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Драгољуб С. ПЕТРОВИЋ
Институт за новију историју Србије
Београд

ПОАОЖАЈ JEBPEJA Y ЈУГОИСТОЧНОМ ДЕЛУ СРБИЈЕ
И МАКЕДОНИЈИ ПОД БУГАРСКОМ Y II СВЕТСКОМ
PATY
Апстракт — Чланак захвата материју о Јеврејима, њиховом полож ају на тлу које je присаједињено Бугарској — југословенска Ма
кедонка, сем западног дела, и југоисточни део Србије. у време другог светског рата. Приступ je историјски, делом и правно-историјски.

Историја Јевреја у једном делу Балкана и у једном пе
риоду јесте само фрагмент историје оветске цивилизације, мада
се многе појаве тешко могу да подведу под цивилизовано понашање политичких, па и социјалних заједница. Комплекс збивања II светског рата сублимира бројне политичко-социјалне
појаве у временоком трајању, a које се поред осталот манифестују кроз феномен геноцида. Овај се у изразитим облицима не
полно када je у питању јеврејока народносыо-верска заједница.
У Априлском рату 1941. године Краљевина Југославије je
нестала, a њена теритарија окупирана, те иэвршена „дебалација“ у корист Немачке и њених савезника. Исту судбину следи
Грчка. Споразумом оклопљеним у Бечу, већ 20. априла Бугарска je, разумливо уз сагласност Немачке, припојила простране
територије у Македонији и Тракији на рачун поражених у рату
— Југославије и Грчке. Поред тога Бугарска добија део југоисточне Србије са малим појасом земле настањеним бугарском
националном мањином. Тако се у саставу кобуршког „царства“
обрео већи део Вардарске Македоније, изузев западног дела, са
мањим подручјем јутоисточне Србије у територијалном кон
тинуитету.1
1
Западне границе профашистичке Бугарске ко je су вределе само
током II светског рата нису довољно јасно утврђене у литератури. Нова
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Бугарска je 1941. године увећана на 156 000 км2 са осам
и по милиона становника, и то у приличној мери хетерогеног
националног састава. У односу на нејаку предратну, она je до
била 53 000 км2, од чега на рачун Југославије 28 000 км2 са
н етто више од милион становника, претежно Македонаца.2
Када je у иитању једна таюва тема, велика и значај на,
о Јеврејима у II светском рату, што чини посебан историјски
феномен, може да се констатује да je та појава испољена на
овом делу Балкана у унеколико специфичном руху. Да ли ова
констатација обогаћује аргументацију за тврдњу да се ови историјски феномени у Бвропи, посебно или бар н етто другачије,
испољавају у ньеном југоисточном делу. Јеврејско питаше je, да
употребимо тај цинични израз, уколико овим терминима има
места у науци, поступно и неуједначено „решавано“ на балкан
ском тлу. Рецеоција немачког законодавства национал-социјалистичког периода, или курса без закона и безакоња, није била
једнако прихватана у разним балканским државним ентитетима.
С друге стране, у битним елементима je нацистички курс према
Јеврејима уопште изражен и на овом невеликом подручју које je
предмет мојих истраживања.
Интересантно je да je још y Краљевини Југославији, додуше када je рат већ увелико захвтатио Европу, од 1940. зала
жена против-јеврејска кампања у делу штампе, чему следе
уредбе којима се ограничава делатност припадника ове националне машине.2 Према званичним статистичким подацима и реалним проценама, пошто полис становништва 1941. није извршен,
у Југославији je крајем мирнодопоког периода и на почетку
ратног, 1939. године, било око 70.000 Јевреја. Уочи Априлског
рата има н етто више од 75.000 Јевреја са лридошлицама из
Немачке, Аустрије, Чехословачке и других поробљених земаља.
Сразмерно највише Јевреја je било y Македонији, a насеље y
Битољу највеће (гето) са груписаним јеврејским живљем, чији
гро je чинила сиротиња. У западном делу Македоније припојеном 1941. Албанији под италијаноким врхоиним суверинитетом
било je, пак, занемарљиво мало Јевреја. После ратног вихора у
граница ишла je уз корито Тимока до надомак Зајечара. да би од предратне опет одступила од виса Свети Никола на Старој планини, захва
тивши Буджак који улази у оквир Бугарске, па секла Нишаву код
Чифлика између Беле Паланке и Пирота оставивши мањи део Лужнице
Србији, односно немачкој окупационој зони. Наставља коритом Луж
нице до Власине коју сече неточно од Власотинца. a Јужну Мораву код
Грделице, западно од Мораве преко Граовског брега на Кукавицу, сече
Ветерницу захвативши поред Врањског и Прешевског среза и део јуж ног Косова. Обухвативши већи део Гњиланског среза гранична линија
се пружала преко Качаника ка Шари на Љуботен. Одатле се спуштала
у Полог где je секла Вардар продужавајући ка југу-југозападу према
Охридском језеру избијајући између Струге и Охрида. Д. Петровића у
рукопису. 9— 15.
2 Статистички годишњак, 1942.
3 Ж. Лебл, 1990, 294—295.
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Федеративно] Народној Републици Јутославији паписом 1948.
пребројано je свега 6.853 Јевреја.4
На подручју Србије, с извесним изузетком Београда, није
било много јеврејске популације. Једна од јачих енклава je пиротска чаршија са скоро 300 Јенреја. Антисемитизам на овом
простору без видније предисторије испољавао се у благом виду.
На подручју велике шогкже етничке трупе која захвата југоисточну Србију, делове западне Бугарске и североисточну Србију, делове западне Бугарске и севроисточни део Македоније, Јевреји се називају Чивутима, мада je тај назив у употреби и на
ширем простору. Обичан свет, пак, под чивутима подразумева
људе одређених ообина а не народноону призпадност.5
Чим je заузео Србију окупатор je кренуо терором противу
Јевреја, пљачкашем, малтретирањем, стрељањем и депортовањем. Уништење Јевреја je највећим делом извршено до августа
1941. уз помоћ банатских фолксдојчера и Аћимовићевог комесаријата. „Српска влада“ Милана Недића je стриктно наставила
„решење јеврејског питања“ сходно вољи немачких власти. То
„питање“ je у потпуности решено залаганьем квислинга у Србији,
Недићеве администрације и трагањем и денунцирањем широм
Србије односно немачке окупационе зоне.6
Са гледишта међународног права сила победнида у II свет
ском рату бројни државнонправни акти проосовинских држава
оматрани су неважећим заједно са територијалним прекрајањима
и присвајан.има. Међутим, то право проосовинских држава je
функционисало током рата на анектираним подручјима. На пространствима која су контролисале силе Осовине, на рушевинама
версајски организованог света, никло je неколико државнонполитичких органжвама. Појавило се више квислиншких држава
које нису биле признате од држава демократоког табора. Чињеница je, међутим, да су те државе поседовале извесне прерога
тиве државне власти. Но, оне су биле ограниченог суверенитета
до непостојања државне независности. Типична квислиншка др
жава била je Независна држава Хрватока, a једна од таквих je
и Албанија под италијанским протекторатам. С обзиром да НДХ
није била независна она се морала повијати пред захтевима нацистичке Немачке од којих je нарочито био категоричан — „решење јеврејског питања“ . Србија je на тлу немачке окупационе
зоне са Банатом, али без југоисточног дела, без Косова и јужног
дела Сащгака, добила једну квислиншку гарнитуру која je имала
тенденцију да ооонаша државну власт. Бременом, ова je, током
1942. поготову, попримала извесна обележја квазидржавне влак Коначни резултати полиса, 1954, XVIII.
5 Чивутин, чивути — човек, људи специфичних својстава, која укључују шкртост, користољубље, способност да се кроз динар дође до увећане имовине. Аутор овог текста je истраживао у свом завичају, крај
горњег Тимока, етнографске компоненте, фолклор и језик становништва.
6 Злочини фашистичких окупатора, 1952, 42.
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сти, али je то било мало да би се Орбија могла назвати квислиншком државом. Недићева администрација je сервилно испуњавала наредбе војнотериторијалне немачке власти што ce очитује и на примеру поступања са Јеврејима, држављанима бивше
Југославије. Са њима je поступай био радикалан и експедитиван
будући да су органи „орпаке владе“ били продужена рука не
мачке окулационе власти.
Другачији je случај Бугароке која je остала на нивоу су
верене државе. Извесно ограничение суверенитета под притиском
Немачке није било толико да би ова земља изгубила државни
субјективитет. На примеру Јевреја видно je да je Бугарска оку
пала своју сувереност заштитивши у крајњој линији све своје
становнике који су имали бугарско државл>анство. И поред свих
притисака Немачке ни један Јеврејин држављанин Бугарске
није депортован до юраja рата. Овај правки статус, међутим,
яису добили Јевреји, становници присвојених крајева бивше Југославије и Грчке.
Антисемитизам није мимоишао Бугарску. У складу са фашистичком идеологијом почетком четрдесетих година бугарско
законодавство строжима агресивни национализам, проораћен одговарајућом пропагандой, пре свега путем штампе. На предлог
Министарства за унутрашње послове и народно здравље, 21.
јануара 1941. донет je Закон о заштити нације. У њему je изражен сегрегациони однос према Јеврејстма, односно како се изричито каже — лицима јеврејског порекла. Читав нацистички
курс антисемитизма усмерен je не само против лица која се јавно
декларишу као Јевреји, већ и против особе јеврејског порекла.
Један од стратешких циљева национал ^социјализма био je уништење Јевреја у крви, свега што има јеврејоко и мојсијевско
обележје. Чак ни у том новом бугароком законодавству нигде се
не говори децидирано о Јеврејима, већ о људима јеврејског по
рекла. Пред таласом уништења Јеврејима није ваљало дата
шансу да се спасу декларишући се као припадници које друге
народности. Као лица јеврејског порекла обележена су сва она
чији je један родитељ Јеврејин. Међутим, у овом Закону нису
јеврејског порекла лица која су примила хришћанство као своју
прву религију.7 Закон je уомерен противу Јевреја, захтева ce
њихова строга евиденција, јављање властима, ограничење делатности и поседовање имовине, али je битно онемогућавање добијања бугарског држављанства од стране лица јеврејоког по
рекла. Као да су законотворци знали за потоња збивања на Балкану када ће Бугарска добити територијална проширења са становништвом туђег поданства.
Наведеном Закону je следио Правилник и други прописи
којима се тумачи Закон, а тиме се у ствари даље ограничава по7 Ж. Колономос — В. Весковић-Вангели, 1986, 327.
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литички, економоки и друштвени живот Јевреја.8 Положај Јевреја бива све тежм, посебно после проширења бугарске јурисдикције на „новоослобођене крајеве“ у пролеће 1941. У припојенгам ирајевима Македоније, југоисточне Србије и лрчке Тракије, словенско становништво je проглашено за бугарско те je
лако могло добити бугарако држашьанство. Они становници који
се нису с тим мирили, већ су ce декларисали, рецимо, као Срби,
напуштали су Бугарску и одлаэили у Србију под немачком окупацијом. Други мањинци су такође могли на тлу увећане Бугар
ске да добију њено поданство од чега су нормативним актима
изузети људи јеврејског порекла.” Следствено томе сва ова лица
била су регистрована по месним полицијоким управама као страни држављагаи. Као таквима њима ce одређују високе таксе,
у ствари тешка опорезивања. Одређиваии су намети и предузимани акти којипиа су Јевреји дискриминисани. Још у пролеће и
лето 1941. чињени су акти насиља и атака на Јевреје у њихову
имовину. Миниютар унутрашњих дела Петар Габровски издаје
заповест 17. јуиа, уочи напада Немачке на СССР, о завођењу
полицијског часа за Јевреје који „шире узнемирујуће гласине
са циљем да ослабе национално јединство и да поколебају дух
бугарског народа“ .10
Јевреји на тлу Бугарске су били изложени све изразитијој
тортури. Међутим, тај систем тортуре, сегрегације и репресалија je био веома благ у односу на режим за Јевреје у анектираним подручјима у Македонији и југоисточној Орбији („МоравCKOj“ ), и судећи по току догађаја није стремио „коначном решењу“ . Поапто нису били бугарски поданици могли су доживети
раэне бруталнасти без законске заштите. Појединцима je одузимана имовина, отпуштани су са радних места, ситуиранији су
отерани из већих станова у тесне јеврејске махале. Сама замена
динара левом, због «ереалног курса, даје следећи резултат: бугарска државна банка инкасира неколико десетина милиона ди
нара на штету Јевреја Вардарске Македоније и „моравске“ об
ласти.11
Управно-полицијски органи Скопске и Битољске области у
Македонији, и Софијске области под коју je потпао део Србије
— врањско-пиротски крај, доносили су и спровадили мере усмерене на разне начине противу јеврејских житеља. Јеврејске
општине под принудом су упозоравале своје сународнике да се
државни акти морају извршавати, a понашање Јевреја да буде
дисциплиновано, у духу захтева власти.
8 Правилник за примену Закона о заштити нације. Исто, 335.
9 Министерство правосуђа доноси Наредбу о држављанству у ослобођеним пределима где се планом 4. изричито каже да су од поступка
пријема бугарског држављанства изузети становници јеврејског порекла;
Исто, 23.
10 Лист „Целокупна Българиа", 17. јун 1941.
11 Само од Јевреја у Битољу бугарска банка je инкасирала преко
20 милиона динара. Ж. Лебл, 1990-6. 304.
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Ставови и принципи заступљени у антијеврејском законодавству и правном поступку до те мере су произвољни да то
указује на ширину оквира правног система који може послужити свакој и свакаквој државној политици. Или можемо и морамо констатовати да je правни поредак у фашистичким државама био на јако лабавој основи. Држава, односно њен политички
врх, у тоталитарним системима врх једне и једине партије, одређује ставове и начела које државни службеници морају да
преточе у правне норме. Све игго се чини има да буде у инте
ресу државе која кроз акцију против свега што je јеврејско долази до имовине Јевреја широм Европе.
У овом смислу je карактеристичан, у низу многих, Закон
о једнократном данку на имовину лица јеврејског лорекла, који
je прописан за читаву територију Бугароке. У овом необичном
законском акту од 13. јула 1941. прописује се да лица јеврејског
порекла са имовином до 2 милиона лева морају да предају држави 20°/о вредности своје имовине, а преко 2 милиона лева —
25°/о.12 Па и сама подела људи на оне који су јеврејског порекла
и оне друге (аријевце) далеко je од правно утврђеног реда. Тешко je правно дефинисати категорију становништва према пореклу, а начелно je то несигуран критериј. У свим пописима
становништва цивилизованог света утврђују се критерији, руб
рике за припадност нацији, националној мањини. Порекло, сматрам, ниje правна катеторија. Све то указује на ретроград ан и антицивилизацијски характер фашистичког правног система.
У Софији je формиран Комесаријат за јеврејска питања на
чмјем челу je био Александар Белев. Њега je Министарство за
унутрашња дела послало у Немачку да би изучио антисемитске
законе. По повратку у Софију жестоко je критиковао Закон за
заштиту нације тражећи да министар унутрашњих дела поднесе
Собрању нацрт закона по коме би влада могла да се служи ванредним мерама и законима, како у лрипојеним земљама тако и
на тлу Бугароке, у циљу решавања јеврејског питања. Видан je
став научен од нациста да се у решавању стратешхих циљева
не треба држати традиционално конституисаног система права.
С обзиром да се у Србији под немачком окупацијом од
првих дана после Априлског рата почело са ексиедитивним решавањем јеврејсжог питања један талас јеврејских избеглица je
кренуо према Македонији. Познато je да je y Скопљу октобра
1941. било око 300, углавном београдсюих Јевреја, а у Пирогу
око 30 породица. Крајем октобра по окопским улицама бугарске
власти су излепиле „Наређење за лица јеврејског порекла“ по
коме су сва лица која су после 6. априла дошла из друге земље

12
Ж. Колономос-В. Весковић-Вангели, 1986, 354. Овом Закону сле
ди Наредба за примењивање Закона о једнократном данку од 21. јула
1941. Њом се, као и другим актима, пооштравају ставови према Јеврејима
у односу на Закон о заштити нације. Проширује се појам лица „јеврејског
порекла“ . Исто, 340—341.
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дужна да јаве полицијској управи. У Скошьу се властима jaвило 60 лица, што эначи да je, бар за неко време, успело да се
сачува око 240 Јевреја.13 Тако н етто није било могуће на тлу
Орбије где су квислиншке власти биле колико рееносне толико
под контролом немачких власти. У Бугарској, чак и у пршгаjeним крајевима где Јеврејима није пружена могућност да добију
поданство, живот ових људи je нешто више вредео. Према литератури чији су аутори сами Јевреји, уза све тортуре и ограбљивање кроз које je прошао овај живаљ, живот Јевреја у од
Бугарске анектираним подручјима није био угрожен до 1943. го
дине. Док у самој Бугарокој за читано време II светоког рата ни
један Јеврејин, будући да je поседовао држављанство, није био
депортован, нити одведен у логор.
Ове компарације су вредне када разматрамо кошмар II
светоког рата у коме je на ултрабруталан начин линвидиран највећи део европоких Јевреја. Да није било масовне појаве уништења Јевреја тиром нашег континента докле je стигла нацистичка пизма, законодавство у Бугарској и поступање власти мо
гли бисмо оценити такође као нецивилизовано. Међутим, у кон
тексту збивања унутар осовинског табора ваља констатовати да
je та профашистичка Бугарока сачувала своје поданике укључујући и Јевреје, и то упркос онажном притиску Немачке којем
je тешко било одолети.
Преко нормативног закондавства и аката власти било je
омогућено понашање пред ставника власти, војника и грађана
припадника владајуће партије који су малтретирали незаштићене Јевреје. Али о израженом терору у Македонији и врањско-ииротском појасу може се говорили од октобра 1941. Управни
органи доносе мере којима се предочава ликвидација јеврејских
радионица и трговачких радњи. Предузећа и роба се све више
продају у бесцење. Затим долазе на ред делови намештаја, пред
мета из куће, драгоцености. Чланови комисија за утврђивање
имовине злоупотребљавали су свој положај и од Јевреја узимали
новац и вредне ствари. Предвиђане су неуобичајено високе глобе
и казне за Јевреје који не би пријавили сву имовину, по'кретну и
непокретну.14 Непокретну имовину су чинили — куће, фабрике,
‘•
1 Пријављени Јевреји су ухапшени и предати Гестапоу који их je
спровео у логор на Бањици, где су стрељани децембра 1941. Ж. Лебл,
1990-а. 312.
14 Јевреји су преко својих општина много пута тражили да буду
поштеђени великих намета и казни, што бугарске власти редовно одбијају или се оглушавају. Они су упорно молили да им се дозволи бугарско
држављанство, али узалуд. Тако скопска јеврејска општина шаље допис
(без датума) Централном конзисторијуму Јевреја у Софији како би се
овај у том смислу заложив код највиших бугарских власти. У допису се
тврди да су Јевреји лојални грађани Бугарске. рођени ту у Македонији,
увек „пажљиви према македонским Бугарима“ . Јевреја капиталиста, каж е се, у правом смислу нема; то су ситни трговци, занатлије, амбулантни
трговци и слично. Проценат интелигенције je минимален, „општи број
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радионице, магацини, радоье, винограда, шуме, поседи и сл., а
покретну — новац, рачуни по домаћим и страним банками, намештај, роба, злато, накит и сл. Пописивана су и наследства, потраживања, као и дугови.
Комесар Комесаријата за јеврејска питаша при Министарству за унутрашња дела (и народно здравље) Белев je систематски делао да изолује Јевреје од осталог становништва и изузме их од законске заштите. Пола године je радио без наименован»а, да би наj зад Народно собрање под притиеком формално
установило Комесаријат, почетном септембра 1942. Белев сукцесивно доноси наредбе са законском снагом за Јевреје. Већи део
се одаоси на јеврејске житеље читаве Бугарске што je Собрање
нерадо прихватало. Тако се Наредбом бр. 32 од 29. септембра
наређује свим Јеврејима у „царству“ да носе Давидову звезду.
Тога су ослобођена само лица која су ушла у брак са бугарским
грађанином пре 1. септембра 1940. или покрштена до доношења
Закона о заштити нације 21. јануара 1941, као и деца до десет
година старости. Знак се носио на левој страни груди, на одећи,
реверу, а казне за неношеиье биле су по обичају ригорозне —
строги затвор и још у новцу до 100.000 лева.15 Већ 31. октобра
1942. комесар стиже до Наредбе бр. 225 којом се уређује пословање јеврејоких општина.10 Он врши њихову реорганизацију
бринући нарочито за финансијока питања, a следеће године налаже њихово распуштање. Широм читаове Бугарске мушкарци
су мобилисани, једним делом у радне чете које изводе радове.17
Међутим, у анектираним подручјима режим према Јеврејима био
je неупоредиво строжи и нехуманији. Joui од фебруара 1942,
јеврејске радње, трговачже и занатоке, затворене су, a људи
били изложени осиромашењу до глади. Јеврејима се забрањује
делатност у професијама од којих су увек живели с коначним
циљем да се онемогући њихов опстанак и заплени читава имовина. Комесаријат на чијем челу je велики ратни злочинац до
носи меру за мером којима се гуши јеврејоко биће, његов економски, најзад физички опстанак.
Бугарске власти су тесно и уз пуно респекта сарађивале
са немачким, трудећи се да очувају самоеталност. Договори су
највише ишли преко немачког амбасадора Бекерлеа, који посебно због „јеврејског питальа“ често контактира са бугарским функционерима. Бекерле je 22. јануара из Оофије послао поверљив
извепггај Министарству спол.них послова Трећег рајха о разго
вору са Габровским. Указује да бугарске власти „савесно“ спромакедонских Јевреја интелектуалаца не надмашује 8000 душа“. Ж . К олономос-В. Весковић-Вангели, 1986, 388.
15 Исто, 535—537.
16 Исто, 553.
17 На хотелима и заводима стављају се натписи да je забрањен
гфиступ Јеврејима. Они у Народни театар могу само о празницима. итд,
Ж. Лебл, 1990-а, 313.
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воде имовинско-правне законе противу Јевреја. Међутим, немачжог амбасадора чуди што обичног Бугарина не брине присуство Јевреја нити му je блиеко „расно питање“ .18
Мере против Јевреја су заоштраване из дана у дан. Иахо
им je забрањена делатност, новчане казне — глоба, биле су учестаније, а таксе све више. У Битољу je пореска управа објавила наредбу да сви Јевреји који су ван земље, у печалби, дођу
у земљу ради плаћања глобе. Пошто се Јевреји овоме нису мо
гли да одазову њихова имовина je заплењена. Бугарске власти
почетном 1943. хастсе 87 Јевреја у Битољу под лроизвољним оп
ту жбама. Имовина им je конфискована, а они су пуштени за
откуп, сакушьен од месних сународиика, од 4.350.000 лева.19 Ово
није сметало властима да уакоро те исте људе ухапсе и коначно
депорту ј у.
Од почетна 1943. Комесаријат за јеврејска пмтања нестрпљиво настоји да се то питање реши у духу настојања немачких
нациста. Приметно je да највиши бугарски органи и функционери нису пружали отворен отпор тим настојањима, али су пасиввим односом и одуговлачењем, изговарајући се материјалним
тешкоћама око депортовања Јевреја и слично, фактички успели
да заштите јеврејски живаљ у матичној Бугаракој. Сам Белев
je дроко, рачунајући на заштиту Немачке, тражио од бугарске
владе да што већи број Јевреја како из „ослобођених“ крајева
тако из доратне Бугарске буде предат на располагање органима
Рајха.20 Комесар дерогира постојеће закондавство у низу својих
веома бројних наредби. Он предлаже, или налаже рачунајући на
подршку из Рајха, да бугарски Јевреји буду депортовани, чиме
аутоматски губе држављанство и Бугарска се више за њих не
може интересовати. Кроз извештај претпостављеном министру
комесар Белев налаже шта и како треба чинити. Он тражи раз
лог како би и бугарски Јевреји поделили судбину Јевреја присвојених области. Наводно, после депортовања Јевреја из Македоније и Беломорија, буга|рски Јевреји he бити узнемирени и чиниће „многе непријатности у сваком погледу“ . Бугарској би, с
друге стране, ове мере одговарале јер би добила сву покретну
и непокретну имовину јеврејских душа. Комесар „моли“ — на
лаже министру унутрашњих послова да „скрене пажњу“ влади
Бугарске да Јевреје који ће бити исељени лиши држављанства.
,s Ж. Колономос-В. Весковић-Вангели, I, 724.
19 Исто. 313.
20 Карактеристичан je ургентан извештај Белева министру Габровском 2. II 1943. о разговору који je имао са помоћником војног аташеа не
мачке амбасаде, специалистом за „јеврејско питање“ . Белев тврди да му
je дотични господин (тако високих овлашћења а на малој функцији!) казао да je Pajx спреман да „помогне“ Бугарској као савезници тако што би
преузео све Јевреје из анектираних области као и из саме Бугарске у
оном броју који одреди Комесаријат! Белев очито преузима на себе веома
одговорну улогу. Ж. Колономос-В. Весковић-Вангели, 1986, I, 731.
21 Исто. 732.
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Габровоки je послушао подређеног комесара, а председник Фи
лов предложио Министареком савету закон у том смислу, који
je усвојен. Бројни примери указуј у да се под форму закона могу
подвести акта који чине антипод праву, правном систему грађанске државе. Али када су у питању били Јевреји на подручју
Европе које су контролисале фашистичке силе, предузимани су
акта, писани или поверљиви, изгласавани у парламенту или
неформални, акта државнот органа којима су лица „јеврејског
порекла“ физички угрожена као и њихова имовина, упркос
постојећем, често недерогираном, раније изграђеном правном си
стему.
Према плану Комесаријата из анкетираних подручја ваљало je депортовати 20.000 Јевреја. Од тога je у Скошьу живело
4.000 људи, Битољу 3.000, Штипу 800, а Пироту око 300.22 Комесар je помно настојао да се наведена цифра попуни Јеврејима
из било којих места па и саме Бугарске. Такође je предвидео
да они Јевреји који су ипак добили држављанство самим чином
хапшења и депортације губе ту привилегију. Ови акти указују
с једне стране на произвољност правног система уопште под који
могу да се подведу све одлуке, наредбе, закони итд., без обзира
на традиционална грађанска права, права припадника нације,
националне мањине, те имовинску безбедност грађана и одговарајућих правних гица. Или: акти према Јеврејима у време II
светског рата у профашистичким земл>ама указују или доказују
да je правни систем уопште једна непоуздана категорија ма
колико то на летимичан поглед апсурдно изглодало.
Почетком марта 1943. надлежни и највиши органи Бугарске
нормирају положај Јевреја у придодатам крајевима као људе
без бугарског држављанства који ће бита депортовани на територију Рајха и чија ће имовина бита конфискована у корист бу
гарске државе. Непокрегна имовина, као и новчана средства и
драгоцености аутоматски постају власништво државе, док су
поюретне ствари продаване на лицитацијама да би се новац од
тога сливао опет у државну касу. Део тих ствари и средстава
je присвојен од стране чланова комисија за утврђивање јеврејске имовине, часника и полицајаца. Званични органи Бугарске
су гонили овакве починиоце кажњавајући их, али су те мере
могле да погоде само ситне чиновнике и полицајце. Део покретне
22
У другим местима било je мало Јевреја; у Велесу око 50 породица,
Ђевђелији 30 душа. Процене Комесаријата биле су максималне, коришћени су подаци о Јеврејима који су се раније одселили. Процена броја Јевреја у Беломорију je око 6000. што би значило да je у бугарском делу
Македоније са југоисточним делом Србије било око 24000 Јевреја; та ци
фра je ипак претерана. Комесар предлаже да сабирни логор за те Јевреје из анектиране грчке области буде код Радомира уз тврдньу да je капацитет најмање за 8000 људи, што ваља искористити! Опет je присутна
тежња да Јевреје треба купити и из матичних бугарских крајева. Ж. Колономос-В. Весковић-Вангели, I, 733.
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имовине Јевреја je ошьачкан те није коришћен од државе, легитимног или „легитимно^“ сукцесора.
Коначио решење „јеврејског питања“ везано je за 11. март
1943. када бугарске власти хадсе и сакупљају све Јевреје Македоније у сабирни центар, круг Државног монопола дувана у
Скошьу. Пиротски Јевреји су сакупљени 12. марта да би били
утоварени у сточне вагоне железничке композиције. Чињеница
je да су сви ти Јевреји, а мало je људи избегло рацијама и из
сабирних центара, депортовани железницом до логора у Треблингки где су поморени. Бројне претходне акте комесар Белев
употпуњује Наредбом бр. 865 од 13. марта „о ликвидации имо
вине власништва лица јеврејског порекла исељених ван граница
земл>е“ .23
Према сачуваним изворима жоји су начелно имали обележје „поверљиво“ , дакле били су тајни за јавност, број депортованих Јевреја није досегао предвиђену цифру од 20.000. Евидентирано je свега 11.343, што чини 56% предвиђеног, а што се чак
и у немачким круговима сматра задовољавајућим учинком.24 Од
тога je из Македоније депортовано 7.122 Јевреја, према немачком документу потеклом од амбасадора Рајха у Софији.25 Међутим, према извесним стшсковима прављеним после рата ради се
о цифри од 7.148 душа. Ту се наводе Јевреји из Врања, њих петоро, Лрешева — четворо, али нема лица из Пирота која су
директно из града одведена до комнозиције на железничкој станици.26
На просторима бивше Југославије деловао je јединствени
народноослободилачки покрет супростављајући се окупаторском
систему. На подручју под бугарском управом НОП je деловао
под сложении условима против бугарског окупатора. У оквиру
стратешке политике органи НОП шире бројне летке и позиве
усменим путем, преко штампе и радио-таласа у смислу укључивања маса у овај покрет. Посебно се рачунало на приступање
Јевреја с обэиром на њихову угроженост и немогућност да остају у својим стаништима. Међутим, југословеноки НОП није успео
да нешто значајније учини на плану заштите јеврејског живља.
Снаге оокрета нису биле у могућности да значајније продру у
велике градове Македоније где je живело гро јеврејског становништва, да га бол>е информишу и предузму мере склањања, за
штите. Није познат ни један напад Партизанске јединице на
неки збирни логор за Јевреје широм Македоније и Србије. Има
и мишљења да јеврејски живал> ниje испољио више самоиници« Исто. И, 812—815.
24 Поверљив извештај немачког амбасадора из Софије
ви за безбедност Немачке у Берлину 5. априла 1943. Исто,
25 Исто.
28 Исто, спискови од 1168. до 1414. стране; Ж. Лебл.
Пироту je критичног дана сакупљено 187 људи, од којих je
бегло.
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јативе да се помера, склони од погрома, хапшеша окупаторских
одн. бугароких власти, па je стоичжи, углавном, чекао своју судбину. Међутим, под датим условима, у историји непоновљивим,
тешко je било овој националној машини да ce бол>е снађе у једној изузетно тешкој ситуацији.27 Тим пре што су особености ове
машине у односу на друге националне категорије доста изразите
те су отежани услови утапаша у дату етно-конфесионалну сре
дину. Администраций а и полиција je гтрипаднике ове машине
лако идентификовала.
Када je реч о овој националној машини ваља сагледати шене посебности, характеристична својства. Јевреји су на овим бал
канским просторима присутни много векова. Да наведемо речи
угледног јавног радника Симона Визентала који себе назива припадником једног народа „израэите историјске свести“ .28 Због своје конфеоионалне припадности и начина живота Јевреји се до
ста разликују од припадника других нација, чах и кад су им у
непосредном суседству. Међутим, на нешто бих, као научник,
историчар-истраживач, посебно желео да укажем. Када су хва
тани, хапшени на најбруталнији начин они су испољавали пуно
емоције, за родном трудом, местом где су живели, живели и
умирали, као и шихови преци много година уназад. Бројни извори ухазују са колико туге и бола су се растајали од својих
места где су живели — Битољу, Штипу, Пирату, нимало маше
27 Интересантно je сагледавање ситуације од стране комуниста, кон
кретно месног комитета КПЈ за Битољ у марту 1943 (после хапшења), изражено у летку: „Бугарским поробљивачима било je јасно joui од окупације да Јевреје чекају концентрациони догори. Али верни пси Хитлера
су крили истину од Јевреја, лажући их како би се добило на времену. А
за то време? На један гангстерски начин блокиране су им паре у разбојничким заводима невино крштеним: народне банке. Њима je одузето 25®/«
од вредности кућа и дућана. Затим. истерани су из опорезованих Kyha и
дућана који су присвојени, а они су сабијени у гето, по цела фамилија
у једну собу. Најгоре — забрањено им je да раде, одређен им полицијски
час, забрањено да пређу реку Драгор. Поред тога што су их опљачкали
до последње паре и исцедили као лимун те су им остали голи животи
чопор бугарских фашистичких шакала je извршио и последњу лешинарску задаћу. Прво су блокирали цео град, затворили грађане цео дан по
кућама да би се разбојнички приближили јеврејској мали и бацили као
дивље звери на незаштићене жене, децу, старце, сакупљајући их да би их
послали на милост и немилост Хитлеру.
Комшије Македонци били су сведоци страшних сцена: агенти, жандари, војници су викали, ударали, псовали простачки; деца и жене су
пииггали, старци бледели и падали у несвест од страха, мушкарци избезумљени нису знали да ли старце да доводе свести, да ли да умирују
жене и децу, да ли да се облаче. Целог дана над Битољем се надвисила
шпанска инквизиција у најстрашнијој форми: фашистичка тиранија. Цео
дан затворени Македонци имали су време да размисле о „слободи“ коју
им je донела полиција цара Бориса — македоноубице.
На станици сви Јевреји и мушко и женско и старо и младо пада
и љуби — македонску земљу, своју отаџбину. . . “
Ж. Колономос-В. Весковић-Вангели. 1986, II, 797.
28 Исти, Поговор, 1423.
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од суграђана Македонаца или Орба.29 Они, у то време, за другу
отаџбину ниеу знали нити je имали. Били су везани за земљу,
регион и чаршију где су живели и обиковали. За разлику од
бројних националних машина које су поседовале своју матицу и
на коју су се место ослашале као, само као пример, Мађари на
Мађарску, Албании на Албанију итд., Јевреји су, као машинци
у дијаспори, у лолитичком, поданичко-државном смислу били
везани за земл>у у којој живе и у којој у принципу играју значајну улогу у економском, друштвеном и политичном јавном
животу. А с обзиром и на ове квалитете, знача] но учешће у наведеној јавности, Јевреји су били веома корисни, једноставније
— захвални поданици, грађани и то место грађани — првога
реда. Као такви они се у клала] у у концепцију једног политичког
народа, конкретно у Македонији са Македонцима, у Србији са
Србима итд.
У периоду II светоког рата историја Јевреја чини посебан
феномен. Он je у одговарајућем омислу манифестован на овом
подручју које je предмет нашег истраживаша, сагледаваша — у
вардарској Македонији са делом југоисточне Србије. Геноцид
као део европског феномена геноцида, најстрашнијег у историји
од „конквисте“ Америке и уништења Индијанаца. Упркос неједнаком третману, различитог степена на падручју Македоније
и суседних земал>а, Бугарске, Албаније, Србије, положај Јевреја
био je диоюриминисан почев од эаконодавства које je, под условима који су радика лно мешани, било у смерено да се припадници
ове народносно-кофесионалне категарије доведу у изузетан, погоршан положај. До положа ja који их ставља ван правног поретка и заштите уопгате. Њихов третман у земљама фашистичког система или табора се не може уклопити ни у један цивилизовани, писани систем права.

DIE LAGE DER JUDEN IM SÜDÖSTLICHEN TEIL SERBIENS UND IN
MAZEDONIEN UNTER BULGARIEN IM ZWEITEN WELTKRIEG
Resümee
Im Beitrag wird zuerst das Territorium festgelegt, das in den Verband
Bulgariens als dem Verbündeten der faschistischen Mächte einging. Das ist
der größere Teil des Vardar-Mazedoniens sowie der südöstliche Teil Serbiens,
und die Grenzlinie legt der Autor aufgrund seiner vorherigen Forschungen
fest. Der westliche Teil Mazedoniens gehörte zu Albanien unter italienischem
Protektorat, und innerhalb der deutschen Besatzungszone wurde in Serbien
eine Quislingsherrschaft serbischer Kollaborateure gebildet.
Es ist bekannt, daß die Frage der Juden im ganzen besetzten Europa
gemäß dem Kurs gelöst wurde, den das faschistische Deutschland verfolgte.
Dieser Kurs wurde jedoch auf dem Territorium des Balkans nicht gleicher
maßen angewandt. Das offizielle Bulgarien, der vertraute Verbündete Deut29 „Збогом Пироте, збогом кућо моја!" ридали су и љубили земљу
пиротски Јевреји када су терани из свог града. Ж. Лебл, 1990-в, 50—51.
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schlands, erlag nicht dem Druck, und führte bis Kriegsende keine Depor
tation seiner Juden durch. Auf dem Territorium, das Bulgarien einverleibt
wurde, haben die Machtbehörden erst 1943 die Juden zusammengeführt und
in Lager des Deutschen Reiches deportiert. Laut der bulgarischen Gesetzge
bung konnten Juden aus »neubefreiten« Gebieten nicht das Recht bulgari
scher Staatsbürger erlangen. Demzufolge blieben sie als Juden des Versailler
Bulgariens ohne Schutz, von denen kein einziger deportiert wude. Aüf dem
Territorium des Vorkriegs- Jugoslawien, welches Bulgarien einverleibt wurde,
gab es Juden in Bitola, Skopje, weiterhin in Pirot und Stip. Gegen die Juden
wurden sukzessiv Gesetzesmaßnahmen, bzw. eine Gesetzlosigkeit in Einklang
mit der faschistischen Ideologie verhängt, ihnen wurde allmählich jegliche
Geschäftstätigkeit verboten, und ihr Eigentum entzogen. Der Antisemitismus
umging ganz Bulgarien nicht. Im ganzen Land wurden Maßnahmen gegen
Juden verhängt und eingeleitet, doch war der Unterschied in der Behandlung
bulgarischen Staatsbürger und jener, die dieses Recht nicht erlangt haben,
riesengroß. Schließlich wurden Anfang 1943, genauer am 11. März, die Ju
den in einem Sammelzentrum in Skopje zusammgeführt, und mit einem Zug
vorwiegend nach Oswiecim (Auschwitz) befördert. Ihre Zahl lag bei über
7000 Menschen obwohl geplant war, daß aus Mazedonien, »Moravsko« und
»Belomorije«, alle 20000 Juden abtransportiert werden. Das Kommissariat für
Juden war in seinen Vorschlägen gegen die Juden sehr agil, doch zögerten
die staatlichen Machtbehörden bis Kriegsende die Lösung dieser Frage hi
naus. Dies geschah auch trotz der Tatsache, wonach, laut den deutschen
Machtbehörden, das gesamte Vermögen der Juden zum Eigentum Bulgariens
werde. Es muß hervorgehoben werden, daß der Antisemitismus bei den Völ
kern Bulgariens, Mazedoniens und Serbiens sehr schwach war oder es ihn
überhaupt nicht gab.
Am Beispiel der Juden ist ersichtlich, daß es Bulgarien, trotzdem es
dem faschistischen Deutschland untergeordnet war, gelang, seine Souveränität
als Staat zu wahren. Darin liegt der Unterschied zu den Quislingsgebilden
wie dem Unabhängigen Staat Kroatien oder dem Serbien der Nedics, die
den Willen der deutschen Machtbehörden durchfüren mußten.
Die Juden wurden auf dem Territorium Bulgariens, besonders im an
nektierten Raum durch unterschiedliche Maßnahmen diskriminiert, und blie
ben als Bürger ohne Schutz. Ihre Behandlung, die für die Länder des faschistichen Regimes charakterisch ist, kann in kein einziges Rechtssystem ein
gefügt werden.
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