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ОСВРТИ И ПРИКАЗИ
Др Ду брав ка Ста јић
Др Ми лан Ко ља нин: 
ЈЕ ВРЕ ЈИ И АН ТИ СЕ МИ
ТИ ЗАМ У КРА ЉЕ ВИ НИ 
ЈУ ГО СЛА ВИ ЈИ 19181941, 
Бе о град, Ин сти тут за са вре
ме ну исто ри ју, 2008, 549 стр.

Не дав но је Ин сти тут за са
вре ме ну исто ри ју из Бе о гра
да об ја вио обим ну сту ди ју 
свог са рад ни ка Ми ла на Ко ља
ни на “Је вре ји и ан ти се ми ти
зам у Кра ље ви ни Ју го сла ви
ји 19181941”. Ова сту ди ја је 
про ши ре на вер зи ја док тор ске 
ди сер та ци је, од бра ње не на Фи

ло зоф ском фа кул те ту Уни вер
зи те та у Бе о гра ду. Зна чај ове 
књи ге знат но пре ма ша ци ље ве 
и ме то де док тор ске ди сер та ци
је, бу ду ћи да се аутор на ком пе
тен тан и сту ди о зан на чин ба ви 
про бле ми ма Је вре ја у Ср би ји и 
Ју го сла ви ји ду же од два де сет 
го ди на. Као млад са рад ник Ин
сти ту та, уче ство вао је у ре а ли
за ци ји про јек та “Ју го сло ве ни у 
кон цен тра ци о ним ло го ри ма у 
Дру гом свет ском ра ту” из ко
га је на ста ла и ње го ва сту ди ја 
о Ло го ру на сај ми шту ко ји је у 
пр вој фа зи по сто ја ња био са
бир ни ло гор за Је вре је из Бе о
гра да. По је ди нач ни ра до ви ни
за ауто ра, на ста ли по сле 1945. 
го ди не, об у хва ти ли су ка ко 
стра да ња Је вре ја у то ку Дру гог 
свет ског ра да, та ко и исто риј ске 
и ет нич ке аспек те њи хо вог жи
во та на Бал ка ну од до ла ска до 
20. ве ка. Ова сту ди ја је син те
тич ко исто ри о граф ско де ло, ко
је је за сно ва но на ар хив ској гра
ђи и се кун дар ној ли те ра ту ри, а 
об у хва та два де сет три го ди не 
по ли тич ке и со ци јал не исто ри
је Кра ље ви не Ју го сла ви је, на 
чи јој те ри то ри ји је жи ве ло око 
80.000 ли ца ко ја су се из ја шња
ва ла као Је вре ји. Сту ди ја је по
де ље на на че ти ри де ла: “Ју го
сло вен ски Је вре ји и дру штве но 
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окру же ње” (стр. 43112), “Ан ти 
се ми ти зам” (стр. 113356), “У 
сен ци на сту па ју ће ка та стро фе” 
(стр. 357462), “Ју го сло вен ски 
Је вре ји и по че так ‘ко нач ног ре
ше ња” (стр. 463516). На кра
ју сту ди је су ре ги стар име на и 
ве о ма обим на би бли о гра фи ја 
ко ри шће не гра ђе и ли те ра ту ре, 
на го то во 20 штам па них стра
на (ар хив ски фон до ви у Ар хи ву 
Ср би је и Цр не Го ре, ми ни стар
ства уну тра шњих и спољ них 
по сло ва, Ми ни стар ства прав
де – по вер љи ва ар хи ва, Збир ка 
Ми ла на Сто ја ди но ви ћа, фонд 
Цен трал ног прес би роа, де ле
га ци је Кра ље ви не СХС на Ми
ров ној кон фе рен ци ји у Па ри зу, 
Двор Кра ље ви не Ју го сла ви је, 
Ма сон ске ло же у Ју го сла ви ји). 
У те о риј ским ра до ви ма, по себ
но ен ци кло пе ди ја ма, ан ти се
ми ти зам се де фи ни ше као “до
след но не при ја тељ ство пре ма 
Је вре ји ма на вер ској или ра сној 
осно ви и као иде о ло ги ја по ко јој 
су Је вре ји опа сни за дру ге на ро
де и кул ту ре” (стр. 19). Пред
мо дер ни об ли ци ис по ља ва ња 
не при ја тељ ства пре ма Је вре ји
ма озна ча ва ју се као ре ли гиј ски 
ан ти ју да и зам, од но сно вер ско, 
те о ло шко оспо ра ва ње је вреј ске 
ре ли ги је од стра не хри шћа на. 
На том оспо ра ва њу се за сни ва ју 
не ки об ли ци дис кри ми на ци је и 
про го на Је вре ја у хри шћан ским 
дру штви ма. Не мач ки исто ри
чар Де тлеф Кла у сен сма тра да 
по сто ји пред мо дер ни (прет ка
пи та ли стич ки) ан ти се ми ти зам 
и мо дер ни – по ли тич ки. Мо

дер ни исто ри ча ри за сту па ју 
ди фе рен ци ран при ступ овом 
фе но ме ну, на гла ша ва ју ћи да то 
ни је “при ро дан ме та и сто риј ски 
и ме та фи зич ки не про мен љив 
фе но мен” (стр. 21). У прак си, 
ан ти се ми ти зам има кон крет не 
исто риј ске узро ке: у му сли ман
ским зе мља ма оја чао је по сле 
ства ра ња је вреј ске др жа ве и 
ста вљен у функ ци ју изра ел ско
арап ског су ко ба. По сле сло ма 
со ци ја ли зма у Евро пи, про цес 
де мо кра ти за ци је до вео је и до 
ре тро град них про це са, ме ђу 
ко ји ма за па же но ме сто има ју 
ре ви зи ја исто ри је и ан ти се ми
ти зам. Аутор Ми лан Ко ља нин 
оправ да но за кљу чу је: “Ге не рал
но, мо дер ни ан ти се ми ти зам се 
ја че ис по ља вао у вре ме ве ли ких 
дру штве них кри за, ко је су по
го до ва ле про јек ци ји про бле ма 
на тра ди ци о нал ног и мо дер ног 
“жр тве ног јар ца”, Је вре ји на”. 
(стр. 30). Кон крет ни не мач ки 
ан ти се ми ти зам, ко ји је иде о
ло шка прет по став ка и оквир у 
ко ме ће би ти де фи ни са на иде
ја “ко нач ног ре ше ња је вреј ског 
пи та ња”, аутор де фи ни ше на 
сле де ћи на чин: “ан ти се ми ти зам 
је по тен ци ран и ра ди ка ли зо ван 
се ку лар ном ре ли ги јом на ци је у 
ко јој је до ми ни рао ра си стич ки 
прин цип” (стр. 31). Опе ра ци
о на ли за ци ја иде је о осло бо ђе
њу све та од вла да ви не Је вре ја 
оства ре на је кроз про грам уни
ште ња Је вре ја у си сте му ло го ра 
за уни ште ње. У сту ди ји се ис
ти че: “По че так Дру гог свет ског 
ра та, не мач ко осва ја ње Пољ ске 
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и, из над све га, по че так ‘кр ста
шког ра та’ про тив Со вјет ског 
Са ве за – ко му ни стич ке ема на
ци је ‘Свет ског Је вре ји на’ 22. 
ју на 1941. озна чи ли су по че так 
од лу чу ју ће фа зе у оства ре њу 
Хи тле ро вог про ро чан ства да ће 
из би ја ње ра та има ти за ре зул
тат ‘уни ште ње је вреј ске ра се у 
Евро пи’.  Уни ште ње је по че ло 
упо ре до са вој ним опе ра ци ја
ма на Ис то ку, пре све га де ло
ва њем по себ них опе ра тив них 
гру па по ли ци је и по ли циј ских 
ба та љо на у по за ди ни фрон та. 
(...) Је ди ни за да так ових ‘ло го
ра уни ште ња’ (Ver nic htungsla
ger) био је ма сов но уни шта ва
ње Је вре ја у га сним ко мо ра ма 
и у кре ма то ри ју ми ма. У њи ма 
је из гу би ло жи вот ви ше од три 
и по ми ли о на Је вре ја из ра зних 
европ ских зе ма ља. Ови ло го ри 
су би ли оли че ње иде о ло ги зо ва
ног на ци стич ког уни вер зу ма и 
оства ре на про јек ци ја иде ал ног 
све та очи шће ног (уз што ма ње 
тро шко ве) од ра сно и по ли тич
ки штет них и не по доб них” (стр. 
37). 

До се ља ва ње Је вре ја на Бал
кан је усле ди ло по сле њи хо вог 
про те ри ва ња из Шпа ни је кра
јем 15. ве ка. Њи хо во укљу чи
ва ње у жи вот и при вре ду бал
кан ских дру шта ва до га ђа ло се у 
пе ри о ду ка да је цео тај про стор 
био под тур ском вла шћу. Је вре
ји су се бр зо аси ми ло ва ли, а са 
Ср би ма су тра ди ци о нал но би ли 
у до брим од но си ма. Исто риј ски 
из у зе ци су би ли осло бо ђе ње Бе
о гра да од стра не уста ни ка 1806. 

го ди не, ка да је не ко ли ци на Је
вре ја уби је на, а не ки су на сил но 
пре ве де ни у пра во сла вље. Та
ко ђе је из у зе так и до но ше ње и 
при ме на ан ти је вреј ских за ко на 
од 1861. го ди не, на по чет ку вла
де кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа. 
То ком це лог 19. ве ка Је вре ји су 
жи ве ли у сво јим оп шти на ма, 
пла ћа ли су по рез срп ској др
жа ви. Шта ви ше, кнез Ми лош 
Обре но вић је имао не ко ли ко 
при ја те ља ме ђу нај бо га ти јим 
је вреј ским тр гов ци ма у Бе о гра
ду. Сра змер но уче шћу у це ло
куп ном ста нов ни штву Ср би је, 
Је вре ји су у знат ном бро ју уче
ство ва ли у Бал кан ским ра то ви
ма 19121913. го ди не и у Пр вом 
свет ском ра ту. По сле осни ва ња 
Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло
ве на ца, Је вре ји су има ли ис так
ну ту уло гу у ја ча њу тр го вач ког, 
фи нан сиј ског и ин ду стриј ског 
ка пи та ла, а оп штем по бољ ша
њу здра вља ста нов ни штва до
при не ли су и број ни је вреј ски 
ле ка ри ко ји су ра ди ли ши ром 
та да шње Ју го сла ви је.

Аутор је ис тра жио број не 
ар хив ске фон до ве, а нај зна
чај ни је по дат ке при ка зао је у 
та бе ла ма, што се по себ но од
но си на спор не по дат ке о тач
ном бро ју Је вре ја у Ју го сла ви ји 
уочи по чет ка ра та 1941. го ди не. 
Аутор је ни зом ар гу ме на та из 
при вред ног, кул тур ног жи во та, 
обла сти обра зо ва ња и умет но
сти до ка зао оп шту при хва ће
ност и по зи тив ну аси ми ла ци ју 
Је вре ја ко ји су при хва та ли срп
ски је зик као “др жав ни је зик”. 
Исто вре ме но, ства ра ње мо дер
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не тр жи шне ка пи та ли стич ке 
при вре де са кон ку рент ским од
но си ма ко ји су за о штри ли су ко
бе ма лог ка пи та ла са ве ли ким 
фи нан сиј ским и ин ду стриј ским 
ка пи та лом, до ве ло је до отво ре
ног су ко ба ин те ре са, ис ка за них 
у та да шњој штам пи и јав ном 
мње њу. Аутор на гла ша ва да у 
ме ђу рат ном пе ри о ду “Њи хо ва 
при вред на моћ би ла је ви ше
стру ко ве ћа од уче шћа у бро ју 
ста нов ни ка. Об ја шње ње за то 
тра же но је у исто риј ским окол
но сти ма раз во ја и спе ци фич но
сти ма са мих је вреј ских за јед
ни ца, ко је су би ле при ну ђе не 
да се при ла го ђа ва ју не по вољ
ним и че сто не при ја тељ ским 
усло ви ма жи во та и по сло ва ња 
(...). Не сум њи во је би ла ве ли
ка уло га је вреј ских за јед ни ца у 
мо дер ни за ци ји, од но сно евро
пе и за ци ји бал кан ских дру шта
ва” (стр. 65). Тра ди ци о нал но 
ба вље ње по сред нич ким по сло
ви ма до ве ло је и до уме ша но сти 
не ких Је вре ја, по слов них љу ди, 
у не ко ли ко фи нан сиј ских афе ра 
у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. Ми
лан Ко ља нин ис ти че да је “Оп
ште ме сто ан ти се мит ске про
па ган де и у Ју го сла ви ји би ло 
да Је вре ји сто је иза го то во свих 
ве ли ких афе ра, што је био би
тан део сте ре о ти па о Је вре ји ма 
као па ра зи ти ма и ва ра ли ца ма 
ко ји на не по штен на чин сти чу 
бо гат ства и жи ве на ра чун на ро
да – до ма ћи на” (исто, стр. 67). 
Уче шће је вреј ских ин те лек ту
а ла ца и вер ских ста ре ши на у 
јав ном жи во ту, по себ но при ли
ком др жав них пра зни ка, би ло је 

рав но прав но са при пад ни ци ма 
оста лих кон фе си ја. 

Већ у дру гој по ло ви ни, 19. 
ве ка, као ути цај ан ти се ми ти зма 
у Евро пи, не ко ли ко до ма ћих 
ауто ра пре у зе ло је ове ста во ве. 
Ме ђу тим, као отво ре на ра си-
стич ка про грам ска по ли ти ка, 
у сми слу ко нач ног ре ше ња је
вреј ског пи та ња, ан ти се ми ти
зам је јав но био де кла ри сан тек 
три де се тих го ди на 20. ве ка у 
ра ду по кре та “Збор” Д. Љо ти ћа. 
Др жав на по ли ти ка, за сно ва на 
на на ци о нал ном про гра му ства
ра ња Ју го сла ви је, а не на прин
ци пу ле га ли те та, омо гу ћи ла 
је ви со ку аси ми ла ци ју Је вре ја 
и њи хо ву ло јал ност Кра ље ви
не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. 
Шта ви ше, та да шња срп ска по
ли тич ка ели та при хва ти ла је 
иде ју ци о ни зма, а је вреј ске оп
шти не, гла си ла и кул тур не ор га
ни за ци је не сме та но су де ло ва ле 
у це лом ме ђу рат ном пе ри о ду.

Ан ти се ми ти зам у из вор ном 
об ли ку ни је на стао у Ју го сла-
ви ји, па ни у Ср би ји, већ је био 
пре у зе та иде о ло ги ја, у скло пу 
ши ре ња на ци стич ке иде о ло ги-
је у Евро пи и све ту. Кра ље ви
на Ју го сла ви ја је би ла за јед ни
ца хе те ро ге них на ци о нал них и 
вер ских ен ти те та, са из ра же
ним еко ном скоре ги о нал ним 
раз ли ка ма ко је су би ле основ ни 
и пра ви узрок по ли тич ких су
ко ба и не мо гућ но сти да ли бе
рал ни пар ла мен та ри зам оства
ри сте пен раз во ја и по ли тич ке 
кул ту ре по узо ру на ста бил не 
де мо кра ти је, пре све га на фран
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цу ску де мо кра ти ју, ко ја је по ли
тич ки, кул тур но и иде о ло шки 
би ла узор и ин спи ра ци ја де мо
крат ским гра ђан ским пар ти ја
ма. У та ко хе те ро ге ној за јед ни
ци, Је вре ји су из ра зи то ло јал но 
по др жа ва ли ју го сло вен ску др
жа ву, што је био по вод на ци о
на ли стич ким и кле ри кал ним 
ор га ни за ци ја ма да их на па да ју 
у сво јим гла си ли ма. Је дан од 
број них па ра док са у исто ри
ји Кра ље ви не Ју го сла ви је би ла 
је упра во ло јал ност ма њин ске 
етнич ке гру пе, ко ја ни је чи ни
ла ни 1% ста нов ни штва, док су 
Је вре ји у су сед ним бал кан ским 
др жа ва ма да ле ко ма ње би ли ве
за ни за сво ју др жа ву. С дру ге 
стра не, по ли тич ки ре пре зен ти 
кон сти ту тив них на ро да ис ка зи
ва ли су ви сок сте пен ме ђу соб
не не то ле ран ци је, чак и јав но 
ис ка за не мр жње, и то у ра ду 
нај ви шег за ко но дав ног ор га на, 
Скуп шти не Кра ље ви не Ју го
сла ви је. Је вреј ска за јед ни ца се 
дис тан ци ра ла од ових по ли
тич ких кон фли ка та, а по ли тич
ко ан га жо ва ње сво јих чла но ва 
сма тра ла је њи хо вим лич ним 
чи ном. Кра љев указ, ко јим је на 
ло кал ним из бо ри ма за од бор
ни ке оп шти не Бе о гра да 1932. 
го ди не иза бра но шест углед них 
Је вре ја, го во ри у при лог њи хо
вој при хва ће но сти као ло јал них 
др жа вља на. Ве ћи на ју го сло
вен ских Је вре ја ни је до жи ве ла 
крај Дру гог свет ског ра та ма ја 
1945. го ди не. У прак си, њи хо
ва суд би на би ла је већ од ре ђе на 
на ци стич ким про гра мом “ко
нач ног ре ше ња је вреј ског пи та

ња”. Њи хов ста тус се ре ша вао 
у окви ру сле де ћих мо гућ но сти: 
1) ве ћи на је од ве де на у са бир
не ло го ре и за тим ли кви ди ра на; 
2) они ко ји су би ли у бра ку са 
не је вре ји ма, пре жи ве ли су рат 
у скла ду са при ме ном Нир нбер
шких за ко на из 1935. го ди не, 3) 
ма ли број је пре жи вео скри ва
ју ћи се код при ја те ља Ср ба; 4) 
они ко ји су би ли у ве зи са ко му
ни стич ким по кре том, по бе гли 
су из Бе о гра да и дру гих гра до ва 
у пар ти за не, што је да ло мо гућ
ност да до жи ве крај ра та. 

Аутор је по себ но па жљи во 
об ја шња вао про бле ме асе ми ти
зма и ан ти се ми ти зма, на гла ша
ва ју ћи да не по сто ји ап стракт на 
док три на, већ исто риј ски чи
ни о ци ко ји су до ве ли до ис по
ља ва ња ова квих ста во ва. По ли
тич ке кри зе, а по себ но свет ска 
еко ном ска кри за увек су би ле 
по го дан оквир за ис по ља ва ње 
сум њи у по сто ја ње за ве ре Је
вре ја про тив до ма ће при вре де и 
др жа ве. Као уве зе на иде о ло шка 
док три на и про грам, ан ти се ми
ти зам се у пра вој ме ри ис ка зао 
у иде о ло ги ји, по ли ти ци и си
сте му кон цен тра ци о них ло го ра 
Не за ви сне др жа ве Хр ват ске.

На кра ју сту ди је, аутор се 
по дроб но по за ба вио ја ча њем 
ве за Кра ље ви не Ју го сла ви је 
са Не мач ком, до но ше њем ан
ти је вреј ских уред би у ок то бру 
1940. го ди не, као и оп ште рат не 
и ме ђу на род не окол но сти у ко
ји ма су ти прав ни ак ти до не ти. 
Под се ти мо да је глав ни по ли
тич ки и вој ни са ве зник Кра ље
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ви не Ју го сла ви је, Фран цу ска, 
би ла та да већ оку пи ра на, чи ме 
се рас пао и вој ни са вез Ве ли ке 
Ан тан те, ко ји је пред ста вљао 
га ран ци ју Кра ље ви не Ју го сла
ви је. По ли тич ки и вој ни врх 
Ју го сла ви је на шли су се под 
огром ним при ти ском и ја сном 
пер спек ти вом до ла зе ћег ра та. 
“Ус по ста вља ње ди пло мат ских 
од но са са Со вјет ским Са ве зом 
ју на 1940. ни је има ло ве ће деј
ство на учвр шће ње спољ но
по ли тич ког по ло жа ја зе мље”, 
ис ти че аутор (стр. 492). Ју го
сла ви ја је по ста ла оку пи ра на 
те ри то ри ја и део Тре ћег рај ха, у 
ко јој, ка ко ис ти че аутор: “Пре
тва ра ње Је вре ја у ‘дру штве
но мр тва би ћа’ (D. Gold ha gen) 
прет хо ди ло је фи зич ком уни
ште њу свих Је вре ја до ко јих су 
до пи ра ли власт или ути цај Не
мач ке то ком но вог свет ског рат
ног су ко ба. Та ква по ли ти ка ће 
се по сле из би ја ња Дру гог свет
ског ра та про ши ри ти на нај ве
ћи део европ ског коп на. Ка да 
је рат ни су коб са из ве сним за
ка шње њем за хва тио и Ју го сла
ви ју по ли ти ка ‘но вог по рет ка’ 
за вла да ла је нај ве ћим де лом 
ње не те ри то ри је, што је озна чи
ло и по че так оства ре ња ‘ко нач
ног ре ше ња је вреј ског пи та ња”. 
(стр. 512)

Ми лан Ко ља нин се по себ но 
освр нуо на но ви је ра до ве, ко
ји ма се ту ма че или по ку ша ва
ју оспо ри ти не ке чи ње ни це из 
овог пе ри о да уочи ра та и оку па
ци је Ју го сла ви је. Та кво је и пи
та ње са ве ли ким тран спор том 
из бе гли ца у Кла до ву, ко је су 

по ти ца ле из Ма ђар ске, Аустри
је и Че шке, а ко је су збри ну те 
и сме ште не у Шап цу, уз по моћ 
је вреј ских ор га ни за ци ја. Ове 
из бе гли це до апри ла 1941. го ди
не ни су би ле у ло го ру, а ка ко је 
твр дио со ци о лог Ла сло Се кељ, 
већ су рас по ре ђе не по ку ћа ма.

Књи га др Ми ла на Ко ља ни
на “Је вре ји и ан ти се ми ти зам у 
Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 1918
1941”. го ди не је нај пот пу ни ја 
сту ди ја о овом предме ту на ста
ла у до ма ћој исто ри о гра фи ји. 
Аутор је си сте мат ски пре гле
дао обим ну ар хив ску гра ђу, се
кун дар ну ли те ра ту ру (члан ке 
и књи ге) до ма ћих и стра них 
ауто ра. Он је оства рио на уч
ну син те зу ко ја је за о кру жи ла 
исто ри о граф ско вред но ва ње 
ста ту са Је вре ја и њи хо ве уло ге 
у исто ри ји Кра ље ви не Ју го сла
ви је. Ова сту ди ја је по пу ни ла 
пра зни ну у ис тра жи ва њу ме ђу
рат ног пе ри о да. Од ме ре ност и 
објек тив ност ис ка за, ко је се у 
на уч ном дис кур су под ра зу ме
ва ју, из два ја ју се од не ких са
вре ме них ин тер пе рат ци ја, чи ји 
ауто ри на кнад ним ре ви зи јом 
исто ри је по ку ша ва ју да до ка жу 
исто риј ску не тр пе љи вост Ср ба, 
као и штет но де ло ва ње Је вре
ја као “ре ме ти лач ког фак то ра 
у здра вом на ци о нал ном те лу”. 
Сту ди ја др Ми ла на Ко ља ни
на ар гу мен то ва но по би ја та кве 
тврд ње, ко је су у слу жби днев
но по литчких по тре ба.
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