
Мони Финци 

О СОЦИЈАЛНОЈ И ПОЛИТИЧКОЈ ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈИ МЕЋУ 

САРАЈЕВСКИМ ЈЕВРЕЈИМА У РАЗДОБЉУ 1918-1941. 

Између два свјетска рата Сарајево је ишло у ред три rps.дa (иза 
Загреба и Београда) с процентуално највећим бројем јеврејског ста

новништва у Југославији (и до 70°/о у Босни и Херцеговини). Према 

статистичким и другим објављеним подацима, у Сарајеву је НЈ21. го

дине живјело 7.458 Јевреја, у години 1931. око 8.500, да би се, дС'Се
љавањем из мањих мјеста и уз извјестан природни прираштај, тај 

број 1940/41. попео до близу десет хиљада. То је чинило од 10,3500/о 
до нешто преко 12,3()1!/о укуnног броја сарајевског становииштва. За
хваљујуhи стољетним урбаним традицијама и урођеној предузим

љивости његових људи, утицај тог дијела стано·вништва на прив

редни и културни, а унеколико и на укупни живот града био је, у 

новије вријеме, сразмјерно велихи. 

Од наведеног броја Јевреја грађана Сарајева, постотак с"ферада 

(тј. Јевреја шпанског поријекла) износио је 85,5 - док је мањи од 

14,5111/о припадао ашкеназима који су дошли у земљу након аустро

угарске О·Купације 1878. године. Сљедствено томе је и Јеврејска се
фардска опћина у Сарајеву спадала међу најјаче и најстарије у Ју
госла.вији. Од оснутка у 16. вијеку, сједињујући у себи бројне функ
ције, она није играла искључиво улогу представника вјерске зајед

нице, него је посједовала и шира обиљежја и ингеренције народног 

репрезентанта. Мада су, током времена, заправо у задњим децени

јама постојаља, таква њена својства постуnно блиједила, нису пссве 

нестала све до краја њене егзистенције у годинама окушщије и фаши

стичкоr геноцида 1941/42. године. 
Једна од често истицаних карактеристика ове осебујне и сло

жен е јеврејске заједнице се налазила у њеној широко израженој 
социјалној структури. Кулминирајући између два свјетска рата, 

1918 - 1941, она је еманира.ла својеврсне друштвене процесе и по
јаве. Наглашен процес социјалне диференцијације у поменутом ра

здобљу поприма оштре облике и значајне размјере. На тој се осно
ви, истовремено, рађа, развија и испољава појава политичке полари-

зације међу Јеврејима града Сарајева. 
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у nрилогу објављеном 1966. године, у Сnо..кеници. nосвећеној 
400-то rодишњици од доласп:а Јевреја у Босну и Херцеговину, навео 

сам низ nодатака који илуструју оштрину и размјере npoueca љихо
вог социјалног раслојаваља. Поновио бих овом nриликом једну тамо 

цитирану констатацију nознатог сарајевског јавног и: социјалног рад

ника, др Мојсија Зона, учињену још 1934. године. Пишуhи о соци
јалној диференцијацији међу сарајевским Јеврејима, др Зон је ука

зивао на неnостојаље правог увида и систематског рада у том доме

ну и како: »[ ... ] недостаје озбиљних радника који би били СI{ЛОНИ 
nонизити се исnитиваљем тривијалне јеврејске сада·шњице~<. 1) 

Опhенито говорећи, докази о тој »тривијалној јеврејској с&даш

љици« нису могли бити и остати неnримијећени и неnознати. Не само 

стога што су у драстичној форми егзистирали у свакодневном ыивоту 

и били видљиви, такорећи, на сваком кораку, него и зато што су о љи

ма расnолагала одређеном евиденцијом, свако у свом nољу рада, мно

гобројна хуманитарна друштва, а, такође, о љима често извјештавала 

јеврејска, као и друга мјесна штампа. 
Социјална диференцијација међу сарајевским Јеврејима Боди 

поријекло још из турског времена у коме се они нису бавили само 

трговином, банкарством и другим сличним посредни•rки:м: пословима. 

То је била, у већини случајева, констелацијом nрилика, објективно 

условљена друштвена nозиција Јевреја у многим срединама. С nра

вом је истицао угледни сарајевски интелектуалац и јавни радник др 

Вита Кајон да су, за разлику од многих јеврејских заједница на За~ 

паду у којима је дошло до засићености у nојединим зваљима, бо·сан

ски Јевреји створили развијенију nривредну заједницу са 5ројним 

и диференцираним занимаљима. :оМеђу Јеврејима Босне'<, каже др 

Вита Кајон, :осве од адвоката, љекара, чиновника, па до бојаџија и ха

мала, све су социјалне класе и зваља застуnана«.2) 
Склаљајући се исnред nобјешњеле шnанске инквизиције, само 

имуhнији Јевреји су усnијевали сачувати и дио својих материјалних 

средстава, а сви су били у nотрази за толерантнијом средином и до

мовином у којој ће моћи започети нови живот. Многи су од љих, 

лишени свега, формално маршовали трбухом за крухом бореhи се 
за физички оnстанак и голу егзистенцију. Тако је било и са Јевре

јима који су од средине 16. вијека· и надаље доспјели до Сарајева 
и остали у љему. Стога је значајно истаћи чињенитцу да је у Сарајеву 

међу Јеврејима стално било не мало nородичних људи и nојединаца· 

несталног занимања, који су се прихватали сваког посла, прнвр·~ђу

јуhи за голи живот - од данас до сутра. 

Навешћемо овдје само неко·лико nримјера· и nодатака који ту 
тврдљу убједљиво потврђују. 

У једном спору који се 1779. године, на основу султанове наред
бе, у два маха водио пред сарајевским шеријатским судом, о чеъtу 

постоји заnисник у Гази-Хусревбеговој библиотеци, на захтјев вакуф-

1) - Види рад дР М. З о н а, О coцujaA'I/.oj дифере-н.цијацијu сарајевс?Сиз; 
Јевреја, у Годишњаку друштва Потnоре и La Beлev6lencije, 1933, стр. 
130-136. 

2) - Алмамаз; Просвјете за 1925. г. и Јеврејски живот бр. 51 од 13. З. 1925. 
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ског застуnника nред судом су се нашли Јевреји - станари nозна
тог Сијавуш-лашиног хана. Били су оnтужени да већ више година 

не nлаћају кирију и да га желе, nошто су га сами након хrожара 
ооновили, за себе трајно задржати. 

У крајње објективно вођеној расnрави која се завршила у ко

рист многобројних станара те велике настамбе, суд је утврдио да су 

»кираџије већином стари, сиромашни људи, који су већ код nонов

ног nожара много nретрnјели, na стога заслужују да се с љима блаrо 
и милосрдно лостула«.з) 

Овај налаз шеријатског суда од 1779. године само упуhује на 
тезу, коју није тешко доказати, да је поменути Сијавуш-лашин хан 

(даире) и саграђен у другој половини 16. вијека (1581) за смјештај 
Јевреја слабог имовног стања. У једном раду о Сијавуш-пашиној даи

ри, инж. Алија Бејтић на ту околност изричито упозорава. 

У другом стручном раду истог аутора имамо при.тшку да се 

упознамо са досад неоткривеним пописом становника једне махале 

у близини средишта града - Бузаџи Хаџи-Хасанове махале, у ло

четном дијелу садашње Каукчије Абдулах еф., односно Логавине ули

це. Тај је попис сачињен 17. марта 1868. гоДине и у њему су обра
ђене и три зграде под кућним бројем 17, 20 и 31 у којима станују 
само Јевреји. Од укупно 40 лописаних душа - станара поменутих 
кућа, 14 их је било способно за лривређивање у слиједећим занимаљи
ма: тројица Јевреја су ситни трговци, двојица су терзије, један је си

тар, један је ћурчија, један рибар, један старетинар, један телал, један 

хамалин, двојица су просјаци и двојица без занимања. И из овог се 
документа јасно види да сарајевски Јевреји у вријеме турске владаr

финансијери и nосредници, него да су се бавили и раз.ли<штим дру
вине у Босни и Херцеговини нису били искључиво велики трговци, 

гим занимаљима и занатима, као и то да. су многи од њих ишли у 

ред материјално слабо стојећих, односно, у категорију пуке снроти

ње.4) 

Под управом Аустро-Угарске Монархије наступиле су у земљи 

битне nромјене изазване наглим оживљавањем привредних и других 

активности, лоти~кивањем натуралне и увођењем индустријске прои
зводље, робно-новчаних, односно каnиталистичких односа, нових за

кона и нових навика итд. 

За разлику од грубе, колонијалне експлоатације природних бо

гатста<Ва земље и радне снаге у многобројним рщцилиштима и пре
дузећима под уnравом страних фирми, као и крајње неповољног 

стања сељаштва усљед неријешеног аграрног nитања и тешких на

мета - велика државна и приватна улагања, nотребе војске и раз

гранате управе и администрације и др., донијела су већини ;рад()Ва 

у Босни и Херцеговини, нарочито Сарајеву, несумљив раст и напре

дак. То је многим домаћим и, нарочито, придошлим Јеврејима, као и 

- 3) - Др М. Л е в и, Сефарди у Вос1щ, 1911, nревод у листу »Жи!довока 
свијест«, 1920. у наставцима; nосљератно издање, Вrд, 1969. стр. 87/8. 

4) - А л и ј а Б е ј т и ћ, Сијавуш-nашика даира - nрило~ ucтop1tju сара
јевс1сих Јевреја, Музеј града Сарајева, Прилоз-и за лроуча:вање историје 
Сарајева, 1966, СЂр. 61-102; и Јеврејсхе каста.Аtбе у Сарајеву у •Сnо
меници 400 година од ·доласttа Јев-реја у Боону и Херцеговину«, стр. 
23-32. 
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другим предузетницима и трговцима>, створило услове за динамично 

пословаље и просперитет. Имуhнији и сналажљивији су дизали твор

нице и пилане, трговине на велико, оснивали или као дионичари 

судјеловали у оснивању финансијских завода и утемељавању инду

стријских подухвата, отварали штамnарије и књижаре и сл. 'У плими 

изузетне коњуктуре, неки су својим пословима и поступцима свој
ственим капиталу у етаiПи, тзв. првобитне акумулације, успјели сте

ћи значајна богатства. 
Највећи дио Јевреја старосједилаца, срастао с патријархалном 

средином, чврсто везан за дотадапnьи начин живота и облике привре
ђивања и без нужних инвестиционих средстава, тешко се сналазио, 

још теже мијењао устаљене навике и уклапао у нове, бурне животче 

токове. Под ударом логике савременог развитка нашли су се ситни 

трговци, занати и занатлије који су све теже подносили прити<:ак и 

конкуренцију јефтиније индустријске и увозне робе. Они су :'•или 

изложени неизбјежном процесу поступног назадовања. Одатле ће се 

регрутовати јеврејски дио домаћег пролетаријата који се почео убр

зано формирати. Од људи запослених у новим фабрикама и ~mду

стријским предузећима, у жељезничкој радионици и друrим преду

зећима жељезничког саобраћаја, у великим трговинама итд., наста~ 

је нови слој друштва, лишен било каквог посједа или средстава за 
производњу, тј. типични градски пролетаријат - људи који не ра

спол(llжу ничим другим изузев својих десет прстију, односно својом 

радном снагом коју као најамни радници нуде тржишту. Из истих ће 

слојева, са већ постојећом, настати један вид својеврсне пауп·;риза

ције каква није била, у толиким размјерама, својствена осталим ди

јело,вима становништва овога града. 

» [ .•• ] Кла{:но диференцирање« - налази познавалац тадз.ш
њих прилика, публици·ст и научник Тодор Крушевац - »довело је 

код босанских Јевреја, можда више него код њихових суграђана дру

гих вјера, до оштре поларизације друштва: прилично велико богат

ство нагомилано је у неколико десетина породица, док се у исто Fри

јеме на другој страни јако на множио број јеврејске сиротиље [ ... Ј «.5) 

'У прилог напријед реченог, није на одмет овдје подсјетити на 

податак изнесен у извјештају Главног радничког савеза Босне и Хер

цеговине на његовом V конгресу, који показује да је 1910. године ме
ђу организованим члановима синдиката, у о·дносу на број становни

штва, односно, на остале чланове, било процентуално четири пута 

више организованих ра·дника - Јевреја. Такође није на одмет, у 

вези с пауперизацијом, цитирати илустративан податак из године 
1884, из кога се види да је Градско заступство Сарајева, одреlјујући 
квоте за потпоре из општинског сиротињског фонда по· вјерском кљу

чу, одлучило да се сарајевским Јеврејима намијени једна четвртиаа 

р~положивог новца сразмјерно стању сиромашних у граду. 'Го је 

чинила пуних 25~/о исплаћених средстава! фонда, иако је тада про~ 
центуалан однос у броју становништва износио 9,9il/o.6) 

5) - Т од о р К р у ш е в а ц, Друштвепе nrю.мјепе код босапских Јевреја 
за аустријскоl вре.А(епа, у наведеној Споменици, Сарајево, 1966, стр. 87. 

6) - Т. К р у ш е в а ц, Сарајево nод Аустро-уzарско.м уnравоя 1878-1918, 
Сарајево, 160, СТiр. 165. 
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Разумљиво је да се ово стање током првог свј етског рата могло 
само даље погоршавати, па се, стога, на сличне показате.;ъе наилази 

одмах иза рата, као и касније у цијелом периоду између два свјетс!са 

рата. 

У новим условима, у Краљевини СХС, односно Краљевини Југо

славије, од 1918 - 1941, Босна и Херцеговина, самоуправно и терито
ријално негирана, привредно и политички деградирана, није могла 

показати никакав виднији напредах. Главни град Сарајево, лишен 
раније улоге управног, привредног и политичког центра, у тим годи

нама, нарочито од 1925. надаље, биљежи један од периода најтеже 
стагнације у својој историји. 

Не постоје, колико ми је познато, тачни подаци. о броју Јевреја 

припадника радничке класе који су живјели искључиво од свог на

јамног положаја, односно од мануелног рада и дневне зараде, након 

рата 1918. године. Из различитих извора може се, међутим, поуздано 
утврдити да се у цијелом раздобљу до 1941. године јеврејски радни
ци, у већем или мањем броју, налазе заступљени, с незнатним. изузе

цима, у свим творницама и предузећи:ма, у трговинама и готово у 

свим занатима познатим у то вријеме у граду Сарајеву. То су рад

ници, од обичних до висококвалификованих, у радионица·ма и ин

дустрији, научници, калфе и мајстори на занату, трговачки и други 

помоћници и неквалификована физичка радна сна·га. Међу њима су 

нарочито заступљени: металостругари, електричари, водоинсталатери, 

лимари, бравари, КО·вачи, бојаџије-молери, кројачи, столари, обућа

ри и чизмари, месари, црјевари, ткачи, четкари, ременари, јорг&н

џије, кишобранџије, бријачи и фризери, графичари, књиговесци, же

љезничари и радници других занимања. Примјерице - од укупног 

броја обућара у граду Сарајеву Јевреја је било 20%, столара 23,5'1/о, 
кројача 251!/о, бојаџија 40%.7) 

У сарајевској Главној жељезничкој радионици и ложионици је 
било запослено 110 Јевреја квалификованих радника. На основу по
датака који су регистровани у попису становништва 1931. године и у 
поменутом раду др М. Зона и других, може се закључити да је, у 

годинама 1931 - 1933, заступљеност Јевреја радника, намјештеника, 
занатлија, као и људи несталних занимања, осигураних и неосигура

них, у постотку била знатно веhа него код осталих конфесија. 

У државној управи, у судству и школству било је, у правилу, 

врло мало запослених Јевреја, а у војсци нимало. Било је, међутим, 

доста кочијаша, још раније, код аустријске управе регистрована 24 
носача-хамала, много уличних продавача и торбара (продавачи ба
дема, кикирикија, коuшица, переца и разних слаткиша), као и неупо

редиво велики број људи без икаквог занимања - овисних од туђе 

помоћи. Др М. Зон нарочито указује на фрапантан податак из којег 

се види да је од укупног броја осигураних јеврејских раднюса и на
мјештеника на подручју града Сарајева, 1. августа 1933. године, било 
44,4"/о регистроване женске радне снаге; да је у исто- вријеме у Са-

7) - Др Х а и м К а м х и, Јевреји у nривреди Босие и Херцеzовипе, у 
»Споменици 400 година ... «, стр. 69. 

19- Прилози 289 



рајеву до 200 јеврејских радника незапослених; да је наталитет код 
сарајевских Јевреја у наглом опадању, тј. да је са 44,1 рођених на 
100 у периоду 1886 - 1895, пао просјечно на 19,2 у годинама 1921 -
1930. (однос за цијело Сарајево у истим интервалима је био: 38,5 и 
27,8). 

Већ сами ови подаци довољно говоре о пропадаљу јеврејског 

ситног грађанства, декласирању трговаца и занатлија, о наглој про

летаризацији и пауперизацији јеврејског дијела градског становни

штва. До почетка првог свјетског рата, тј. у доба привредне кољук

туре и опhенитог просперитета у граду Сарајеву, овакав тренд -
производ, поред осталог, постојеће позиције и социјалне структуре 

јеврејског живља није још био досегао драстичне видове, Али, вefi 

у првим годинама рата он долази до све веhег изражаја, да би одмах 

након рата и у цијелом раздобљу између два рата - у коме Сара
јево доживљава. највеhе назадоваље - попримио карактер тешког 

социјалног проблема и нерјешиве друштвене поја·ве за тадашње вла~ 

дajyfie прилике. 

Из јеврејске штампе - >>Жидовске свијести«, »Јеврејског жи

вота« и »Јеврејског гласа«, листови који су излазили у Сарајеву 

између два рата, тих данас незаобилааних извора• информација -
можемо добити знатан увид и не мало елемената у циљу документо

ваља ове истине чији су живи свједоци били многи савременици. Из 

њих се, такође, да видјети какво је било, у односу на ову појаву, 

понашање тада компетентних водеhих људи и позваних фактора у 

сопственој средини, с обзиром на извикану фаму о општој јевреј

ској солидарности. Узеhемо за ову прилику, само дио података и 

констатација карактеристичних у једном и у другом смислу из ове, 

а занемарити писање остале градске штампе. 

Лист »Жидовска свијест« је, на примјер, одмах иза рата овом 
питању посвећивао доста пажње, па из љега и Тодор Круше>вац, у 

свом раду о босанским Јеврејима• у наведеној Спо..кеиици, цитира не

ке написе, нnр. новинара Давида А. Левија који је, nишуhи о јевреј

ској сиротиљи у Сарајеву, нарочито на Бједавама, дао ·)>nотресну сли

ку о приликама и условима. nод којима, та сиротиња станује и жи
ВИ<с8) 

Из једног извјештаја тајника тадашњег друштва »Поалеци:он« 

(Хајима М. Папе) поводом акције ове ·»јеврејске социјалистичке рад

ничке организације<< око сниваrња. властитог погребног фонда, што 

јој, узгред буди речено, није м,огла бити права сврха nостојаља 

и дјеловања, дознајемо како је до те мјере »[ .... ] биједно стаље на
ших радника, да они једва могу животарити, а камо ли да су у ста

љу поднијети тршкове око сахране у случају смрти<< .9) 

Да овакве трдље нису биле nретјеране може се закључити из 

излагаља истакнутог новинара Абе (Алберта) Коена у nредавању 

одржаном 9. фебруара 1928. године, у истом друштву, на теЈ'.{у с>О 

8) - Жидовс1еа свијест, с-арајево, бр. 216 од 30. З. 1923. 
9) - Јеврејс'IСи живот, Сарајево, бр. 12 ·од 1924. г. и у броју од 4. 1. 1925. r. 
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јеврејској сиротиљи«. Како сада извјештаја лист »Јеврејски гласе _ 
»[ ... ] г. Коен је у свом интересантном предаваљу указао на непојм
љиву биједу коју трпи јеврејско становништво, нарочито оно на пери
ферији, које осим материјалне биједе убијају и нездрави станови и 

друге неугодности [ ... ] И најљуhа европска сиротиља. на западус -
изјавио је А. Коен - »згражала би се над приликама у којима се 

нехигијенски и оскудно живи у тим махалама [ ... Ј Јеврејско ста
новништво ~fЗ дана у дан пропада, а то мјеродавни не видес.lО) 

Та тешка социјална питаља рјешава.ла су се у јеврејској сре

дини у оно вријеме, искључиво путем хуманитарних друштава у гра
ницама љихових могуhности. У »Јеврејском гласу« од 24. априла 
1929. године, наилазимо на податак да је од укупно 21 тренутно по
стојећег јеврејског друштва у граду Сарајеву љих једанаест исr\.љу

чиво потпорног и хуманитарног карактера. Ова чиљеница несумњиnо 

указује на постојаље одређеног смисла за солидарност у јеврејској 

средини, али исто тако и на сву оштрину присутних социјалних нро

блема унутар ље. За ублажавање ових проблема, изузев активности 

ових друштава, друге нису биле познате. Стога се не треба чудити 

што са;радник тога листа, друштвени и политички радник, nозната 

Хана Озмо, у једном ширем чланку под насловом: »Социјално-хума

нитарни рад у Сарајеву«, свој наnис закључује драматичним пита

љем: » [ ... ] шта би наша јаврејска сиротиња да нема "La Benevolen
c~je", "La Hшnanidad", »Societad de vizitaJr doljenJtas", »Ћшаt je'lx>
m1m" ... и осталих таквих друштава. Какав би био њен живот?«. 
На то и таква nитања која су просто висила у зраку нико није да

вао одговора, него су животне nрилике неумитно ишле сопственим 

неповољним током. Отуд је схватљиво када проф. Елијезер Леви, 

један од главних уредника истога листа, у њему, 23. септембра 1932. 
године, у свом аналитичком чланку о сарајевској јеврејској зајед

ници и њеним општим nриликама, поред низа других даје и овакву 

тешку констатацију: »[ ... ] наша средина се дави. Она се налази у 
стадију страховитог распадаља«. 

То је било вријеме најтеже свјетске економске кризе и ре

цесије у цијелој земљи, која није погађала само Јевреје. Њене дуго

трајне посљедице нарочито су се nоразно осјеhале у граду Сарајеву 

усљед већ сnоменутих околности. О самој незапослености у њему у 
тим годинама, о чему није нигдје постојала права. и nотпуна евиден

ција, може се расуђивати, нnр. и из факта да је »[ ... ] од Берзе рада 
тражило помоh у задњој години око 15.000 особа. и да је исту факти
чки и добило 13.500, што је карактеристично•, како је саопштио пред
сједник јеврејске кредитне задруге »Мелаха• др Јаков Кајон у свом 
извјештају за nословну 1934/35. годину.11) 

У »Јеврејском гласу« су у истој 1935. години, објављени подаци 
о резултатима једне анкете чији резиме гласи: •[ ... ] У Сарајеву 
има 398 породица са укупним бројем од 1700 лица које се налазе у 
оскудном стаљу и требају помоh заједнице. Од тих 1700 лица lll'S не 
привређују ништа. Рачунамо ли да Сарајево има око 8.000 Јевреја, 

10) - Јеврејс1Сu мас, Сарајево, бр. 6, од 17. 2. 1928. 
11) - Исто, број 18, од З. 5. 1935. 
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значи да је једна седмина нашег пучанства, апсолутно упуhена да 

живи од туђе помоћи.12) 
Задржимо се овдје још само на једном карактеристичном нarm

cy и на коментару »Јеврејског гласа« из времена у коме се у Eвporm 
веh водио нови свјетски рат, тј. у 1940. години. Коментар је штампан 
поводом објављивања у сарајевском »Јуrославенском листу« једне 

илустроване информације под насловом: »Обитељ с десетеро дјеце 

на улицюс Писање »Јеврејског гласа« се, дакле, односи на репортажу 

коју је донио »Југославенски лисТ« у броју од четвртка, 22. августа 
1940. »Наводи у њој су«, - потврђује "Јеврејски глас« - »нажалост, 

истинити. Породица радника Аврама Пинте, како смо информисани, 

још увијек није нашла стана и она се, док ово пишемо, веh •rрећи дан 
налази на улици ( ... ] и нико да јој се смилује [ ... ]«. Оскудни ку
ћни инвентар на коме је та многобројна пролетерска породица про

водила вријеме под ведрим небом налази се разбацан на сред улице 

у непосредној близини град~ке вијеhнице. Коментар сарадника .:tиста 

(младог књижевника Јахијела Катана}, штампан масним словима 

испод ове вијести, у изводу, гласи: » [ •.• ] не можемо шутке да пређе
мо преко ове жалосне појаве. Осјећамо свету и хумаiНу дужност да 
дигнемо протестни глас против овог и овакво·г морала [ ... ] доказ ве
ликог недостатка свијести и разумијевања за догађаје и превираља 

која се одвијају у данашњем друштву ( ... ]«.13) 

Да видимо сада колико је било· разумијевања и схватања код 
тадашњих позваних фактора и руководеhих људи у јеврејској зајед

ници за ово стање, односно за рll!,Цикално раслојавање друштва и 

наглу пауперизацију великог дијела јеврејск.ог становништва у 

граду Сарајеву. Ово је потребно утолико прије што се и данас, ту и 

тамо - занемарујуhи логику друштвеноr развитка - настоје ап

страхирати одређена друштвена кретања. Затварајући о·чи пред чи

њеницама и појавама. у друштвеној стварности, неки аутори :.iз ра

зних мотива покушавају третирати Јевреје као хомогену цјелину 
без унутрашњих супротности, подржавајући тиме илузије, а и рас
простраљене предрасуде о њима. 

Из напријед изложеног се види како појава социјалне диферен

цијације међу Јеврејима града Сарајева није била нова, него да се 

развијала одраније, али да је током времена и нарочито између два 

рата попримила алармантну оштрину и неуобичајене размјере. Стога 

се и не може третирати као чиљеница од марrиналног значаја. Лако 

се могло закључити, из тежине стања и размјера овог процеса, да 

је каритативни рад по·стојеhих хуманитарних друштава - која су, 

ван сваке сумње, играла одређену позитивну улогу - био крзiње 

недовољан. 

Сва су ова друштва имала дубоко људску суштину и племени

ту задаћу, али су еrзистирала на средствима из добровољних прилога 

и од ријетких завјештања. Изузев културно-потпорног друштва »Ла 
Беневоленције«, које је суставно подупирало образовање шегрта, 

12) - Исто, бр. 49, од 20. 12. 1935. 
13) - Исто, бр. 27, од 23. 8. 1940. 
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слабостојеhих средљошколаца и студената, ни једно друго, као ни 

сама Јеврејска опћина, није имало никакав програм с којюv; би се 

било у стаљу, бар до извјесне мјере, ухватити у коштац са растућим 
димензијама овог проблема. 

'У годинама иза рата, од 1923. па надаље, Јеврејска сефврдска 
оnћина је била окупирана великом покренутом акцијом за изградљу 
нове богомоље поред постојеће три, од којих двије у најстрожем цент

ру. Од првобитне намјере да се »нови знатно већи храм има сагра
дити на мјесту гдје се сада налази стари у Александровој улици.,, 

како се наводи у једној представци, убрзо се одустало, па је расписа.

ним натјечајем у априлу 1924. године, одређена нова локација и 

програм за изградљу богомоље не знатно већих, него монументалних 

размјера.14) Ова he акција ангажовати сва средства и све приходе 
Јеврејске сефардске опћине, створити јој тешке дугове, одвући паж
љу од тренутно и трајно највећег животног проблема сопствене сре

дине, спутати снаге и докраја јој везати руке. Да је то била амбиција 

и акција ограниченог круга људи, односно, тзв. највиших слојева 
јеврејског друштва, доказује нескривена скепса и правовремена упо

зореља многих добронамјерних људи која су била занемарена, па и 

критикована, што се види из писања штампе. О томе свједочи и саоп

tпТеље самог одбора за градњу сефардског храма у Сарајеву, објав
љено у »Јеврејском гласу« поводом издаваља брошуре о градљи уз 

апел за материјалну помоћ. 'У том се саопштељу, између осталог, зак

ључује како: »[ ... Ј са жаљељем морамо констатовати да ова бро

шура није донијела све оне плодове којима се наша Општина надала. 

Она, намијењена ширим слојевима овдашњих Јевреја да их побуди и 
потакне на сарадљу у тој светој нам зii!Даhи, остала је, нажалост, 
глас вапијућег у пустиђи ... «.15) 

Поменути шири слојеви јеврејског грађанства, у којима су рад

ници и намјештеници, занатлије, ситни трговци и други чинили пре

тежну већину, морали су, у грчу свакодневне борбе за голи опстанак, 

остати незаинтересовани за овај и друге подухвате јеврејског поли

тичког водства и Сефардске опћине, јер у љиховим пословима нису 

узимали непосредног учешћа, нити су при доношељу одлука имали 

15ило каквог уТИЦаја.. Из свих објављених листа за избор опћинске 

управе се види да су у љој редовно били заступљени искључиво по

сједници, велики трговци и љима блиски добро ституярани интелек

туалци. То је, истина, била насљеђена и увријежена стара, али за 

нова времена и друкчИје прилике непри:кладна пракса. ИТ>rућни су 
представљали узак и од народа отуђен круг људи, далеко, од разу

мијеваља' тешкоhа у животу ширих слојева и од схватаља све сло~ 

жености домаћих прилика, као и нових појаЈВа и тенденција у дру

штвеним кретањима у савременом свијету. 

То су, поред осталих, главни фактори који су, на осноюi разли

читих друштвених позиција и неједнаких интереса, морали довести 

14) - Поменута nредставка носи број 765/922 од 6. 11. 1922. 1И налази се у 
Држ. архиву БиХ. 

15) - Jeвpejcxtt мас у броју од 20. 1. 1928. 
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до формираља супротних схватања и до љиховог снажног и јавног 
испољаваља. 

Погледајмо сада неке од карактеристичних nримјерэ таквог 

расположеља и манифестација изразитог nолитичког диференцираља. 

Подсјетиhемо најприје, с тим у вези, на веh утврђену чиљеницу 

о прилажељу и учешhу радништва и других nриnадника сарајевског 
јеврејског живља радничко:м и социјалистичком покрету од првих 

дана љиховог организо·ваља и у све већем броју од првог сЕјетског 

рата. Та је појава још наглашенија у годинама иза рата, па као до

каз одређене политичке оријентације нека буде поменуто да се на 
изборима за Конституанту, новембра 1920. године на комунистичкој 
листи вође сарајевског пролетаријата. Ђуре Ћаковиhа, ка·о љегов 

замјеник појављује јеврејски раднички активиста,, браварски радник 

Главне жељезничке радионице Израел Гаон. Друга двојица Јевр~ја 

-један столарски и други ковачки радник - били су nредставници 
листе за први, односно трећи градски изборни рејон. Као што је nо

знато, Ђуро Ђаковић је на овој листи и побиједио.16) 
Кад се радило о изборима за сопствену, боrюштовну опћину, или 

пак о изборима у сарајевску градску оnћину, Јевреји су раније изла

зили компактно, са једно.м јединственом листом или су, у правилу, 

гласали јединствено. 'У изборима, међутим, 1922. године, за нову 
управу јеврејске сефардске опћине nојав~ле су· се, уз дотле непо
знату живу агитацију, три листе. Једна је била конвенционална, док 

се друга декларисала као демократска, а треhа као омладинска. 

Биле су предузете све мјере да се ове листе елиминишу, што је и по

стигнуто. 

Највеhа су гибаља дошла до изражаја приликом избора ьијећ
ника сарајевске градске опћине у јесен 1928. године. Наиме, сада је, 
поред уобичајене била истурена и друга јеврејска листа (др Пепија 

Баруха) која је, наводно, требало да заступа интересе јеврејске <.иро
тиње и пролетаријата. Ова је околност узбудила духове, наелектр<и

сала атмосферу и изазвала жуч:не полемике. Против представника 

нове, радничке листе, тзв. четврте кутије, водила се организована 

кампања уз тешке и неуоб'ичајене оптужбе. Како су ову nојаву ра
зумјевали и објашљавали дотадашњи nолитички репрезентанти сара

јевских Јевреја и како су је квалификовалw види се из говора и де

финиције једног од истакнутих чланова. тог водства, дра Браце По
iЬОКана на политичком збору о•држаном средином октобра 1928. годи
не. На збору, он је, између осталог, изјавио да ~>[ ... ] госпо·да око 

друге листе настоје око ствараља једног расположеља и мишљеља 

у народу да код нас постоје двије супротне класе чији се интереси 
сукобљавају [ ... Ј Проблем сиротиље није код нас класни, веh чисто 
лични [ ... ]«Р) У том духу кретали су се чести противурјечни ко
ментари након избора који су донијели новој листи видан успјех -
два од укупно пет јеврејских заступника у градској опhини Сара-

16) -Г Jtac слободе, Сарајево, бр. 252 од 19. 11. 1920. и у бројевима 260 и 261. 
17) - Јеврејски мас, бр. 40 (стр. З) од 19. 10. 1928 - Др Б:рац~ Полсжан 

је касније rюлитички еволуирао и пришао 1938. г. удружеrюј опозицијм. 
Имао је позитиван однос и према напредном ПОК'рету. 
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јева. Такав један карактеристичан коментар у »Јевре]·ском г 
· · б . ћ ласу«, 

кОЈИ Је ио у рукама владаЈу ег слоја, написао је у броју од 7. но-
вембра 1920. г. његов главни уредник. Корисно је по наше закљvчке 
из тог уводника цитирати неколШ{о констатација као што су~ на 
примјер, ове: 

»[ ... ] Прва лкста није имала никаквих нарочитих парола, она 
је била просто јеврејска листа! ... Друга листа (др Пепија Баруха, 
пр. п.) је, напротив, изашла на терен с паро·лама. Главна парола, тј. 
она у којој је изражено оно што је нагнало један дио Јевреја да се 
одвоји од досадашњег јеврејског политичког водства јесте тэ да ин

терес средњег и нижег сталежа нису бИли у досадашњој политичкој 
формацији довољно заступани и заштићени. Споменути сталежи жи

вјели су, по наводима њихов•их вођа, у тами и ропству. Они су били 
експлоатисани од досадашњег Политкчког одбора у којем, тобоже, 

махом сједе богаташи. Хоhемо класну борбу јер постоје Iшасне ра

злкке кQје се сукобљавају. Та лкста је, дакле, настала из потребе да 

се експлоатисани, тј. средњи и нижи сталежи поставе на своје ноге 
и да тако извојште себи своја права која им капиталистк [ ... Ј ускра-
ћују [ ... ]«. 

Говорећи о резултатима избора, на којима је друга Л'Иста доби
ла пуних 4311/11 јеврејских гласова, писац истог чланка објашњава да 

то »[ ... [није успјех г. дра. Пепија Баруха, јер би тај успјех могао 
постићк свако ко нервозној јеврејској маси стави у и:.Јглед нешто 

ново, а то може да буде и магловито и неодређено и нејасно. Јер, 

није г. др. П. Барух пробудио и потакнуо масу, већ је маса била 

спремна на буну без икаквих парола и програма и она је тражила во

ђу [ ... ] Пошто је код нас сиромашног свијета више од 90"1/о, тре
бало се је постићи претежна већина с овако лако упаљивом паро
лом чију основност маса није разумјела [ ... ] Наша заједница није 
политички зрела [ ... ]<t.18) 

Оставимо, на основу оваквог резоноваља, устрану оцјену о то

ме ко није био политички зрео и задржимо пажњу на учињеној кон

статацији о проценту сиромашног становништва међу Јевреј'има гра

да Сарајева, као и о стаљу и расположењу у том претежном дијелу 

јеврејског грађанства, који је аутор чланка назвао »Нервозном ма

сом«. Јер, управо споменути проценат, мада се исти не може узети 

као потпуно тачан, као и уочена >>СПремност на буну« најширих сло

јева, што све скупа овај аутор сигурно Н'ије посве измислио, очиглед

но је ишло у прилог онима који су говорили, тврдили и доказивали 

супротно његовим (и не само љеговим) тезама и закључЦима. 

Тој тобоже нервозној јеврејској маси очигледно није било стало 

ни до каквих мудроваља и политизираља, већ јој је био потребан 

један широко утемељен програм мјера к конкретних акција за рје

шавање, или бар ублажавање њених горућих животних проблема. 

Она је 'l'ражила промјену сво'l' неподношљивог стања и положаја. 

Рад постојећих каритативних асоцијација сматран је периферним, јер 

је био сасвим ограничен и за тежи:ну стања неефикасан. Језрејска 

18) - Исто, бр. 44, од 7. новембра 1928. 
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сефардска опћина као најјача, унеколико и најпозванија заједиичка 

установа, бавила се другим пословима. Beh. 1934. године, у више броје
ва "Јеврејског гласа« износе се чињенице и подаци о, такореhи, ката

стрQфалном финансијском стању Јеврејске сефардске опhине у Сара

јеву. Из њих јавност дознаје да готово 5rJ!/!I свих прихода опћине 
иде за отплату самих ануитета код Хипотекарне банке на име дуго

ро'Шоr кредита и дуга насталог око изградље великог репрезента

'1'ивног .храма. Само тај ануитет био би, у то вријеме, довољан за 

подржавање више стотина сиромашних породица, односно за преду

зимање многих корисних социјалних мјера. Да би се тај велики дуг 

'ИОле уредно могао отплаћивати банци, нова опћинска управа је била 

присиљена увести наплату прогресивног пореза. Против те нужне 

мјере дигли су се и Опћину код Дринске бановине тужили за тобож

њу незаконитост одлуке најбогатији 'и то управо они који су раније 

стајали на челу те исте опhине и били најодговорнији за створене 

јој дугове. 

У наредним годинама, ово се стање ни у ком погледу није 

побољшало веh је, напротив, постајало све теже. То је процесу 

социјалне диференцијације међу сарајевским Јеврејима давало још 

интензивнији ток, а политичкој поларизацији радикалнији смјер. 

На то су сада утицали и наглашенији акценти антисемитског, одно

сно профашистичког понашања реакционарних, конкурентских, а ди
јелом и самих владајућих кругова. 

Снажан доказ те поларизације, поред осталих, манифестовао 

се приликом скупштинских избора у децембру 1938. године, када 

је, тзв. полити"Чко водство Јевреја, агитујући за владајуhу стран

ку (ЈРЗ) и владу др М. Стојадиновића остало, такореlш, осамље
но. Резултати ових избора су показали да је од укупно 2234 уписаних 
Јевреја - правих бирача у граду Сарајеву - свега њих 403 гласало 
за владу, 707 није уоnште изашло на биралиште, док се 1124 и поред 
свих притисака јавно оnредијелила за удружену оnозицију.IР) 

Тумач и носилац тог расположења и оnредјељења је била са

да јеврејска омладина, нарочито она из редова радништва и напред

не интелигенције. За рјешеље нагомиланих животних nитаља и дру

штвених супротности она је, с ослонцем на најпрогресивнију снагу 

друштва, КПЈ, тражила и налазила нове путеве ван уских оквира 
своје уже средине.2О) 

19) - Подаци о резултатима избGра потичу из службеног повјерљивог 
.извјештаја Кр. банске уnраве Дринске бановине. Извјештај је услиједио 
28. 12. 1938, на осно'Ву наређеља МИ!Нистарст.ва уонутр. послова владе 
др М. Стојадиновиhа, од 15. 12. 1938, да се јави: •како су Јевреји 
гласали на прошлим изборима«! Држ. архиа БиХ - К. Пов. Д. З. 
бр. 7490/38. 

20) - О томе шире види у мој-им радаБ'има: - У aвanzapдu друштвепоz 
npozpeca, у »Споменици 400 година ... «, Сар. 1966, C'I1p. 189-204, и 
- О раду у Мататји, у eдuцt,ju »Сарајево у револуцији«, Сар. 1976, 
стр. 565-577. 
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