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БЕТ КЕВАРОТ –  
КУЋА МРТВИХ

ЈЕВРЕЈСКИ ЖАЛОБНИ ОБИЧАЈИ
Сажетак: Је вре ји су вер ска и на ци о нал на ма њи на ко ја ве ко ви ма 
жи ви на тлу Ср би је, да ју ћи свој пе чат и до при нос ње ном бо га том 
и ра зно вр сном кул тур ном на сле ђу. Иако са свим укло пље ни у ши ру 
сре ди ну, Је вре ји има ју из ра зи те ет но ло шке спе ци фич но сти. Циљ 
овог ра да је да при ка же и об ја сни жа лоб не оби ча је код Је вре ја 
и њи хов тра ди ци о нал ни од нос пре ма смр ти као јед ном од нај ва
жни јих сег ме на та људ ског по сто ја ња. Уз из ве сна од сту па ња и 
тран сфор ма ци је, ко је су не ми нов не, опи са ни жа лоб ни оби ча ји су 
и да нас ак ту ел ни, као што су и на ве де ни тер ми ни на хе бреј ском 
је зи ку у упо тре би.

Кључнеречи: Је вре ји, Ср би ја, ју да и зам, жа лоб ни оби ча ји, гро бље

Најстарија јеврејсканасељаокојимасведочеодређенаар
хеолошканалазиштанатериторијинекадашњеЈугославије,
формиранасууIIвекууМакедонијиидужјадранскеобале
удобаРимљана.Томе јепретходиосудбинскипреокрету
историји Јевреја63. годинепрен.е.када,саокупацијоми
превлашћуогромнеитаданепобедивеРимскеимперије,по
чињеопштадијаспорајеврејскогнародакојаупотпуности
узимамахаод70.годинеидругогразарањајерусалимског
јеврејскогхрама.Одтада,Јеврејисуживелирасутипорим
скимпровинцијама,билисуробови,алиивештезанатлије.
СобзиромнатодасуихРимљанидоводилиинасељавали,
међуосталимрегионима,инаБалканскомполуострву,као
и да углавномнису спречавалињихово слободно кретање
иизборстаништа,свакакосеможепретпоставитидасусе
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Јевреји,утимдавнимвременима,насељавалиинатерито
ријиданашњеСрбије.1Утомконтексту,јеврејскаисторија
икултурауСрбијитрајевећскородвехиљадегодина.Ме
ђутим, већамиграционакретања Јевреја, која сууследила
каснијеусредњем,ајошвишеуновомвеку,пружајумного
вишеподатакаисазнањаојеврејскимзаједницамауСрби
ји,њиховомначинуживотаидодиримасакултуромСрба.
Јевреји – тзв.Сефарди, који су крајемXVвека билидра
матично изгнани изШпаније и Португалије, населили су
Србију (областиподОтоманском влашћу) и организовали
својеопштиневећпочетком,односноупрвојполовиниXVI
века.НасељавањеАшкеназаЈеврејаизсредњеиисточне
Европе,одвијалосеираније,анарочитојепојачаноуXVI
IIиXIXвеку.Ашкеназисусеувећембројунасељавалина
северу,уВојводини,мадаихјебилоиудругимделовима
Србије.

Временомсуорганизованејеврејскеопштинеуразнимде
ловимаСрбије,увећимилимањимградовима.Каозанатли
је и трговци, Јевреји су се радо насељавали близуСаве и
Дунава,уБеограду,Шапцу,Смедереву,идругимградови
маи варошима, вршећи веомапозитиванутицај на развој
привреде.Иакосујеврејскезаједнице,уствари,билемало
бројне,њиховепословне,честоиродбинскевезесајевреј
скимживљемуАустроугарској,Италији,Турскојидругим
земљама,доприносилесуопштемразвијањутрговачкихве
заидругихпривреднихгранакарактеристичнихзаградске
средине.

Јеврејисуетничкаиверскагрупакоја,каоисвеостале,има
својеспецифичности.Ипак,оноштоихпосебноиздвајаје
стечињеницада Јевреји,употпуности,поистовећујувер
скиинационалниидентитет.Тозначи:акочовекбилоког
верскогиетничкогпореклаискреноиформалноприхвати
јудаизам и живи надаље поштујући јудаистичка правила,
постајеЈеврејиниприхваћенјеусвемукаотакав;истовре
мено,„рођени“Јеврејинкојипрекршијудаистичкаправила,
престаједабудеЈеврејин...нијевишеприхваћенкаоЈевре
јин. Јудаизам јенајстаријамонотеистичкарелигија која је
бескомпромисноодредилајеврејскиначинживотаитоујед
нопредстављаодговорнапитањеотомекакосусеЈевреји
уопштеодржалитокомхиљадагодинаживотаудијаспори
(јошпреримскихосвајања),икакосусачувалисвојоснов
ниидентитет,својурелигијуисвојобичајнисистем.„Плат
форму“јудаизма,атимеиначинаживота,чинилесуичине

1 Недомачки В., Досељавања, у:Жи до ви на тлу Ју го сла ви је, Музејски
простор,Загреб1988,стр.1415.
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јеврејски свети свитакТо ра (пет књигаМојсијевих – део
СтарогЗавета)игигантски јеврејскизаконикТал муд,који
јевековимаписан,допуњаваниразрађиван.2То ра,азатим
Тал муд,представљајуосновујеврејства,целокупногначина
вредновањаипоимањастварииодноса.3

Ово су веома важне чињенице за разумевање суштине је
врејског начинаживота, јеврејских схватања и погледа на
унутрашњи и спољашњи свет. Наравно да Јевреји током
силногпротокавековаподлежуутицајимадоминантнесре
динеибарделимичнојасимилацији(којајеприметнауСр
бији), и наравно да многињихови обичаји веома личе на
обичаједругихнарода (јерљудскирод јеипак јединствен
и сличномисли).Ипак,истакнута јепотребада сеодржи
онамисаона„тврђава“којачувапореклоитрадицију.Утом
смислу,Јеврејимагдеимакакоживели,билоуШапцу,би
лоуКаракасу,чувајусвојусуштинскуспонусајудаизмом...

Упрошлости,свинародисусматралидапостојетриоснов
намоментауживотучовека:рођење,венчањеисмрт.Шта
Јеврејимислеосмрти,штарадекадасеприближи?

Схватањеживотаисмртиујудаизму,израженојенизомоби
чаја,верскихиритуалнихпоступака.Читавсистемжалоб
нихобичајакодЈеврејаупотпуностијерегулисанверским
прописима,мадасуделимичноприсутнииониподсвесно
сачуваниоблиципонашањаиверовањакојисупреживели
изпрастарих,нижиханимистичкихидругихпаганскихфор
ми.Упрошлимисторијскимикултурнимпериодимадру
штвеногиекономскогразвоја,смртједногчланазаједнице

2 ВерберЕ.,МихаиловићМ.иБошковићХ.,Је зик, пи смо и књи га Је вре ја 
у Ју го сла ви ји,Београд1979,стр.1317.

3 ДанонЦ.,Збир ка пој мо ва из ју да и зма,Београд1996,стр.160.

Слика1Торасапоказивачемзатекстјадом(рука,хебр.),
ИззбиркеЈеврејскогисторијскогмузејауБеограду
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погађалајецелузаједницу.Начинопхођењаиизражавања
емоција најближих сродника, као и њиховог окружења у
случајусмртичовека,прописанисууТо ри.ПравилаизТоре
опонашањуи туговањудеце заизгубљенимродитељима,
родитеља задецом, задругимчлановимапородице, затим
запријатељимаидругимприпадницималокалнезаједнице,
временомсуразвијанауправцуизванредногпоспешивања
нежнебригеисаосећањапрвозаумирућег,аондазаожа
лошћене.Функционисањеширезаједницебилојеусмерено
капружањуобјективнепомоћииподршкеоболеломчовеку,
иу случајуњегове смртионимакоји тугују дабиимсе
омогућилосуочавањесаболом,преживљавањеиналажење
духовногмира.4

Болесном човеку се изражавала пажња доласком у посе
ту.Правилопосетеболесника,би кур хо лим (хебр),било је
друштвеноправилопонашањасарелигијскомконотацијом.
Би кур хо лим јепредстављалодобродело,верскуиморал
нудужностсвакогЈеврејинапремањеговимрођацима,при
јатељима,алиисвимосталимпознаницима,безобзирана
њихову националну и верску припадност или друштвени
положај.Обичајпосећивањаболесниканијеподразумевао
самодуховнуподршку,већиконкретнуматеријалнупомоћ.
Акојеболесникбиоимућан,утехаиохрабрењесубилидо
вољни,алиакојебиосиромашан,посетилацмуједоносио
потребне ствари. Изграђена су строга рабинска упутства
о томе када, и у којојмери, треба ићи у посету.У случа
јутешкихобољењаилиповреда,посетајебилазабрањена
упрвимданима,којасусматрананајкритичнијим.Тадасе
оболесникустараласамонајужапородица.Послетогапо
сетесубиледозвољене,алисамоусатимакаданедолази
лекар.Сварабинскаупутстваопосећивањуболесникабила
суусмеренакапостизањухуманекористизањега,итоуз
великиопрездасенебиизазваледодатнекомпликације,ко
јесууслучајевиматешкихболестибилемогуће.Ујудаизму,
људскиживотјенеприкосновен.Пружањепомоћиугроже
номчовекуоправданојеипотребноубилокоммоментуи
контексту,чакиакоподразумевакршењеодређенихправила
понашања (нпр. заШабатилинекидругивеликипразник
штојеиначеунормалнимоколностимабилонеприхватљи
во).

Услучајевиматешкихобољењаисмртнеопасности,при
бегавалосевеомастаромритуалупроменеименаболесни
каши нуј ’ашем,којијеуосновибиомагијскогкарактера.

4 ДанонЦ.,Збир ка пој мо ва из ју да и зма,стр.173188.иДанонД.,Је вреј
ски жа лоб ни оби ча ји,посебанпрегледтерминаиобичаја,Београд1996.
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Болесникуједаваноновоимесајаснимсимболичнимзна
чењем,например:Хајим–живот(хебр),Јахиел–Богожи
вљава (хебр), итд. Очигледно је реч о магијском ритуалу
преживеломизпаганскихвремена,којислужитомедаза
штитичовекаилида„завара“болест (злесиле).Магијска
моћименапознатајеиудругимкултурама.5Например,код
источних и западнихСловена (Руси,Пољаци, и др.) деци
једаваноимеЛав,докјекодСрбазаступљеноимеВук.За
овакваименасеверовалодаодбијајуизастрашујузлесиле,
пасукоришћенанајвишеупородицамаукојимајесмртност
децебилавелика.Судбинскаповезаностчовекаињеговог
именапоменутајеиуТалмуду,покојемсумолитва,мило
срђе,променаименаипроменаделовањаусловиподкојима
можедасеутиченадаљитокствари.

Појеврејскомобичајномправу,еутаназијајебилазабрање
наисматранајеубиством.Убезнадежнимситуацијама,ле
кар,ро фе(хебр.)ниукомслучајунијесмеодаодустанеод
бригезасвогпацијента,безобзиранатодалиреалноможе
дапомогне.Лекарјемораодадејствујеохрабрујућеидасе
надазаједносасамртником.Човекнасамртиназиванјего
сес(хебр.)иниукомслучајунијесмеоостатисам.Седети
узсамртникабилајевеликами цва(богоугоднодело,хебр.)
којеје,уосталом,присутноиудругимкултурама,каоијош
некедругеритуалнерадње.Јеврејисуверовалидачовекко
јиседиузсамртниканемасамоутешну,већиодбрамбену
улогу.Заправо,утренуткукаданаступасмртодвијасеже
стокаборбаизмеђуанђелаидемоназадушуго се саисâмо
присуствоживогчовекакојијеблизаксамртнику,растерује
демоне.Поштобинаступиласмрт,покојниковсин(илидру
гиблизакчланпородице)склапаојеочииподвезиваодоњу
вилицупокојнику.Телојеполаганонапод,покриваночар
шавом,апоредглавепокојникагорелајесвећа,којаје,каои
ухришћанскимверовањима,обасјавалапутчовековојдуши
канебу.Каоштого се санијетребалоостављатисамог,тако
сенителопокојниканијеостављало.Обичајем„чувања“те
ла(бдења)сведосахранеисказиванојепоштовањеумрлом
човеку јер,у јеврејскојтрадицији,човек јесветобићекао
штосусветисвициТо ре.АналогнопоштовањуТоре,било
доксечитаилијесмештенаусветиковчегухраму,изра
жавасепоштовањечовеку,какозањеговогживота,такои
усмрти.Поредпокојникасестражаридању,ноћу,чакиза
Шабатиљудикојипоредњегаседеназивајусешо ме рим
чувари(хебр.множ).

5 ФрејзерЏ.Џ.,Злат на гра на, сту ди ја ма ги је и ре ли ги је,Београд1937,
стр.313.
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Свеиоле организоване јеврејске заједницеимале су света
удружења –Хе вра ка ди ша (свето друштво, хебр.), која су
дугорадиланадобровољнојосновиитекуновијевреме,у
великимопштинама,почињудасеангажујуиплаћеналица.
ОвасветаудружењасузваничнооснованауXVIвеку,(по
првипутуПрагу),мадасесличнаудружењапомињу још
уТалмуду.Хе вра ка ди ша себринулаизаживеизамртве
обилазилајеболеснике,обезбеђиваласиромашнималеко
веилекарскупомоћ...Кадабичовекумро,Хе вра ка ди ша
бипрала тело,припремалага,облачилаисахрањивала.На
крајубиприпремалаипрвиручакзаожалошћенупородицу
послесахране.

Прање мртваца вршено је са великом пажњом и пошто
вањем, у посебној кући локалне заједнице или посебној
просторији гробљанске капеле. Покојника су облачили у
посмртнуодећу,та хри хим(хебр.)којајебилаодбелогла
неногплатнасанајмањетри,анајвишеседамделова,ши
венихбезпоруба,чвороваиџепова.Овакавскроманначин
облачењамртвацајеопштеправило,обичајноиверскипро
писано,ускладусаверовањемдасуусмртисви једнаки.
Карактеристикета хри хим одеће имају симболична значе
ња:белабоја је симболисалачистоћудухаипраштање, а
недостатак чвороваи лабави спојевина одећи су требали
дапослуже„лаком“почеткуоностраногживота.Покојника
ништаније требало да спутава, а позната јемагијскамоћ
чвора(обичнонегативна)несамоујеврејској,већиудру
гимкултурама.Недостатакџеповауказујенатодачовека
наономсветупратеТо раињеговадобрадела,тедамуни
какваимовинанетреба.Јединипредметкојисесахрањује
самртвацем јењеговмолитвенишал,та лит (хебр), коме
сепретходноодсече једнареса (талит јеправоугаоногоб
ликаинаугловимаимапосебнонаправљенересекојему
дајусакралнувредност).Одсецањемједнересеодузимасе
сакралнавредностшалу,односнопоказујеседагавласник
вишенеможекористити.

По јудаистичким правилима, период од наступања смрти
досахране,тзв.ани нут(хебр.)небитребалодатраједуже
оддвадесетчетирисата.Тојесвакако,устаримвременима,
ималопрактичну сврху. За времеани ну та, најближиожа
лошћенисродникимапосебанстатус–ослобођен јесвих
верскихисвакодневнихдужностиипослова.Појеврејским
традиционалним схватањима, забрањено је тешити тако
ожалошћеногчовека.Сматраседанематихречиутехекоје
супримеренеситуацији.Ани нутјепраћенразличитимло
калнимобичајима,међукојимајеупечатљивобичајпроли
вањаводеизкуће.Проливањемвећихколичинаводесебез
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речиобјављиваланечијасмрт,јерсуЈеврејиизбегавалида
будудиректнипреносиоцилошихвести.Било јеидругих
разлогаиобјашњењазатајпоступак,анисуискљученаи
паганскаверовања.Такође,кодЈеврејајебиообичајпокри
вањаогледала,којијезаступљеникодСрбаидругихкул
тура,углавномсаистимзначењем–даседушанеогледа.
КарактеристичанритуалнипоступаккодЈеврејаутренутку
губиткаблискеособе,биојеке риа(цепањеодеће,хебр).То
јевеомастарритуалкојимчовекизражавасвојбол,вршисе
стојећиицепајућиједанкомадодећеуједномпокрету.

Према јеврејским верским прописима, покојник се сахра
њује у земљу. То је једини прихватљив начин сахрањива
ња(спаљивање,например,недолазиуобзирјерсесматра
паганскимнаслеђем).Токомвекова,обичајнипоступакпри
сахрањивањупретрпео је извеснемодификације, али се у
основи одржавало схватање да покојниково тело треба да
будеуконтактусаземљом,безпрепрека.Усредњемвеку
прописинисуналагалиупотребусандука,аукаснијемпе
риоду,уXVIвеку,преовладавалојекабалистичкомишљење
дајенеопходандиректанконтактсаземљомкакобисеис
пуниобиблијскиставоповраткучовекаустањеништавила,
„упрах“.Ипак,временомјепосталоуобичајенокоришћење
арон ме тим – мртвачких сандука (хебр). Јеврејска тради
ционалнасхватањаприхватиласукоришћењенајпростијих
мртвачких сандука, направљених од равних, необрађених
дасака,безукрасаиупотребеметалнихексера,анегдесе
задржаоиобичајбиодасекористисандукбездна–како
бителобилодиректноположеноуземљу.Унекимјевреј
скимзаједницаманајугуСрбијеиуБосни,покојникјено
шенна гробљеу таквом једноставном,необојеномсанду
кукојије,затим,разбијаннадракомизакопаванзаједноса
покојником.6

Обичајдасебдинадотворенимсандукомидателоумрлог
буде изложено погледима, који је својствен хришћанским
културама,кодЈеврејајеодбаченјошудалекојпрошлости.
Разлогтомемогудабудуиклиматскиуслови(којисуусло
вилииправилодасенасахранунечекадужеодједногда
на).Сматралоседаизлагањепокојникапогледимаљудипре
сахраненијемораланчин,собзиромдасиромашнислојеви
јеврејскогдруштванисумоглидаплатебалзамнетретмане
засвојемртве,штоихједоводилоунеравноправанинепри
јатанположај.Сâмасахрана–ке ву ра(хебр.)нијесмелабити
одлагананиподкојимусловима,осимудваслучаја–ако

6 Реч је о изворним обичајним поступцима који су у Србији одавно
напуштени,односноприлагођенипоступцимавећинскогстановништва.
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бисепоклопиласаШабатомиЈомКипуром7.Обапразника
сунеприкосновена.Кадасеодлазилонасахрану,нијебило
дозвољенодасеуспутобилазедругигробови.Овазабрана
јеималасврхудаодржиформалноисказивањепоштовања
премапокојникучијасахранајебилаконкретанповоддо
ласканагробље.Нијеискљученнипаганскимоменат,ве
ровањедасезавремесахрањивањајављајудемонскесиле
нагробљу,панијепрепоручљивоиздвајатисеизпогребне
поворкеиићисам...Чакјебилопрепоручљиводасеодмах,
позавршенојсахрани,одесагробља,беззадржавања.По
гребнаповоркаиспраћајпокојника,билајевеликами цва
безобзиранатокојеикакавјепокојникбио.Дискримина
цијанијебиладозвољена,ниукомслучају.Оддавнинаје
биообичајдасепогребнаповорказаустављауходушест
пута,пренегоштостигнедораке.8Оверитуалнепаузеухо
дуповезанесусасхватањемдачовекуживотупролазикроз
шестфаза:рођење,детињство,младост,млађезрелодоба,
средњезрелодоба,истарост.Могућеједасеовимпаузама
иформалноизражавалатугазапреминулим–оклевањепри
коначномрастанку.Временом,овајобичајјередуциранна
трипаузеуходуповорке,алисеодржаододанашњихдана.
Засахрањивањесубилиодговорнипокојниковисродници,
којисусимболичноиспуњавалитуобавезутакоштојесва
киодњихубациваопотрилопатеземљеураку.Руковање
лопатомнесвеснојевршенопопринципупреноснемагије–
лопата се није мађусобно додавала, већ се после сваке
употребеспушталаназемљу,дасеневољанебипреносила
одједногдодругогчовека.

КодЈеврејанијеобичајдасенагробносииполажецвеће.
Приликомсахране,икаснијепридоласкунагроб,оставља
секаменчић.

Јеврејскипрописинедозвољавајуексхумацију,осимуиз
узетним случајевима, као што су преношење посмртних
остатакасанејеврејскогнајеврејскогробље,илипреноше
њеуСветуземљу.

ПоТал му ду, постоје четирифазежалости које временски
једна другу обухватају:ани нут (од тренутка смрти до са
хране), ши ва (седам дана), ше ло шим (тридесет дана), и
ша на(годинадана).Оани ну ту јевећбилоречи.Послеса
хранепокојниканаступаојеседмодневнипериоджалости,
ши ва(седам,хебр.).ЧлановиХе вра ка ди шеилипријатељи

7 Шабат–субота,данкојичовекпроводиупотпуноммиру,одмору,мо
литвама;ЈомКипур–Данпокајања,праштањаивеликогпоста,следи
после10данаодјеврејскеНовегодине.

8 ДанонД.,Је вреј ски жа лоб ни оби ча ји,Београд1996,стр.6.
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икомшије,припремалисупрвиоброкзаожалошћенупоро
дицукојисесастојаоодкуванихјаја,хлебаисочива.Јајаи
сочивосуималисимболичназначења.У јеврејској,паиу
другимстаримкултурама,јајејебилосимболживота,ајаје
уљусцијеуконкретномслучајутребалодапредстављаза
твореностпремаспољномсветукаоочекивануформупона
шањаужалости.Сочивојесимболисалокружнитокживота
исмрти.ЗаовихпрвихседамданажалостиЈеврејиупотре
бљавајуфразу„седети“ши вакојаимасасвимбуквалнозна
чење,јерјепонашањеожалошћенихвеомапасивно.Члано
виожалошћенепородицесенебавеникаквимпрактичним
пословима,ониседенапатосуилинанискимтроношцима
обучениупростуодећуибезципела.Суочавањесасопстве
нимболомзбоггубиткавољенеособенијетребалоремети
тисвакодневнимстваримаи активностимакаоштосуку
вање,кућниидругипослови,нитиличниодноси.Изворни
обичајседењаши ваодносиосенаизражавањежалостиза
мајком,оцем,децом(сином,кћерком),братом,невенчаном
сестромисупружником.Доктрајеши ва,свећаиликандило
сунепрекидногорели.Посетесубиледозвољене,алијепо
нашањепосетилацабилообичајнорегулисано–посетилац
нијеузмаоникаквуиницијативу,нијесâмзапочињаоразго
ворнанекутему,нитијепостављаопитања.Посетајетра
јала све док ожалошћенине би климнуо главом,што је у
датомтренуткубиознакдажелидаостанесам.

Следећипериоджалостикојисенастављанаши ва,биоје
ше ло шим–тридесет(хебрејски).Поштоистекнеши ва,про
дужавају се забране одређених активности, мада у мањој
мери.Утомпериодубилојезабрањеношишање,бријање,
облачењеновиходела,одлазакна забавеисвечаности,на
венчањаицеремонијуобрезивањамушкогдетета.Одступа
лосејединоуслучајудатерминзаобрезивањесопственог
детета пада у данеше ло шим, пошто је обрезивање (само
акоздравствениусловидозвољавају)вршеноосмогданапо
рођењубебеипредстављалојеизузетноважанобред„пу
штањазаветнекрви“,односноповезивањасаБогом.Исто
тако,приоритетсуималиинекивеликипразници,каошто
суРош ха ша на– јеврејскаНовагодина (хебр),Пе сах,Су
котиШа ву от,кадасепрекидао,атимеискраћиваопериод
ше ло ши ма.Иначе,каоикодСрба,икодЈеврејајецрнабоја
симболисалажалостпајебиообичајдасетокомше ло шим 
носицрнаодећа.

Понашањеожалошћеног,његовотуговање,билојеобичајно
регулисаноускладусасхватањимау јудаизмудаусвему
требапостићиправумеру.Јудаистичкаверовања,традиција
иваспитањеразвијалисуодређенепогледенаживотисмрт.
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Обичајкојимсеодређујеспољнопонашањеожалошћеноги
његовстварни,унутрашњи,личнидоживљајгубиткаблиске
особе, требало је да стоје у узајманој равнотежи, и у том
смислу, период жалости је сматран неопходним, али није
смео да прерасте у депресију.Онолико колико су обичаји
предвиђалиизражавањебола,толикосупредвиђалиињего
восавладавање.Ше ло шимјетребалодабудепериодпосте
пеногуспостављањасвакодневногживота,тј.превазилаже
њагубитка.

Наше ло шим сенастављалаша на (година,хебр),каосвеобу
хватнажалобнафазакојатрајегодинуданаодсмртичлана
породице.ГодишњицусмртиСефардисуназивалиањуили
ањос,аАшкеназијар цајт.Обележавањегодишњицесмрти
чланапородицевеомајестаробичаји,углавном,подразу
меваједнодневнипост,давањемилостињесиромашнимаи
одлазакнагроб.Тогданаукућијенепрекидногореласвећа.

МолитвазамртвеназивасеКа диш(свети,арамејски9).Ка
дишјемолитвастараокодвехиљадегодинаиизговарасе
иданаснаарамејском,осимпоследњестрофекојасеизго
варанахебрејскомјезику.Заступљенајеусвимјеврејским
заједницаманасвету,безразлике,инијеподлегланикаквим
трансформацијамаиодступањима.10Изворниобичајнала
жедасеугодинижалости,каоинадангодишњицесмрти,
Ка дишизговарастојећи,трипутадневно,једанаестмесеци.
Првобитно,овамолитвајебилапосвећенасамоумрлимро
дитељима,дабивременомпосталаобавезнаиуниверзална
молитвазасвемртве,иуразнимситуацијама.Разлогштосе
Ка дишизговараједанаест,анедванаестмесеци,проистиче
измистичнихверовањадагрешнициокајавајусвоје грехе
крозпакленемукенајмањедванаестмесеци.Данебидо
шлодо„неспоразума“окотогакосесматрагрешником,а
коне,дванаестимесецјеизостављен.ДабисеКа дишпро
писноодржао,потребнојеприсустводесетверскипунолет
нихмушкараца,тзв.ми њан(хебр).Молитвутакођеизговара
мушкарац,обичносинумрлих,инијеобичајдаоваквојмо
литвиприступажена(мадасеитодешавалокаопреседан).
ПоентаКа ди ша, каомолитве,јестеутомедачовекизрази
Богу своју оданост, али и спремност да безрезервно при
хватињегов суд, односно сопствени усуд.11 У том смислу
ова,каоисведругемолитве,пружачовекунекуврстуутехе
да јетоштога јеснашло,билонеминовно,иакознамода
многеневољеи губициуопштенисуморалида седогоде

9 Арамејски,народнијезикантичкихЈевреја.
10ДанонЦ.,Збир ка пој мо ва из ју да и зма,Београд1996,стр.179.
11ВерберЕ.,Увод у је вреј ску ве ру,Београд1993,стр.109.
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(страдањеневинихљудиуратовимаисл).Осим Ка ди ша 
постојеиспецифичнемолитвезадушеумрлих,којесераз
ликујукодСефардаиАшкеназа.

НезнаседалисустариЈеврејиималипосебноуређенаме
стазасахрањивање,алијеудијаспориоснивањејеврејских
гробаљапосталообавезнапотребадасе,устранимсреди
нама,локализујуиозначеместанакојимаћепочиватипре
минуличлановизаједнице.Јеврејскогробљеимаобележје
светогместа–нагробљусенеједе,непије,непушиине
идегологлав.Споменикумрломсеподиженајранијепоис
текуши ва, алипоправилупоследњегданаше ло шим,или
понавршенојгодиниодсмрти.КодЈевреја,каоикодСрба
идругихнарода,наспомениксегледасаскривенимпаган
скимверовањемдаонпредстављастаништедушеумрлог,
илидадушанадњимлебди.Подизањеспоменикајевеома
старобичај,помињесечакиуМи шни12(зборникуобичај
нихпрописа,IIIIIвек,чијимједаљимдопуњавањемнастао
Тал муд).СпоменицикодСефардаиАшкеназа серазлику
ју – сефардски се постављају хоризонтално, а ашкенаски
вертикално.

Према јеврејским традиционалним схватањима, често по
сећивање гробља није препоручљиво. У јеврејским зајед
ницама одговарајуће време за одлазак на гробље одређи
валисулокалнирабини,и то јеобичнобилопредвелике
празнике,затимизмеђуРош ха ша наиЈом ки пу ра,изаго
дишњицу смрти. НаШа бат и током сâмих празника, на
гробљесенеиде.

У Србији је пре Другог светског рата живело око 35000
Јевреја,стимштојетајбројувећануследдосељавањаје
врејских избеглица током 1939. године из европских зе
маља, које су већ биле захваћене ратом.Међутим, спас и
мирнисудугопотрајали...НемцисууокупиранојСрбији
1941 – 1945. извршили страховит геноцид над јеврејским
становиништвом(Холокауст),маданиСрбиниРоминису
билипоштеђени.Токомратнихгодинанемачкиокупатори,
заједносасвојиммађарским,бугарскимиалбанскимсаве
зницима,каои„војвођанским“Немцимафолксдојчерима,
побилису85%укупнејеврејскепопулацијеуСрбијиитиме
скоропотпуноуништилијеврејскузаједницуСрбије.

УХолокаустусунесталехиљадељуди,срушеноје,упропа
шћеноиопљачканомногоматеријалнихдобара,алијенео
бичначињеницадајекрозцеотајнепојмљивии,нормалном
умутешкообјашњивиужас,сачуванрелативновеликиброј

12ДанонД.,Је вреј ски жа лоб ни оби ча ји,Београд1996,стр.10.
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јеврејских гробаља, нарочито у малимместима поВојво
дини,мадаихимаи јужније поСрбији. Гробља, односно
надгробни споменици,посматрају се каопосебани веома
важан сегмент материјалне културе једног народа, осим
штоодражавајуињеговудуховнукултуру.Јеврејскагробља
у Војводини су углавном потицала из периода владавине
Аустроугарске,скраја18.ииз19.века.Сватагробљаодав
новишенисууфункцији,алијењиховавредносткаодела
материјалнекултурнебаштинеЈеврејауСрбији,неспорна.

УБеограду је билонеколико јеврејских гробаљаи, према
подацимакоји се генералнокористеу Јеврејскомисториј
скоммузеју у Београду, претпоставља се да су најстарија
билаорганизованајошпочетком17.века,мождаираније13,
итонаСавскојпадини,наплацуисподКнезМихаилове,а
дужулицеЦарицеМилице,инаПалилули,уДалматинској
улици.Изтогпериодапронађенасуисачуванадвавелика
каменанадгробнаспоменикаумрлимбеоградским,сефард
скимЈеврејима–споменикДонаКларииз1620.испоменик
АврахамуХакоенуиз1641.14

ДанасуБеоградупостоједва јеврејскагробља:сефардско
гробљекојејеактивно,иашкенаскогробље,којевишеније
уфункцији,односноимасамоспоменичкувредност.

Сефардскогробљејеосновано1888.годинеитотакошто
је јеврејска општина Београд (сефардска вероисповедна

13ПреманекимподацимасефардскиЈеврејисуосновалисвојуопштинуу
Београдуоко1620,алисуАшкеназивећималисвоју.Немајасних,пре
цизнихписанихдоказа.

14ОбаспоменикачувајусеуЈеврејскомисторијскоммузејууБеограду.

Слика2Надгробниспоменик
ДонаКлари,Београд1620.Из
збиркеЈеврејскогисторијског

музејауБеограду

Слика3Надгробниспоменик
АврахамуХаконеу,Београд
1641.ИззбиркеЈеврејског

историјскогмузејауБеограду
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општина)откупила гробљанскиплацодградаБеограда,у
Рузвелтовојулиципрекопутаградског,тзв.Новоггробља.
Сефардско гробље је тада такође било називано јеврејско
Новогробље.Осимштоимапрактичнуфункцију,овогро
бље има и значајну културноисторијску вредност.На се
фардскомгробљусе,порединдивидуалнихспоменика,на
лазеитризначајнаспоменикависокеуметничкевредности:

ПрвијеСпоменикјеврејскимратницимаБалканскихратова
иПрвогсветскограта,1912–1918.Подигнутје1927.натзв.
„ратничкојпарцели“,и тоуприсуствудржавних, краљев
скихпредставника.Споменикјепројектоваочувенијевреј
скиархитектаСамуелСумбул;

ДругијеимпозантанСпоменикјеврејскимжртвамаДругог
светскограта,чијиауторјеарх.БогданБогдановић.Споме
никјеподигнут1952;

Трећи споменик је посвећен аустријским јеврејскимизбе
глицама(тзв.Кла до во  Тран спорт,1939).Речјео1200Је
вреја, углавном избеглица изАустрије, који су планирали
дапловећиДунавомкрозЈугославију,прекоРумуније,стиг
нудоЦрногмора,азатимдоТурскеи,накрају,тадашње
Палестине.Уследлошеорганизације самих јеврејскихор
ганизација,каоипроблемаокодобијањавиза (Енглезису
одбијалидадајувизејеврејскимусељеницима),провелису
целузимуипролеће1939.уКладову,аондасусевратили
назад,уШабац,гдесусенастанили.НемачкаокупацијаСр
бијеихјезатеклауШапцу.Изузевоко200децекојасу,ипак,
једвапребаченауПалестину,осталисупобијенизаједноса
локалним,шабачким Јеврејима.Мушкарци су стрељани у
селуЗасавицакодШапца,аженесунатеранедапешкеиду
улогорнаСајмишту,једаноднајвећихинајгорихнемачких
логоранаБалкану,којијепрвослужиозауништењејевреј
кихженаидеце(камионду ше гуп ка),азатимзасвеостале.

Слика4ЈеврејскосефардскогробљеуБеограду
детаљ,ИзфотодокументацијеЈеврејскогисторијског

музејауБеограду
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ОвајспоменикјеподиглајеврејскаопштинаизБеча1959,а
пројектоваогајеАнриМешулам.

Посебнојеинтересантнаге ни за–споменикигробноместо
зајеврејскеверскекњиге.Тојеместогдесесахрањујусвети
свициТо ре,каоидруге,одупотребеоштећеневерске,свете
књиге.Свавећајеврејскагробљаималасу,односноимају,
ге ни зу.

Ашкенаско гробљесеналазипрекопута сефардског,и за
право је део градског Новог гробља, основаног 1876. го
дине.ОдНовоггробљаделига зид.Ашкенаскогробље је
организовано такошто јеУправа градског Новог гробља
одвојилаидалапосебнупарцелуза при пад ни ке дру ге ве ре–
уствари,јеврејске.Нијеуфункцији.
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VojislavaRadovanović
FederationofJewishCommunitiesinSerbia–

theJewishHistoricalMuseum,Belgrade

BETHKEVAROTH–HOUSEOFTHEDEAD

JEWISHMOURNINGRITES

Abstract

The Jewish Diaspora has begun back in the classical era with the
conquests of the Roman Empire, and has never finished. Since this
period, Jews have been populating the Balkan countries. In Serbia,
this is particularly characteristicof a laterperiod– theMiddleAges
andtheNewAge,whenSephardiandAshkenaziJewsbegantoinhabit
Serbian cities and towns. Jews were a peaceful urban population,
skilled tradesmen and craftsmen, educated people with relatively
developed business relationships overseas.Although they have lived
forcenturiesinadifferentenvironment,Jewspreservedtheirspecific
ethnicandreligiousidentity.TheJewishreligionisJudaism,andtheir
unconditional respect for the Torah and the Talmud has resulted in
preservingessentialfoundationsofthewholesystemofJewishcustoms,
rules and regulations,which defined their life in the broadest sense.
ThereforeJewishreligiousandtraditionalbeliefsareuniversalforall
Jews,wherevertheylive.InSerbia,asinallothercountries,Jewshave
fittedintotheenvironmentandsharedthefateoftheirneighbors,butin
cultural,religiousandtraditionalterms,theyhavebeenaworldinitself.
TheJewishmourningritesrepresentaverycomplexritualsystemwith
aspecialplaceinhumanminds.The“BethKevarothHouseofThe
Dead”isanarticleaboutJewishcustomsregardingdeathandburial,
basedonwhichonecanlookataspecific,essentiallydifferentculture
thanthecultureofSerbsandotherChristiancommunities,despitesome

similaritiesinproceduresandevensomeideas.

Keywords: Jews, Serbia, Judaizm, mourning rites, cemetery


