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Писмо југословенског исељеника у Израелу
Новостворена држава Израел била је од тренутка проглашења независности, средином маја 1948, до све до краја 1952. године, циљ једног од највећих миграционих покрета XX века. За нешто више од четири године, у јеврејску државу на Блиском истоку уселило се приближно 700.000 нових житеља, превасходно из земаља Европе чије су јеврејске популације претрпеле
највеће губитке у Другом светском рату.1 Овом миграционом покрету широких размера прикључила се и сразмерно мала заједница југословенских Јевреја. Савез јеврејских вероисповедних општина (СЈВОЈ) је, са благословом
југословенског послератног режима и уз свесрдну подршку међународних
јеврејских организација, између 1948. и 1952. године у Израел испратио пет
таласа исељеника. Земљу је за пет година напустило приближно 7.500, од
око 15.000 Јевреја колико је преживело Холокауст.2
Мада, сасвим разумљиво, није могуће утврдити каква су била очекивања сваког индивидуалног исељеника од нове домовине, претпоставка је
сваког од њих била да ће му емиграција омогућити, на који год начин га је
лично дефинисао, бољи живот. Малобројни југословенски Јевреји који су
преживели трагедију Другог светског рата, у емиграцији у Израел тражили
су прилику за нови почетак. Непосредно по проглашењу независности било
је, међутим, дискутабилно колико су услови у новоствореној јеврејској држави објективно могли бити бољи од оних у ратом разореној Југославији.
Под притиском сталног прилива имиграната, Израел се у првим годинама свог постојања суочавао са низом акутних проблема.3 Израелске вла1
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У оквирима првог таласа организоване емиграције, крајем децембра 1948, односно
почетком јануара 1949, Југославију је напустило 4.098 Јевреја. Током јуна и јула следеће године уследила је емиграција још 2.490 југословенских Јевреја, у склопу другог
таласа исељавања. У три следеће године реализовано је треће (март 1950, 409 исељеника), четврто (мај 1951, 658 исељеника) и пето организовано исељавање (октобар
1952, 84 исељеника). Детаљни извештаји о пет таласа организованог исељавања чувају се у АЈИМ (Архив Јеврејског историјског музеја), Ал. (Алија) 1948–1951, п. к.
(привремена кутија) 768.
Укратко о проблемима који су настали услед наглог увећања броја становника Израела, видети: Spivak, Aviah, Die Intergration von Einwanderern in Israel: Politische und
ökonomische Folgenwirkung, u publikaciji: Bade, Klaus, Troen, Ilen, Zuwanderung und
Eingliederung von Deutschen und Juden aus der früheren Sowjetunion in Deutschland und
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сти нису могле за све нове житеље да обезбеде одговарајући смештај, а тржишта рада убрзо је у потпуности засићено, пре свега квалификованом радном снагом. Југословенски досељеници првог таласа у Израел су стигли почеком 1949. године немајући ни приближно реалну представу о томе како
ће, бар у првом периоду, изгледати њихов живот у новој домовини. Суочени
са разочарањем дела имиграната, челници Хитахдут Олеј (Удружења исељеника) Југославије упутили су упозорење свим будућим досељеницима.4 Као
кључне проблеме, при томе су истакли управо непостојање одговарајућих
смештајних капацитета за све досељенике и презасићеност тржишта рада.

***
У архивима у Србији сачуван је тек незнатан број извора првог реда
који говоре о томе како су југословенски исељеници у Израелу доживели
своју нову домовину. Један од таквих извора је и писмо анонимног југословенског емигранта, које смо овде предочили читаоцима. Писмо је, крајем
октобра или почетком новембра 1949, неименовани исељеник упутио јеврејској вероисповедној општини у Ријеци.5
Пошто је, очигледно, у Израел стигао у склопу једног од прва два таласа организоване емиграције југословенских Јевреја, неименовани исељеник се осетио дужним да будућим исељеницима скрене пажњу на сопствено
разочарање стањем затеченим у новоствореној јеврејској држави. Због недостатка сличних извора, али и услед јединственог увида који ово писмо пружа у утиске појединачног учесника у масовној емиграцији Јевреја из Југославије у Израел, сматрамо да његов садржај завређује пажњу историографске јавности.
Писмо које је нама било на располагању представља транскрипт
оригиналног дописа који је стигао ЈВО Ријека. Челници општине су, како
се чини, задржали рукопис, док су у Београд послали препис. Документ је
откуцан латиничним писмом, ијекавицом. При преписивању писма, коришћена је машина без дијакритичких знакова карактеристичних за српски,
односно хрватски језик, те су ови додати накнадно, док је уместо слова đ,
редовно коришћена алтернатива dj. Употреба знакова интерпункције и великог почетног слова је недоследна и често неправилна. Ради очувања аутентичности текста, све постојеће правописне, стилске и језичке грешке нису
исправљане.
Писмо се чува у Архиву Јеврејског историјског музеја у Београду, у
привременој кутији број 743, под инвентарним бројем 3604/49.
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АЈИМ, Ал. 1948, п. к. 827, Допис Хитахдут Олеј Југославије, СЈВОЈ-у, 9. март 1949.
АЈИМ, Ал. 1950–1951, п. к. 743, Допис ЈВО Ријека, СЈВОЈ-у, 3. новембар 1949, Пов.
бр. 3604/49.
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***
IX. 1949
„Dragi drugovi,
Čuo sam da se sada kod Vas priprema tzv. 3 alija6 za izrael. Držim svojom
osnovnom dužnošću da na osnovu iskustva većine Jugoslovena koji se nalaze ovdje u Izraelu skrenem pažnju svima onima koji se spremaju da dodju, na slijedeće
činjenice: Svi useljenici moraju silom prilika da provedu najmanje 5 meseci pa i
više po logorima, pod šatorima. Ovi logori broje od 10.000 do 15.000 ljudi, a nalaze se 30 do 50 kilometara udaljeni od većih gradova. U satorima stanuje 6 do 8
osoba pod najprimitivnijim uvjetima. Sada se u takvim logorima nalazi nešto manje od 80.000 ljudi. Pošto za izdržavanje tih logora imade svakog dana sve manje
sredstava (koji se zato brine, nalazi se u teškim finansijskim prilikama), to je stanje iz dana u dan teže. Hrana je slaba i nedovoljna. Treba znati da i u Izraelu vlada velika oskudica u živežu, naročito u mesu, mlijeku i jajima. To se vidi po „repovima“ potrošača, koji uzalud čekaju na sledovanje. Usled toga kao i teških klimatskih uslova, useljenici mnogo stradavaju a naročito deca. Sa stanovima pravi
se najbezobzirnija špekulacija, rijetki su oni, koji si to mogu priuštiti, jer za najobičniji stančić treba platiti 500 do 600 funti odstupnine. Oskudica stanova uslijed
silnog preliva je upravo nečuvena.
Mogućnosti uposlenja su vrlo teške. treba znati da po zvaničnoj štatistici
ovdje ima oko 25.000 nezaposlednih starosjedioca (samo u Tel-Avivu 12.000) pa
ako se uzme u obzir ove koji se nalaze po logorima, znači oko 10% sveukupnog
stanovništva je nezaposleno. Više izgleda za zaposlenje imaju zanatlije kao i oni
koji se odluče za zemljoradnju. Medjutim zemljoradnja se obavlja kolektivno i
netreba zaboraviti da je zemljište vrlo teško i do sada uopcte neobrađeno, pustinjskog karaktera kao i da od aprila do novembra ovdje ne pada niti kap kiše. Za sve
ostale (naročito intelektualce) ostaju jedino fizički rad, a te mogućnosti su vrlo
neodredjene i jako teške. Treba zatim računati i sa mentalitetom ovdašnjih ljudi,
koji je za nas jugoslovene veoma težak. Borba za svakidašnji kruh vodi se na život i smrt. ko je u toj borbi slabiji biva nemilosrdno zgažen. Poslodavci iskorišćavaju radnike do maksimuma, ko taj tempo rada ne može da izdrži, biće bez daljnjega izbačen na ulicu. Opšte socijalne prilike su dosta teške. Ni u kojem drugom
gradu na svetu (sem možda u Chicagu) ne dešava se u jednom danu više razbojstava, silovanja žena nego što u Tel-Avivu. Treba samo čitati ovdašnju štampu.
Usled ovakоvih prilika veliki broj useljenika se vraća u svoje zemlje kao
Francuzi, Italijani, Austrijanci, pa čak i njemački židovi!7 Mnogi Česi bi se vratili! Od Jugoslovena, 80% bi se vratilo natrag, ovo je činjenica koja se neda poreći.
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Алија (хебрејски עלייה, дословно „успон“) – појам алија потиче из Старог завета, у коме означава повратак Јевреја у Палестину, од такозваног Вавилонског ропства (586–
539 година п. н.е.). Аналогно томе је истим именом од краја XIX века означавана масовна имиграција Јевреја у Палестину, а после 1948. и у Израел.
Подвучено у оригиналу.
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Nažalost mogućnosti za povratak u Jugoslaviju za sada ne postoje,8 a isto tako
nema za nas Jugoslаvene mogućnosti za odlazak u koju drugu zemlju.
Ovo je drugovi stvarnost i zato dobro, dobro9 promislite pre nego što se
odreknete jugoslovenskog državljanstva. Mi smo već ovde teška razočaranja i
poniženja prošli, pa bismo vam to želili prištediti. Ne zaboravite da je domovina
svakom čovjeku tamo gdje je rodjen. Iz Jugoslavije Vas danas niko ne tera, a ovdje ćete naići na mentalitet poljskog Jevreja koji će vam kazati: zašto ste došli?
јesmo li Vas mi zvali? Molim da ovo pismo pokažete svima Židovima na Rijeci i
Susaku i da prepis pošaljete općini Zagreb i Beograd.
SAMSE PREVARIO
Beit Lid (Hei)
Doar Nataniel (Izrael)
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Mnogo Vas pozdravljam
(potpis: Prevario)

Југословенским Јеврејима који су склопу организоване емиграције напустили земљу
и иселили се у Израел, врло ретко је одобравано да се у њу врате. Процедура која је
претходила добијању дозволе за повратак трајала је дуже од годину дана, од тренутка
подношења молбе, а сви повратници били су условљавани поновним прихватањем југословенског држављанства и одрицањем од имовине коју су оставили за собом када
су се упутили у Израел. Исељеници чије би првобитне молбе за повратак у Југославију биле одбијене, у великом броју су се обраћали директно Јосипу Брозу Титу, који је
њиховим жељама углавном излазио у сусрет. Mladenka Ivanković, Jevreji u Jugoslaviji
1944–1952. Kraj ili novi početak, Beograd 2009, 337–338.
Подвучено у оригиналу.

