопрофесионалацаумногомеосветлила
животЈеврејауСрбијииБеоградуупоследњихнеколиковекова.
Тимејепостављеноквирзадаљаистраживањаоживоту,тради
цијиитрагедијијеврејскогстановништванатлуСрбије.Посебно
језанимљивапричаоисторијскимтурбуленцијамакојаукључу
јеиповременеобликедискриминацијеинетолеранцијеприсутне
уСрбијиуXIXвеку,алиидугогодишњуборбујеврејскезаједнице
застицањеграђанскихправа.Тонијебилонилакониједностав
ноуморуприсутнихпредрасудаистереотипа.Таборбајеуспешно
окончанаБерлинскимконгресомкадајеСрбијиодстраневели
кихсиладобијањенезависностиусловљенопоштовањемграђан
скихправапрвенственојеврејскогстановништва,алииосталих
мањинскихзаједница.Усвакомслучају,достаматеријалазаједан
романсингеровскогтипа.МогусведочитидајеДанилоКишупра
воотаквомромануразмишљаоиприкупљаограђу,алигајеоме
лапреранасмрт.

СтанишаБркићиМиломирМинићучинилисуоноштоје
зајеврејскузаједницууСрбији,алинесамозатузаједницу,веома
важно,обновилисупамћењеисећањенапознатекрагујевачкеје
врејскепородицекојимабисебезоведокументованеисторијевре
меномнајвероватнијезатросвакитраг,алиинаонехрабреичасне
Србе,«праведнике»,којисупоценузапрећенесмртнеказнекри
лиЈевреје.Мојамајказаживотанијежелеладапричаопрошло
стикојајеналичилананекуголемуфатазмагорију,наружансан.
Каоимногидругиносилајеусрцусвојенајдраже,сентименталне
успомененакрагујевачкодетињствоимладост,алисвеоноштосе
касниједогодило,украгујевачкомоктобру1941.године,утојмери
билојетрауматичнодајесвакосећањеизазивалосамоболићутњу.
Уратусунесталибројнисведоцикаконекадашњегмирногживо
татакоипотоњегстрадања,несталасуидокумента,асањиховим
нестанкомсведочанствооједномвременуиљудимауњему.Књи
гаоЈеврејимауКрагујевцусигурноћесејошдопуњаватинакнад
нимсведочанствима,личнимисторијамаифотографијама,аоста
јеипросторзадопунунекихпоглављаизисторијеЈеврејанатлу
Србије,сложенојикомплекснојисторији,илиоулозиСрпскоје
врејскогдруштвакојанијеусвемупозитивна,већјеуједномделу
билаиполитичкиманипулисана.Но,туврступримедбиостави
мозанекудругуприликујерјезаглавнидеокњигеоЈеврејимау
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Крагујевцу,небитна.МеникаопотомкукрагујевачкихЈеврејаоста
језахвалностзаплеменит,драгоценпосаокојисудосадаусвоме
истраживањуобавилиМинићиБркић.

ФилипДавид
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AModelofTrUThTellIng

This historical monograph by Staniša Brkić and Milomir Minić is 
a book that carries far greater weight and importance than its slimness 
might at first suggest. Its theme is the history of the Jews of Kragujevac 
in the context of Serbian history. Inevitably, its most intense focus is on 
the obliteration of that community during and after the massacres of 
October 1941.1 So the book combines the widest possible panoramic per-
spectives (’Jews on Serbian soil’, ’Jews in Serbia’, ’The Second World War 
in Serbia’, etc.) with close-up views of one particular small minority in 
one particular Serbian town, leading up to precisely the moment of that 
minority’s destruction in October 1941, continuing with its aftermath in 
the terrible fates of Jewish women and children in the Staro Sajmište and 
Banjica concentration camps in Belgrade in early 1942, and concluding 
with the consequences today.

Close-ups are the book’s core. So we learn snippets of informa-
tion about where the Jews of Kragujevac came from, their names, fam-
ilies, jobs and professions, their wealth or lack of it, their education and 
training, their clubs, sporting and leisure pursuits, the names and dates 
of birth of their children, how they behaved when they were captured 
and taken to be shot, and how a very few escaped. And we learn of their 
own desperation and heroic bravery, and the heroic bravery of some Serbs 
who helped and hid them.

The result of these interwoven perspectives is profoundly insightful 
and there are wider implications of many kinds for readers. For one thing, 
from the wealth of detail, from the piling on of fact after incidental fact, 
one can hardly help thinking – how real these people of Kragujevac were, 
in some ways so fine, so brave, so heroic, and in others so inconsequen-
tial, so typical, so ordinary. In short, how very much like most of us. 

While the roll call of names and families is always modestly stat-
ed and dignified, it is never just a catalogue. In much of the genealogical 
writing, the undertone of mourning is ever-present, and at times even the 
unmistakable burden of a kind of slowly mounting drone, like that of an 
unstoppable Old Testament lamentation, seems to arise from somewhere 
deep down within the book’s limpid and transparent language. And in 

1 The word ‘massacres’ is given in the plural here because separate Nazi atrocities took place 
in the villages of Maršic, Mećkovac [aka Ilićevo], Grošnica and Beloševac on 19th October 
1941, as well as in Kragujevac on 20th October and at Šumarice itself on 21st October.
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НАЧИНКАЗИВАЊАИСТИНЕ

ОваисторијскамонографијаСтанишеБркићаиМиломира
Минићајестекњигакојаимадалековећутежинуиважностнего
штобисе,гледајућињенобим,топретпоставило.Темајеисторија
ЈеврејаизКрагујевцауконтекстусрпскеисторије.Самимтим,нај
јачифокусјеусмереннауништењецелетезаједницеутокуипосле
масакараоктобра19411.Такоовакњигакомбинујенајширемогу
ћепанорамскеперспективе(Је вре ји на тлу Ср би је, Је вре ји у Ср би ји, 
Дру ги свет ски рат у Ср би ји, итд.)сапогледомугропланунаједну
одређенуневеликумањинскугрупууједномодређеномсрпском
граду,водећинаспрецизнодооногмоментакадајетамањинска
групапростозбрисанаоктобра1941.године,настављајућипричу
сапоследицамастрахотнихсудбинајеврејскихженаидецеукон
центрационимлогориманаСтаромсајмиштуиБањициуБеограду
почетком1942.годинеизавршавајућисапоследицамаданас.

Овигроплановисујезгрокњиге.Такосазнајемоизодлома
каинформацијаодаклесудошлиЈеврејиуКрагујевац,којасуњи
ховаимена,породице,пословиипрофесије,каквоимјебогатство
илинемањеистог,каквојењиховообразовањеилиобука,њихо
виклубови,спортскеилизабавнеактивности,именаидатумиро
ђењањиховедеце,какосусепонашаликадасухапшенииодвође
нинастрељањеикакојенеколицинауспеладапобегне.Сазнајемо
оњиховомличномбезнађуихеројскојхрабростикаоиохеројској
храбростинекихСрбакојисуимпомагалиискривалиих.

Резултатовихиспреплетанихперспективаједубокоперцеп
тиванизачитаоцатупостоједалекоширеиразноврснијеимпли
кације.Каоједно,наосновубогатствадетаља,наосновугомилања
једнеузгреднечињениценадругу,читалацнеможеданепомисли

–коликосубилистварниовиграђаниКрагујевца,наједанначин
толикодивни,такохрабри,таквихероји,анадругиначинтаконе
доследни,такотипични,такообични.Укратко,коликосличниве
ћиниоднас.

Иакојесписакименаипородицаувекнаведенскромноидо
стојанствено,оннепредстављасамокаталог.Крозвећидеогенеа

1 Реч"масакара"јеовдедатаумножинијерсеодносинанацистичкестрахотекоје
сусеодвојенодесилеуселимаМаршић,Мечковац(односноИлићево),Грошницаи
Белошевацнадан19.октобра1941,каоиуКрагујевцудана20.октобраиусамим
Шумарицаманадан21.октобра.
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all the detail there is always a discernible pattern: the details of the lives 
and deaths reveal the pattern, and vice-versa. So the double sense of in-
timacy and monumentality criss-crosses the entire book.

Of course under this fabric, behind the writing, in order to reveal 
such richness of detail, a kind of archaeology has been performed. A huge 
field of collective memory and interpretation whose superficial texture 
may seem familiar has been excavated and re-excavated by the authors 
with meticulous and painstaking precision. Their evidence includes ar-
tefacts, photographs, official documents, and oral and written testimo-
nies of victims, witnesses, survivors and their families. All existing ’facts’ 
have been examined, re-examined and re-combined with new findings. 
Both as normative ’good historical practice’ and specifically because of 
the tortured knots, twists and tangles of Serbian history and the shifts 
in ideologies over the last sixty years, the interpretations of all previous 
commentators and analysts have had to be tested and revalued. 

Such a deconstructive method is of course necessarily slow, patient, 
quiet, and modest. Nor is such an endeavour easy to carry out and there 
are no short cuts. Stamina and dedication are needed. So is constant and 
disciplined application of the intellectual constraint of doubt to the pas-
sionate and sometimes unruly desire for truth-at-all-costs. 

* * *
Backed by the wider historical contextualisations provided by 

Milomir Minić, who used to work in the Library of the National Museum 
in Belgrade, the previous works of Staniša Brkić as researcher, histori-
ographer and curator have direct bearings on our understanding of this 
present book.

Mr. Brkić is the leading and the most distinguished contempo-
rary expert in the world on the Kragujevac massacres of October 1941. 
As Head of the 21st October Memorial Museum since 1992, and as a se-
nior scholarly researcher at the Kragujevac October Memorial Park at 
Šumarice since 1982, his professional job has first and foremost necessi-
tated detailed factual knowledge of the massacres themselves and of all 
relevant events surrounding them. It might fairly be said, then, that the 
duty of historical research that has been placed upon Mr. Brkić has led 
him inexorably to examine and investigate what happened to the town’s 
Jews, as one component in the overall tragedy. 
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лошкогнавођењапровлачисеинепрекиднојеприсутантонјади
ковке,повременочакнепогрешивибрујнарастајућегбрундањакао
онајнезаустављивиламентизСтарогзавета,изгледакаодаизвире
однегдеизнепојамнихдубинабистрогипрозрачногјезикакојим
јекњигаписана.Иусвакомнајситнијемдетаљуувекпостојијасно
одређениобразац:детаљио(нечијем)животуисмртиоткривају
образациобратно.Стогацелукњигуизукрштанопрожимадво
струкиосећајинтимностиимонументалности.

Наравно,исподовогткања,изаовогписања,дабисеоткри
лотаквобогатстводетаља,примењенајенекаврстаархеологије.
Огромнопољеколективногсећањаиинтерпретацијечијаповршин
скаструктураможедасенапр ви по гледучинипознатом,ископавана
јеипрекопанаодстранеауторасабеспрекорномибрижљивомпре
цизношћу.Њиховаевиденцијаобухватарукотворине,фотографије,
званичнадокумента,каоиусменеиписменеизјавежртава,сведока,
онихкојисупреживелиињиховихпородица.Свепостојећечи ње-
ни цесуиспитиванеипреиспитиванеипоновокомбинованесано
вимналазима.Какоусмислунормативнедо бре исто риј ске прак се,
анарочитозбогизмученихчворишта,обртаизамршеностисрп
скеисторијеиуследпроменаидеологијаутокупоследњихшесде
сетгодина,свеинтерпретацијепретходнихкоментатораианали
тичараморалесудасеистражеипоновопроцене.

Такавдеконструктиванметодјенаравнопопотребиспор,стр
пљив,тихискроман.Нитијепаклакоизнетитакавнапор,апре
чиценепостоје.Потребнајеиздржљивостипосвећеност.Истота
којепотребнасталнаидисциплинованаприменаинтелектуалне
уздржаностиисумњеустраственуипонекаднеконтролисануже
љузаистиномпоштопото.

* * *
Подржаниширимисторијскимконтекстуализацијамакојеје

прибавиоМиломирМинић,ранијезапосленубиблиотециНарод
ногмузејауКрагујевцу,претходнирадовиСтанишеБркићакаоис
траживача,историографаикустосаимајудиректногутицајанана
шеразумевањеовесадашњекњиге.

ГосподинБркићјеводећиинајцењенијисавременистручњак
насветуoмасакрууКрагујевцуоктобра1941године.Каоруково
дилацСпоменмузеја21. ок то барод1992.годинеикаовишина
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Even so, focusing on the fate of the Kragujevac Jews as a major top-
ic of study in its own right was by no means demanded of him and less 
still inevitable. Yet in terms of both human values and scholarship, Mr. 
Brkić’s decision to devote a book to the Kragujevac Jewish tragedy com-
bined with the specific qualities of the result provides an important mod-
el for future historical research, as I will now show. 

* * *
Among many passages from Mr. Brkić’s previous publications that 

might be quoted to cast light on his research methods and on the val-
ues upon which these are founded, two short extracts seem particularly 
apposite.2 The first comes from his bilingual Serbian and English infor-
mation leaflet entitled Kragujevačka tragedija / The Kragujevac Tragedy. 
With the utmost carefulness and precision, Mr. Brkić writes: 

 In our unofficial sources, estimates of the number of people 
killed range from 3,000 to 8,000. The State Commission for war 
crimes in Kragujevac, which was set up in 1945, verified that 
2,324 people were shot on 20 and 21 October 1941. This figure 
does not include the victims who were killed in the surround-
ing villages [...] Basing its figures on research into all available 
sources, the 21st October Memorial Museum has at its dispos-
al the data that 2,797 men, women and children were execut-
ed: 411 victims on 19 October, 114 on 20 October and 2,272 on 
21 October. According to the research so far completed, 61 peo-
ple survived the executions.3 

In this passage, Mr. Brkić has simply stuck to the facts that he has 
verified by his own personal research. By doing so, he has gently, firmly 
and once-and-for-all exploded the myth of the ’magical’ number 7,000 
that by now has been linked all over the world to those who perished 
in the Kragujevac massacres.4 Furthermore, in exploding this partic-

2 Mr. Brkić has already allowed me to quote these extracts to illuminate key points in the 
postscript to my book of poems The Blue Butterfly (Plavi leptir), whose starting point is the 
Šumarice massacre. See 2007: 132 and 126; and 2008: 133 and 126.

3 Brkić, undated, re-translated by Vera V. Radojević & RB. 
4 For discussion of the possible sources of this myth, see Berengarten 2007: 130-132, and 

2008: 131-133.
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учниистраживачСпоменпаркаКра гу је вач ки ок то баруШумари
цамајошод1982.године,његовпрофесионалнирадјепрвоипре
свегазахтеваодетаљно,чињеничнознањесамихтихмасакаракао
исвиходноснихоколностикојесуихокруживале.Затосеспра
вомможерећидајег.Бркићадужностисторијскогистраживања
којемујеприпалонеумољивоводилакаиспитивањуиистражи
вањуоногаштоседесилосаградскимЈеврејима,каоједнеодком
поненатасвеопштетрагедије.

Чакитако,одњегасенијезахтевалофокусирањенасудбину
крагујевачкихЈеврејакаонаглавнутемустудијеусопственомпра
ву,алитимпрејетобилонеизбежно.Ипак,усмислукакољудских
вредноститакоинауке,одлукаг.Бркићадапосветикњигутраге
дијикрагујевачкихЈевреја,укомбинацијисаспецифичнимвред
ностимадатогрезултата,дајеједанважанмоделзабудућеисториј
скеистраживаче,какоћусадаипоказати.

* * *
Међумногимодломцимаизранијеобјављенихрадоваг.Бр

кића,којетребанавестикакобисеупериласветлостнањеговеис
траживачкеметодеинавредностинакојимасуонезасноване,два
краткаизводаизгледадасунарочитопримерена2.Првисеналази
уњеговојдвојезичнојсрпскоенглескојинформативнојброшури
насловљенојКра гу је вач ка тра ге ди ја / The Kra gu je vac Tra gedy.Санај
већомпажњомипрецизношћуг.Бркићпише:

 По на шим не зва нич ним из во ри ма, про це не стре ља-
них кре ћу се од 3.000 до 8.000. Др жав на ко ми си ја за рат не 
зло чи не у Кра гу јев цу, ко ја је осно ва на 1945, утвр ди ла је да је 
2.324 љу ди би ло уби је но 20. и 21.ок то бра 1941. Овај број не 
об у хва та жр тве ко је су стре ља не у окол ним се ли ма [...] За-
сни ва ју ћи сво је број ке на ис тра жи ва њу свих рас по ло жи вих 
из во ра, Спо мен му зеј 21. ок то бар има по да так да је 2.797 
му шка ра ца, же на и де це стре ља но: 411 жр та ва на дан 19. 
ок то бра, 114 на дан 20.ок то бра и 2.272 на дан 21.ок то бра. 

2 Г.Бркићмијевећраниједозволиодацитирамовеизводекакобихосветлиокључне
тачкеупостскриптумумојекњигепесамаThe Blue Butterfly (Плави лептир),чијеје
исходиштемасакруШумарицама.Види2007:132и126;и2008:133и126.
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ular myth, he has implicitly challenged the repetitive and familiar cy-
cles of all those myths built on hearsay, hearsay built on lies, lies built 
on myths (and so on) that are the perennial weapons of the moulders of 
public opinion who ’require’ the compliance, complicity and conformi-
ty of ’ordinary’ folk. 

In the second passage, from his longer study Ime i broj [Name and 
Number], we see exactly the same kind of quiet, definite, authoritative 
statement, but with implications that are even more trenchant. 

 A number of historians have written about the massacre 
in Kragujevac within the framework of other, wider topics. A 
very small number of them have dedicated their writing to this 
topic alone. Even though both German and Serbian histori-
cal sources have been either fully accessible or fully available 
to them, they have chosen not to use them. Instead they have 
remained imprisoned in symbolism and therefore in default of 
historical science and historical truth. 
Not one single objective study on the shooting in Kragujevac 
has been written to this day: that is, no study free from the fet-
ters and errors of ideologies and myths, based on documenta-
tion, and thus fully and properly honouring the requirements 
and principles of historical science.5

What is notable here is not only Mr. Brkić’s commendable reticence, 
but his total commitment to „historical science“, that is, to history as a 
scientific discipline, and thus to historical truth, despite (and even in the 
face of) „oppression, ideological prejudice and myth“. Clearly, then, none 
of the constrictions and excesses of ideologies, whether of religious creed 
or political affiliation, affect Mr. Brkić’s cool judgement. As for his own 
values, it might well be argued that these consist, precisely, in his deter-
mined, even dogged loyalty to the objective truth that must necessarily 
underpin honest scholarship, just as it must underpin justice itself. 

All of this of course inspires our confidence: that Mr. Brkić is in-
dependent, unbiased and therefore reliable. And connected and inter-
woven into our sense of authorial trustworthiness is yet another sense: 
how cleanly the language of these two Serbian historians embodies Vuk 
Karadžić’s advice, “Write as you speak.“ It is well known that the achieve-

5  Brkić 2007: p.9  This extract tr. Vera V. Radojević and RB.
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Пре ма до са да оба вље ном ис тра жи ва њу, 61 ста нов ник је 
пре жи вео стре ља ња. 3

Уовомодломку,г.Бркићсеједноставнодржаочињеницакоје
јепровериосвојимличнимистраживањем.Учинившито,онјебла
го,чврстоиједномзаувекуништиомитома гич номбројуод7.000
којиједосадауцеломсветуповезивансаонимакојисунесталиу
крагујевачкиммасакрима.4Штавише,разневшибашовајмит,он
јеимплицитнооспориопонављанеипознатециклусесвихтихми
товакојисуграђенинатомекојештачуо,нареклаказалаграђе
нимналажи,налажимаграђенимнамитовима(итакодаље),акоји
служекаовечитооружјезаформирањејавногмњењакојезахтева
удвориштво,саучесништвоиповодљивостобичногнарода.

Удругомодломку,изњеговедужестудијеИме и број,видимо
тачнотуистуврстутихог,одлучног,ауторитативногисказа,алиса
импликацијамакојесујошснажније:

 Ви ше исто ри ча ра об ра ђи ва ло је стре ља ње у Кра гу-
јев цу у окви ру ши рих те ма о ко ји ма су пи са ли. Вр ло ма ло 
њих по све ти ло је сво је ра до ве са мо овој те ми. И по ред то га 
што су исто ри ча ри ма би ли до ступ ни, или мо гли и мо ра-
ли би ти до ступ ни сви исто риј ски из во ри не мач ке и на ше 
про ви ни јен ци је за про су ђи ва ње о овом до га ђа ју, они то ни су 
ис ко ри сти ли. Оста ли су за ро бље ни ци сим бо ла и због то га 
су оста ли ду жни исто риј ској на у ци и исто риј ској исти ни. 
До да нас ни је на пи са на објек тив на сту ди ја о стре ља њу у 
Кра гу јев цу, сту ди ја осло бо ђе на сте га и за блу да иде о ло ги ја 
и ми та, ко ја би би ла за сно ва на на до ку мен ти ма и ко ја би 
до кра ја ис по што ва ла зах те ве и прин ци пе исто риј ске на-
у ке.5 

Оноштојеовдевидљивојестенесамог.Бркићевахвалевредна
уздржљивост,негоињеговапотпунапосвећеностисторијскојнау
ци,тојест,историјикаонаучнојдисциплиниинатајначинисто

3 Бркић,бездатума.ПреводпрерадилиВераВ.РадојевићиРБ.
4 Радидискусијеомогућимизворимаовогмита,видиБеренгартен2007:130132и

2008:131133.
5 СтанишаБркић,Имеиброј,Крагујевачкатрагедија1941,Споменпарк"Крагујевачки

октобар",Крагујевац,2007стр.9.ОвајпреводВераВ.РадојевићиРБ.
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ment of a transparent style (a style that is not a style) is no mean tech-
nical feat. But such an achievement is not simply ’literary’. This book’s 
clarity of diction itself reveals qualities of mind and character. From the 
transparency of their language, the reader immediately realises how dig-
nified, how respectful and how humane is the world-view of these two 
Serbian historians. 

As far as Mr. Brkić’s work in and around Kragujevac is concerned, 
the language of the book itself is a precise indication of the gentle, mod-
est and accepting humanity that he brings to his research, inspiring trust 
and confidence among the many individuals in Šumadija with whom he 
has come in contact in the course of his work, above all when he has had 
to present searching and painful questions to survivors and families of 
victims. Those of us lucky enough to know him personally will readily 
attest this combination of qualities.

* * *
I think it is no exaggeration to say that Staniša Brkić has brought 

about a quiet revolution in our overall understanding of the Kragujevac 
tragedy. Though this achievement is by no means his alone, his work 
has been at the forefront of much needed post-titoist revaluation. This is 
important for many reasons, not least because the Kragujevac massacre 
marked a crucial turning point in the Second World War in Yugoslavia. 
Today, the results of Mr. Brkić’s day-to-day research into the 1941 mas-
sacres are clearly visible. They have involved: first, reorganisation of the 
exhibits in the Šumarice Memorial Museum; second, the publication of 
several new and revised information brochures; and, third, his authori-
tative study Ime i broj: Kragujevačka tragedija 1941.6 

With regard to the tragedy of the Kragujevac Jews, his achievement 
is no less remarkable, even though in this present book, with typical mod-
esty he has taken pains to avoid mentioning his own crucial role. First, 
there was the establishment of the Kragujevac Serbian-Jewish Friendship 
Association in 1989, which was founded only due to his dedicated and per-
sistent work behind the scenes. Second, again through his efforts, rela-
tions were established in 1991 between the Kragujevac October Memorial 
Park and the Yad Vashem Holocaust Museum in Jerusalem.7 And third, 

6  Brkić 2007.
7 WithMrs.MiriamAviezerandMr.Zvilocker.
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ријскојистини,упркос(чакусуочењуса)опресијом,иделошким
пред ра су да ма и ми то ви ма.Стогајејасноданиједнаодзабранаили
ексцесабилокојеидеологије,религијскихуверењаилиполитич
кихприпадања,неутичунаг.Бркићевохладнокрвнопросуђива
ње.Штосетичењеговихсопственихвредности,можесеустврди
тидасуонесадржане,прецизноговорећи,уњеговојодлучној,чак
тврдокорнојлојалностиобјективнојистиникојанужноподупире
поштенунауку,башкаоштоморадаподупиреисамуправду.

Свеовонаравноподстиченашеповерење:дајег.Бркићне
зависан,дајебезпредрасудаистогапоуздан.Аповезаниуткану
нашсмисаоауторскеверодостојности,постојијошједансмисао:
какојаснојезиковадвасрпскаисторичараоваплоћујесаветВука
Караџића:Пи ши као што го во риш.Добројепознатодапостиза
њетранспарентногстила(стилкојитоније)уопштенијетехничка
вештина.Алиједнотакводостигнућеједноставнонијели те рал но.
Јасноћадикцијеовекњигеоткриваквалитетумаикарактера.На
основујасноћењиховогјезика,читалацодмахсхватаколикосуча
сни,коликосупунипоштовањаиколикојехуманпогледнасвет
овадвасрпскаисторичара.

Штосетичег.БркићевоградауКрагујевцуиоколини,језик
сâмекњигејетачанпоказатељблаге,скромнеипунеприхватања
хуманостикојуонуносиусвојистраживачкирад,побуђујућипо
верењеиискреносткодмногихпојединацауШумадијисакојима
једолазиоудодирутокурада,пресвегакадајемораодапоставља
захтевнаиболнапитањаонимакојисупреживели,каоипороди
цамажртава.Ониоднаскојиимајутусрећудагаличнопознају
спремноћепотврдитиовукомбинацијуњеговихквалитета.

* * *
МислимданијепретеранорећидајеСтанишаБркићизазвао

тихуреволуцијуунашемсвеукупномпоимањутрагедијеКрагу
јевца.Иакооводостигнућесвакаконијесамоњегово,његоврад
сеналазинапрвојлинијипрекопотребнепосттитоистичкерева
луације.Овојеважноизмногоразлогаитонесамозатоштокра
гујевачкимасакриозначавајукруцијалнутачкуобртауДругом
светскомратууЈугославији.ДанассујасновидљивирезултатиБр
кићевогсвакодневногистраживањамасакараиз1941.године.Они
супроузроковали:прво,реорганизацијупоставкиуСпоменпар
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thanks again to his work and advocacy, despite institutional lethargy and 
some degree of local bureaucratic opposition, 50 years to the day after 
the first Nazi massacre of Jews and Serbs in Kragujevac, on 20th October 
1991 a monument was dedicated at the site with inscriptions in Serbian 
and Hebrew. And, thirdly, now there is this book. 

We await further developments from his research whenever the time 
is ripe, for many important questions about the Kragujevac tragedy still 
remain unanswered. Furthermore, owing to an extraordinarily com-
plicated history over the last sixty years, Serbia is a field that is still full 
of puzzling, hidden, and disturbing secrets concerning the tragic fates 
of thousands of individuals during and in the immediarte aftermath of 
the Second World War, many of which are likely to remain forever bur-
ied. The work of historians of the calibre of Staniša Brkić and Milomir 
Minić gives us at least hope that some areas of this field, however small, 
may one day be excavated.

* * *
This book points out clearly that in the history of Serbian-Jewish re-

lations, anti-Semitism did exist. Nineteenth century travellers to Belgrade 
from other countries pointed out the miserable conditions in the Belgrade 
Jewish community. However, to the credit of the Serbs, the point is al-
so carefully made in the book that at no point in history did Serbs ev-
er of their own accord organise pogroms of the kind that are the shame 
of many other countries in Europe. As far as local conditions were con-
cerned shortly before the Second World War, we learn that:

 Because of Kragujevac’s strong industries, members of 
many ethnic and religious groups lived there: Russians, Czechs, 
Germans, Slovenes, Croats, Muslims, Jews, Arumonians 
(Vlachs) and others; and among them harmonious relations 
were the general rule. It may be fairly stated too that relations 
towards the Jews were correct, indeed they were much more 
than that: there were a number of mixed marriages, [. . .] and 
many joint businesses and medical practices; and children got 
to know one another in games, sport, parties and entertainment, 
as adults did in politics and café life, on trips and outings, and 
through various local committees and philanthropic groups [. . 
.] From the point of view of Kragujevac citizens, Anti-Semitism 
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кууШумарицама;друго,издавањенеколиконовихиревидираних
информационихброшура;итреће,издањењеговеауторитативне
студијеИме и број, Кра гу је вач ка тра ге ди ја 1941.6

УпогледутрагедијекрагујевачкихЈевреја,његоводостигнуће
нијемањезначајно,чакиакојеуовојсадашњојкњизи,сатипич
номскромношћу,покушаоданасвакиначинизбегнепомињање
својесопственеодсуднеулоге.Прво,тујеоснивањеКрагујевачког
огранкаДруштва срп ско-је вреј ског при ја тељ ства1989.године,које
јеоснованозахваљујућињеговомпосвећеноминепрекидномраду
изасцене.Друго,опеткаорезултатњеговихнапора,успостављени
суодноси1991.годинеизмеђуСпоменпаркаКра гу је вач ки ок то бар 
иЈадВашеммузејаохолокаустууЈерусалиму.7Треће,опетзахва
љујућињеговомрадуизаузимању,упркосинституционалнојле
таргијииодређеномстепенуотпоралокалнебирократије,тачноу
данна50годинаодпрвогмасакраЈеврејаиСрбауКрагујевцу,дне
20.октобра1991.откривенјеспоменикнатомместусанатписима
насрпскомихебрејском.Ичетврто,евосадиовакњига.

Очекујемодаљиразвојкојипроистичеизњеговогистражива
ња,кадгодвремезатосазри,јерсумногаважнапитањаоКрагујевач
којтрагедијијошувекосталабезодговора.Штавише,уследизузетно
компликованеисторијезадњихшесдесетгодина,Србијапредста
вљапољекојејејошувекпунозбуњујућих,скривенихиузнемирују
ћихтајникојесетичутрагичнихсудбинахиљадапојединацаутоку
инепосреднопослеДругогсветскограта,одкојихћевероватномно
геостатизакопанезаувек.РадисторичаракаквисуСтанишаБркић
иМиломирМинићбарнамдајенадуданекеобластиизтогподруч
ја,безобзиракакомале,могуједномбитирасветљене.

* * *
Овакњигајасноуказуједајеуисторијисрпскојеврејскиход

носауистинупостојаоантисемитизам.Путницидеветнаестогвека
којисудолазилиуБеоградиздругихземаљауказивалисунабедне
условебеоградскејеврејскезаједнице.Међутим,запохвалуСрбима,
укњизисебрижљивоистичеданиуједномпреокретуисторијеСр
бинисуизсопственихнамераорганизовалипогромеоневрстекоји

6 СтанишаБркић,Имеиброј...
7 СагђомМирјамАвиезериг.Звилокером.
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seemed like something faraway and foreign.8 (tr. RB and Vera 
V. Radojević.)

In contrast to this the point is made at the end of the book that, de-
spite a few mixed marriages:

 In Kragujevac there are no longer any Jews left alive who were 
born before the War. Nor are there any young people who have both a 
Jewish mother and a Jewish father. Тhere are a few descendants who 
were born in mixed marriages. Naturally they respect both Serbian 
and Jewish traditions and customs.9 (tr. RB and Vera V. Radojević) 

In their perverted and depraved way, the Nazis and their collabo-
rators all over Europe seem to have genuinely believed that the ’elimina-
tion’ of their Jews would bring them purification, even ennoblement. But 
we know now that every country in Europe from which Jews were erad-
icated has suffered not only a loss of diversity, talent and depth but an 
immediate brutalisation from which it has still not fully recovered. For 
such coarsening always involves an insidious, long-term malaise: a thin-
ning, narrowing and cheapening of human values, and a corresponding 
thickening and constricting of racial and tribal myths around clarity of 
judgement. The same truth applies, of course, to every society in which 
any kind of racism is condoned. In the face of all such tendencies, the 
work of Stanisa Brkić and Milomir Minić stands firm, upholding uni-
versal human dignity, civility and reason.

These last remarks may perhaps also suggest why, when one is read-
ing The Jews of Kragujevac, gradually and almost without realising it 
one begins to realise that this book stands for far more than it says. The 
hidden thread that runs through it, which never even needs to be stated 
by its authors, shines through it so clearly that any reader with even the 
most basic knowledge of the material can scarcely avoid tracing it. For 
from its interweaving of meticulously researched historiographical de-
tail with wider, fuller humane perspectives, the realisation dawns that 
this book could and should become a model, indeed a paradigm, for 
the work of future historians. As a model of historical truth-telling, this 
book by Staniša Brkić and Milomir Minić shows that the act of telling 

8   See p. 59.
9   See p. 87 above. 
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сунасрамотумногихдругихземаљаЕвропе.Штосетичелокалних
услованепосреднопредДругисветскират,сазнајемода:

 Због сна жне ин ду стри је у Кра гу јев цу су жи ве ли при-
пад ни ци мно гих на ро да: Ру си, Че си, Нем ци, Сло вен ци, Хр-
ва ти, Му сли ма ни, Је вре ји, Цин ца ри, Ро ми и дру ги, а ме ђу 
њи ма вла дао је хар мо ни чан од нос. Бла го је ре ћи да је од нос 
пре ма Је вре ји ма био ко рек тан, био је мно го ви ше од то га: 
би ло је не ко ли ко ме шо ви тих бра ко ва из ме ђу Ср ба и Је вреј-
ки и Је вре ја и Српки ња; би ло је ви ше за јед нич ких тр го ви-
на, ор ди на ци ја; де ца су се дру жи ла у игри, за ба ва ма, спор-
ту, од ра сли у по ли ти ци, ка фа на ма, на из ле ти ма, ра зним 
син ди кал ним и до бро твор ним ску по ви ма... 
 Ан ти се ми ти зам, из угла Кра гу јев ча на, то је би ло не-
што да ле ко и стра но.8 

Контрастовојтврдњидатјенакрајукњигеда,упркоснеколи
комешовитихбракова:

 У Кра гу јев цу ви ше не ма ме ђу жи ви ма Је вре ја ро ђе них 
пре ра та. Та ко ђе, не ма ни мла ђих ко ји су и по мај ци и по 
оцу Је вре ји. Има не ко ли ко по то ма ка ко ји су ро ђе ни у ме-
шо ви тим бра ко ви ма. Они, по при ро ди ства ри, по шту ју и 
срп ску и је вреј ску тра ди ци ју и оби ча је.9 

Насвојперверзаниизопаченначин,нацистиињиховикола
борационистиширомЕвропеистинскисуверовалидаћеелими
нацијањиховихЈеврејадаимдонесеочишћење,чакоплемењива
ње.АлимизнамодајесваказемљаЕвропеизкојесуЈеврејибили
збрисани,претрпеланесамогубитакразноврсности,талентаиду
бине,негоидајепретрпеланепосреднубрутализацијуодкојесе
нидоданаснијеупотпуностиопоравила.Јертаквасуровостувек
узрокујеподмукло,дугорочнообољевање:разводњавање,сужава
њеипојевтињењељудскихвредности,насупротчемусејављапо
већањеисабијањеплеменскихмитоваокојасноћеправедногсуда.
Оваистина,наравно,важизасвакодруштвоукојемсеодобрава

8 Видистр.93
9 Видистр.134
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the truth, however late it comes, always brings relief to the living, offer-
ing clear breath, new life and renewed courage and hope.

Richard Berengarten, 
Cambridge, 

February 2010




RefeRences

Berengarten, Richard. 2007. 1. The Blue Butterfly. Cambridge: 
Salt Publishing; 2008. Plavi leptir (Serbian translation of The 
Blue Butterfly, Vera V. Radojević). Kragujevac and Beograd: 
Spomen-Park Kragujevački oktobar (The Kragujevac October 
Memorial Park) and Plava tačka (Blue Spot).
Brkić, Staniša. Undated. 2. Kragujevačka tragedija / The 
Kragujevac Tragedy. Bilingual Serbian and English information 
leaflet. Spomen-Park Kragujevački octobar [The Kragujevac 
October Memorial Park].
Brkić, Staniša. 2007. 3. Ime i broj, Kragujevačka tragedija 1941 
(Name and Number, The Kragujevac Tragedy 1941). Kragujevac: 
Spomen-Park Kragujevački octobar (The Kragujevac October 
Memorial Park).
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макакваврстарасизма.Суоченисатаквимтенденцијама,Стани
шаБркићиМиломирМинићчврстостоје,поврђујућиуниверзал
нољудскодостојанство,пристојностиразум.

Овепоследњепримедбемождатакођемогудасугеришузашто,
читајућиЈе вре ји у Кра гу јев цу,човекпостепеноискоронесвеснопо
чињедасхватадаовакњигапредстављамноговишенегоштого
вори.Скривенаниткојасекрозњупровлачиблистатакојаснода
свакичиталац,чакионајсанајосновнијимзнањемовематерије,не
можеадајојнепратитраг.Јер,изунутрашњегткањацепидлачки
истраженихисториографскихдетаљасаширим,пунијимљудским
перспективама,свићесхватањедабиовакњигамогла,идабитре
балодапостанемодел,устварипарадигма,зарадбудућихистори
чара.Каоначинисторијскогказивањаистине,овакњигаСтанише
БркићаиМиломираМинићапоказуједачинказивањаистине,без
обзираколикокаснодолази,увекдоносиолакшањеживима,ну
дећичистваздух,новиживотиобновљенухрабростинаду.

РичардБеренгартен,
Кембриџ

Фебруара2010.

РефеРенце
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ВАЉАНИИСТОРИЈСКИБЕОЧУГ

ПитањеживљењаЈеврејауКрагујевцујеврлокомплексно.Ка
дапрочитамонаслововепубликацијеупрвимахзастанемо.Сам
називзастареКрагујевчанеказујемного,докћеонимладизастати.
ЈеврејиуКрагујевцу,одаклеониовде,какосуикададошли,чимесу
себавилиислично.Свеовобимождаосталатајнадасеврсниис
траживачииисторичариСтанишаБркићиМиломирМинићнису
латилитешкогпослаивишегодишњимистраживањем,прегледом
иишчитавањеммноштвадокумената,пожутелихиискрзанихпа
пира,открилимногенепознаницевезанезаовутему.УсамомКра
гујевцуонисувесниципроучавањаживотаирадаЈевреја.

Књигасадржинеколикоцелинаихронолошкијесложена.
Главнатемакњиге,животистрадањекрагујевачкихЈевреја,датаје
санеопходнимуводомиуширемконтексту.Посебанакценатдат
јенапознатејеврејскепородицеуКрагујевцу,каоипериодвезанза
Другисветскиратињиховострадање,алииотпоркојисунасеби
својственначинисказалипремафашизму.Ауторисунастојали,а
мојејемишљењедасуиуспели,данамаломбројустранарасветле
досадамалопознатеилинепознатечињеницеизживотаирадаје
врејскихпородица,алиидапроникнуубитзаједничкогживљења
СрбаиЈеврејасведоовихтрагичнихдана.Вредносткњигеогледа
сеиуописусвихјеврејскихпородицауКрагујевцукојих,нажалост,
вишенема.БркићиМинићсуосвакомчланујеврејскезаједнице
писалинабазидокумената,верноиистинито,безулепшавања.За
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право,учинилисуједанправинаучнинапор,јерникоганисуизо
ставили.Аморасепризнатидатоунауцинијелако.

Затоовакњига,помени,имаиисторијскуинаучнувредност,
јерјенаовимпросторимаШумадијепрвасаовомтематиком.Ауто
рикњигесу,заправо,успелиуједномсјајном,топломиљудском
науму.УспелисудаЈеврејеКрагујевца,којисускончалисвојежи
вотенастратиштимаШумарица,логоримаСајмишта,Бањиции
другим,заувекупишуунезаборав,утрајнопамћењесадашњихге
нерацијаионихкојићетекдоћи.

Историјајезаправоједанкругкојисеникаданепрекидаине
затвара,већсеувек,испочетканаставља.Доказтомејеиовакњи
га„ЈеврејиуКрагујевцу“(ПрилогисторијиЈеврејауСрбији),ауто
раСтанишеБркићаиМиломираМинића,којупрепоручујемјав
ностиичитаоцима.

ЖељкоВ.Зиројевић
професор
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НАРУБОВИМАИСТРЕБЉЕЊА

Усредиштупажњеинтересовањадвојицекрагујевачкихис
траживачапрошлостиистаринаКрагујевца,искуснихмузејских
радникаМиломираМинића,документалисте,којијецеораднивек
провеоуНародноммузеју,иисторичараСтанишеБркића,музеј
скогсаветникаизСпоменпарка„Крагујевачкиоктобар“,нашли
сусеЈеврејиуКрагујевцу.

Последугогодишњегхеуристичкоградаонисупронашлипо
годанметодиначиндаиспричајусудбинумалејеврејскезаједни
цеуКрагујевцуитооднасељавања,прекострадањауДругомсвет
скомрату,сведоданашњихдана.КакосуЈеврејиКрагујевцабили
значајанекономскииполитичкифакторосветљенисумногидо
гађајиизпрошлостиграданалепеници.

ПосебносузанимљивапоглављаоЈеврејимауКрагујевцууXIX
иXXвекуистрадањеуДругомсветскомрату.Многидогађајиуко
јимасуЈеврејиимализапаженуулогу,акојисубилинепознатијав
ности,захваљујућињиховомистраживањупосталисузнани.

Књигајенаписанаускладусасвимпринципимаисториј
скенаукеиопремљенајебогатимнаучнимапаратом.лепстилдо
приносидаселакочита,безнапора,идаокупирапажњучитаоца
одпрведопоследњестране.Тексткњигејесамеромилустрован,
доксупреосталефотографијеидокументадатиуприлогу,накра
јукњиге.

Накрају,кадасепрочитарукописовекњиге,остајеутисакне
изрецивогзадовољстваштојошувекпостојеистраживачикојисе
бавеовимтемама.Узжељудасенаставитрагањезасвимтимма
лиметничкимзаједницамакојесучинилестариКрагујевац,пре
поручујемовајрукописзаштампањеичиталачкојјавности.

БоришаРадовановић  
архивскисаветник
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УГРАЂЕНИУИСТОРИЈУ

Амбициознозамишљенпројекатдвакрагујевачкааутора„Је
врејиуКрагујевцу“резултатјевишегодишњегистраживачкоги
сакупљачкограда,сталнепровереприкупљенеграђеиупорног
праћењаживотаирадаЈеврејаусавременомКрагујевцу.Радјеза
снованнафактографијикојајеусловилаиподелунаодређенапо
глављакојадоприносејаснојпрегледностиисвакеодтихмањих
целинаичитавестудијесаприлозима.

ПослеуводакојипратиисторијуЈеврејаодсамихкоренаикоји
је,поштојеречопрвомрадуовеврсте,неопходанкаоизворзараз
умевањесамеприродеисудбинеовог,помногочему,посебногна
рода,следикраткаисторијаКрагујевцакојаупућујенаусловеукоји
масусеЈеврејинашлиподоласкууместо.ЊиховапојавауСрбији
инасељавањеуБеограгу,азатимиудругеградове,њиховстатус,
права,обавезе,учешћеупривредномијавномживоту,прихвата
њеуновојсредини,узаргументацијукојасепозиванамеритор
неизворе,разјашњаваињиховположајуКрагујевцу.Посебнооб
рађенапоглављаоЈеврејимауКрагујевцууXIXипрвојполовини
XXвекауказујуинаособеностињиховогживотауовомпериоду.
Она,каоидетаљанпописјеврејскихпородицауКрагујевцууказују
начињеницудасу,мадамалобројни,крагујевачкиЈеврејинесамо
билиприсутнивећсуиутицалинаскоросвакисегментживотаи
развојаграда,честоуулозизачетникаиоснивачановихзанимања
илидруштвенихактивности.Билодасубилитрговци,занатлије
илифабриканти,лекари,педагози...ненаметљивосусебеугради
лиуисторијуКрагујевца.

Ауторисуинсистиралинатачностиподатакаунајвећојмогу
ћојмери.Потрудилисусе,такође,даштоаутентичнијепредста
веприликеукојимасуЈеврејиживелиирадили,тумачилињихов
положајкадасуупитањувероисповестилиобразовање,скренули
пажњунаистакнутепојединцеипородиценесамоунутарјевреј
скезаједницеиуграду.
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СудбинаЈеврејауКрагујевцуупериодуДругогсветскограта,
санагласкомнањиховострадање20.октобра1941.године,рекон
струисанајенаосновупостојећедокументацијеиаутентичногсве
дочења,алиинаосновуупорногпреиспитивањасвакогпостојећег
иновоистраженогподатка.УпоглављуПријатељиуневољиаутори
супосебноистаклипримерепомоћилокалногстановништваЈевре
јимадабиспречилиилиублажилињиховострадање.

АдасуКрагујевчанисуживотиузајамнопоштовање,сасве
малобројнијимЈеврејимауграду,сматраливрлозначајним,доказ
јеиодзивграђанаприликомоснивањаДруштвасрпскојеврејског
пријатељстваињиховаактивностдасекрагујевачкиЈеврејинеза
бораве.ЗатојепоследњепоглављерадапосвећеноДруштву.

Посебнувредностовестудијеимајуприлози:списакЈевреја
уКрагујевцу,великибројфотографијаидокуменатакаоинаучни
апараткојипотврђујеаутентичносттумачењааутораовограда.

Овакозамишљениреализованпројекатсамсебепрепоручу
је,несамокаоприлогисторијиЈеврејаиКрагујевца,већикаопри
мерзабудућеистраживачеитумачебројних,јошувекнауциијав
ности,мањепознатихтемаидогађаја.

СпоменкаКовачић-Гужвић 
историчаруметности
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