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Данак за Израел
Извештаји о потапању брода Patria у луци Хаифа
крајем 1940.
Блиски исток представља географски мост између европског, азијског и
афричког континента, коридор на путу од запада према истоку куда су пролазили
сви трговински и војни путеви. Он је и колевка великих цивилизација, подручје
на којем су се рађали пророци и чекале месије, исходиште три велике монотеистичке религије. Палестина – једна од земаља Блиског истока – постојбина Јевреја и Арапа чинила је поприште сукоба бројних освајача у дугом низу векова. На
њеним рушевинама створена је 1948. држава Израел. „За Јевреје, Израел је био
више од државе. Он је представљао остварење сна о Земљи Израеловој, Обећаној
земљи, Земљи месије, као и испуњење завета о повратку у Сион, преузетог још у
вавилонском ропству”1. Повратак у Обећану земљу постао је нарочито актуелан
од доношења Балфурове декларације 1917. године, по којој је британска влада
подржала стварање народног дома (a national home) Јевреја у Палестини. Овај документ су ционисти узели као јавно међународно признање свог програма и подршку својим плановима и на њему касније заснивали деловање у Палестини и
свету.
Јеврејске избеглице из европских земаља у 20. веку настављачи су дуге, хиљадугодишње трагичне историје прогона и избеглиштва. Током Другог светског
рата око положаја и „категоризације” јеврејских избеглица владало је у неутралним и савезничким земљама велико несугласје. Систематски прогони или страх
од прогона, живот без основних права, физичка, психичка, привредна угроженост
и обесправљеност, сматрани су недовољно основаним да таквим лицима буде
омогућен несметан улазак у неку од неутралних или савезничких земаља и буде
признат статус избеглица једне одређене политике и идеологије.2
Проблем усељавања Јевреја у Палестину био је средишњи, најдраматичнији
и најспорнији. Око њега су се неколико деценија водиле најоштрије расправе, сукоби и обрачуни. Њиме су се бавили сви који су били присутни на палестинској
сцени, али и многи изван ње. О њему су се издавали меморандуми и „беле
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Milovan Baletić, Ispunjenje zavjeta ili Povratak Židova u zemlju Izraelovu, Zagreb 1982, 9.
Милан Ристовић, У потрази за уточиштем – Југословенски Јевреји у бекству од холокауста 1941–1945, Београд 1998, 15–16.
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књиге”, проучавале га разне комисије и међународне институције, комитети Лиге
народа и многи други.
Почетком 20-их година, када је у организацији и уз финансијску помоћ ционистичких организација из Велике Британије, САД и других земаља почело насељавање Јевреја у Палестини, на овој територији је живело преко 600.000 Арапа и
близу 70.000 Јевреја. Да би зауставили досељавање Јевреја, Арапи су у Палестини формирали Извршни комитет који је пропагандом, а и насиљем, убеђивао досељенике да нису добродошли у нову домовину. Ради умирења Арапа, Британци
су утврдили да нема говора о претварању Палестине у јеврејску државу, али је
брзо досељавање Јевреја (1925. већ их је било преко 120.000) и даље стварало
крајње напету ситуацију. Зато је неколико година – до 1928. било обустављено усељавање нових јеврејских група.3
Током 30-их година палестински проблем се све више заоштравао, јер су
нова насељавања праћена обеземљавањем Арапа. Британци су због тога одредили квоту за усељеничке сертификате и овластили Јеврејску агенцију да их дистрибуира.4 Агенција је пак тежила да сертификате дели члановима тзв. кибуца
за обуку (хацарот), основаних у Европи са циљем да припреме младе људе за живот у заједничким пољопривредним насељима у Ерец Израелу.
Изузетно тежак положај Јевреја у Европи и ограничавање усељавања довели су до стварања илегалног усељеничког покрета и почетка модерног исељавања Јевреја у Ерец Израел. Начини илегалног уласка у Палестину били су различити; најпре је то чињено копненим путем и то преко северних граница, где је
илегалним усељеницима помагало локалнo становништво – становници кибуца
Кфар Гилади, као и чланови Бетар батаљона у Рош Пини.5 Раних 30-их година,
када је улазак у земљу на тај начин постао тежи, тражени су бројни алтернативни
путеви. Упис у средње школе и на Хебрејски универзитет био је један од начина,
када су многи млади људи уписавши се остајали у земљи. Жене су склапале фиктивне бракове са Палестинцима и тако остајале у земљи. Многи су долазили у
Палестину као туристи и никада се не би вратили у своју земљу. Само на овај начин током 1935. ушло је око 5000 имиграната.
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Чедомир Попов, Од Версаја до Данцига, Београд 1995, 257.
У члану IV мандата за Палестину садржана је одредба да ће једна призната јеврејска агенција бити саветодавно тело мандатне власти и да ће сарађивати са администрацијом на оснивању јеврејске постојбине. Ционистичка организација вршила је ту функцију од 1922. до 1929.
Пошто је поменути члан предвиђао да на том послу треба да сарађују сви Јевреји „који су
вољни да помажу оснивање народне постојбине”, између разних грана Јевреја вођени су почев од 1924. преговори за оснивање проширене Јеврејске агенције, која је после споразума са
мандатном власти конституисана 1929. године. Опширније о томе: Архив Србије и Црне Горе (АЈ), фонд Генерални конзулат Краљевине Југославије у Јерусалиму (430)-1-2, Извештај
конзула о политичкој и економској структури Јевреја и Арапа у Палестини, пов. бр. 02, 6. јануар 1938.
Бетар или Беитар – ционистички омладински покрет основан 1923. у Риги од стране ревизионисте Владимира Жаботинског. Чланови покрета играли су важну улогу у борби против
Британаца и њихове мандатне политике, као и у стварању Израела. Име су добили по Јозефу
Трумпелдору, јеврејском борцу, који је приликом страдања у устанку код Тел Хаја изјавио:
„Нема везе, добро је умрети за своју земљу”. О покрету Бетар: http://en.wikipedia.org/wiki/betar
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Обнова уласка у Палестину морским путем везује се за име Моше Галилија,
члана Бетар покрета из Ерец Израела који је студирао у Италији. У лето 1936. Галили је посетио камп са јеврејским избеглицама из Немачке. Посета је оставила
велики утисак на њега, након чега је одлучио да пронађе начине да их пребаци у
Палестину и назвао пројекат Аф-Ал-Пи (Пркос).Током четири године, Галили је
уз помоћ Хагане и вођа ционистичке организације организовао низ успешних путовања када се спасило неколико хиљада људи.
Почетком октобра 1940. три брода – Атлантик, Милош и Пацифик испловила су из Румуније са 3500 имиграната из Немачке, Аустрије и Чехословачке. Током новембра, сва три брода стигла су у луку Хаифа, а путници су пребачени на
британски брод Patria. Британска влада је тада одлучила да предузме драстичне
мере како би се зауставило даље илегално усељавање и објавила је да ће имигранти бити пребачени на Маурицијус, док ће се њихов статус решити по завршетку рата.6 После неуспелих интервенција да им се дозволи улазак у земљу, неки јеврејски кругови организовали су саботажу на броду после чега је брод потонуо. Истину о овом догађају открио је после скоро две деценије уредник угледног израелског листа Jediot akronos др Херцл Розенблум, један од учесника у акцији.7
Пред читаоцима се налазе два извештаја југословенског конзула у Јерусалиму који говоре о ситуацији у Палестини после потапања брода Patria у луци Хаифа, на чијим су се палубама налазили илегални јеврејски усељеници. Читаоцима
се представљају у интегралном облику.
Документи
Предмет – Стање у Палестини, пов. бр 120, 2. децембар 1940.8
Министарству иностраних послова – политичком одељењу, Београд
Стање у Палестини не показује никаквих нарочитих поремећаја. Криза се
у привредном животу све више осећа, иако се у извесним гранама индустрије као
нпр. у текстилној, железној индустрији и ливења челика, фабрикацији чоколаде
итд. може да констатује даљи развитак.
6

7

8

О проблемима илегалног усељавања: The Irguns Role in Illegal Immigrations by Prof. Yehuda
Lapidot на http:/jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/irgunill.html
У интервјуу за један њујоршки лист новембра 1958, др Розенблум је навео низ појединости
везаних за овај случај: „Било је то 1940. године, непосредно пред аферу Патрија. Састанак
малог Акционог комитета, чији сам био члан, одржан је у Јерусалиму. Насупрот мене за столом сео је командант пројекта Патрија г. Голомб. Када је дошао ред да говорим, устао сам и
отворено рекао шта мислим о том акту; нарочито да то није борба против Енглеза, већ неодговорно, бесциљно масовно убијање Јевреја који су се спасли европске катастрофе. Додао
сам, ако било ко од нас мисли да се Британци могу тући харикиријем, нека сам изврши харикири, јер је харикири самоубиство, а не акт убиства. Отворено сам изјавио да је тај пут отворен г. Голомбу, али да он не може жртвовати друге Јевреје за своју политику, а да прво не
пита њих, нарочито децу међу њима, злочин против кога сам јасно протествовао. Тада је г.
Голомб скочио и напао ме песницом. Песница г. Голомба ме није толико провоцирала колико сервилност свих чланова комитета, од којих ниједан није хтео да ме подржи... Моше Шарет, који је слушао критику, одговорио је својим познатим говорништвом: Некада је потребно жртвовати мањи број да би се спасли многи...” Mirko Aksentijević, Nemoguće! Bliski istok
juče, danas, sutra, Beograd 1982, 112.
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Услед престанка бомбардовања, последњи нападај из ваздуха од стране италијанске авијације био је 29. септембра, Палестина је сада изван домашаја ратних
операција.9 Такође, у броју војске која се налази у Палестини нема знатних промена, од последњег извештаја Генералног конзулата.
Мир је у земљи потпун. У арапском сектору није било у последње време
знакова политичког струјања. Напротив у јеврејском сектору, поред узбуђења
због прогона Јевреја у Европи и увођења одредаба противу Јевреја у законодавству разних земаља политичко и социјално превирање стално расте.
Нарочиту раздраженост проузроковало је питање судбине илегалних усељеника, који су почетком новембра стигли у Хаифу са два пароброда, око 1600 на
броју.10 После дужег проучавања питања дозволе уласка у Палестину, палестинска Влада, у договору са Секретаром за колоније,11 донела је решење да се тим
Јеврејима не дозволи улазак, већ да их се пошаљу у једну британску колонију,
где би имали да сачекају конац рата.12 Све интервенције јеврејских кругова да им
9

10

11

12

После уласка Италије у Други светски рат, заштиту италијанских интереса у Палестини преузео је шпански Генерални конзулат. Палестинска влада ставила је под секвестар добра италијанских друштава Adriatica, Ala Littoria, Assicurazioni Generali и поставила комесаре у Banco di Roma. Ухапсила је све италијанске држављане и интернирала италијанске калуђере,
осим чувара Светог гроба и секретара манастира. Приликом интервенције британске полиције, која је желела да интернира италијанске фрањевце – чуваре Светог гроба, дошло је до
инцидента у цркви. Према речима конзула грчки калуђери су одлазећим италијанским калуђерима пожелели да се рат брзо заврши и да се они врате на дужност, нашта су ови одговорили да ће се вратити, али да ће на цркви Светог гроба стајати италијанска застава и да ће
они једини господарити црквом. АЈ-430-1-2, пов. бр. 60, 22. јун 1940. О бомбардовању Палестине АЈ-430-1-2, извештаји конзула о стању у Палестини 1940.
Средишња јеврејска институција која се бавила заштитом усељеника, бар у почетку, звала се
Хагана (Одбрана). Основана је 1920. да „брани животе Јевреја, њихово власништво и достојанство”, после учесталих арапских претњи и неспособности или устручавања Британаца да
јавно заштите Јевреје у Палестини. Почетком 30-их година, део чланова се отцепио и формирао организацију Иргун, која се залагала за радикалнију борбу са Арапима. M. Baletić, n.d.,
250–251.
George Ambrose Lloyd (1879–1941), британски политичар који је припадао Конзервативној
странци. Током 1920. налазио се на положају високог комесара за Египат, када је опозван од
стране секретара иностраних послова Артура Хендерсона. Тридесетих година сарађивао је
са Черчилом и био један од највећих противника давања Устава Индији. Када је Черчил постао премијер 1940, именовао је Лојда за државног секретара за колоније. У децембру исте
године, Черчил му је понудио додатни посао – место председника горњег дома британског
парламента, тј. дома лордова. Међутим, умро је два месеца касније у својој канцеларији.
http://worldhistory.com/wiki/G/George-Ambrose-Lloyd, 1st- Baron Lloyd.htm:
http://www.infothis.com/find/Secretary of State for the Colonies
Британска влада је у току дугогодишњег мандата у Палестини доносила више меморандума
и „белих књига”, те слала више комисија са циљем да се реши палестинско питање. Последњи такав документ представља Бела књига из 1939, коју је на темељу конференције одржане
фебруара у St. James палати у Лондону презентовао британски министар колонија Malcolm
MacDonald, а британска влада објавила 17. маја. Бела књига је предвиђала да се у следећих
пет година у Палестину може уселити највише 75.000 Јевреја, а ниједна особа више без арапског пристанка. Основни принцип је био очувати арапску већину, па се због тога продаја земљишта ограничавала само на нека подручја. Палестина је требало да буде бинационална
држава, а Јевреји нису могли имати више од трећине становништва. Овим документом нису
били задовољни ни Јевреји ни Арапи, док је амерички председник Рузвелт изјавио да САД
не могу подржати такву британску политику. M. Baletić, n.d., 274–275.
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се дозволи улазак у земљу, остале су без успеха. Одлука о томе обнародована је
20. новембра, а 25. новембра ујутро настала је експлозија на пароброду „Patria”
(12.000 тона), на који су били пренети илегални усељеници, и лађа је потонула у
луци Хаифе. Број жртава експлозије је био велик, до сада је констатовано 36 мртвих, међутим нестало је много више, а има преко 200 рањених. Власти истражују узроке катастрофе, међутим изгледа сигурно, а и јеврејски кругови то мучке
признају, да је то дело јеврејских екстремиста, који су хтели на тај начин спречити одлазак усељеника из Палестине.13 Засад се не зна шта ће власти одредити у
погледу преживелих. Госп Рутенберг,14 председник Савета палестинског Јеврејства, дао је оставку на свој положај, пошто није успео у својим настојањима да
створи ванстраначку егзекутиву. Са сличних разлога, дао је оставку на место
председника Фонда за јеврејску заштиту госп Rokach, председник општине Тел
Авива. Обојица сматрају да је странчарство у овим телима штетно по развој јеврејства у Палестини. Такође председник Федерације пољопривредника госп.
13

14

Иргун Цваи Леуми (Национална војна организација) била је милитантна ционистичка група
која је деловала у Палестини од 1931. до 1948. Основана је 1931. од стране Аврахама Техонија, када се отцепила од Хагана. Док су Британци на Иргун глeдали као на терористичку организацију, други су је називали ослободилачким покретом. Од 1931. до 1937, Иргун је чинио малу одметничку групу која је предузимала спорадичне нападе на арапске циљеве. Ова
фаза деловања завршила се поделом групе када су се поједини њени лидери, укључујући и
оснивача Техонија, поново приклонили Хагану. После објављивања Беле књиге 1939. Иргун
је скоцентрисао све своје снаге против Британаца. Од 1939. имао је и радио-станицу Кол
ТСион ХаЛокхмет (Kol TSion HaLokhmet). Од 1940. до 1943. обуставио је нападе на Британце, али се тада мања група, која је била под вођством Аврахама Стерна и за наставак борбе
са Британцима, отцепила и формирала независну групу Лехи (Штерн). Ова група се везује и
за убиство лорда Моунеа 1944, после чега је велики број чланова групе ухапшен и интерниран у британске кампове. Од октобра 1945. до јула 1946, Иргун је са Хаганом и Лехијем формирао Јеврејски покрет отпора (Jewish Resistance Movement) организован за борбу против
британске рестриктивне политике усељавања Јевреја. Савез се распао после бомбашког напада на King David Hotel. Током 1948. група је распуштена, а њени чланови интегрисани су у
новоформиране Израелске одбрамбене снаге. http://en.wikipedia.org/wiki/Irgun
Пинхас Рутенберг (Pinhas Ruthenberg) рођен у месту Роми, Полтавска губернија у данашњој
Украјини, један је од најактивнијих чланова партије социјалреволуционара, тзв. есера. Играо
је водећу улогу током „крваве недеље” 1905. и извештавао о трагичним догађајима. Потом је
отишао у Италију, где је радио као инжењер водоградње, где му се побудило интересовање
за ционизам. На почетку Првог светског рата, наступио је за јеврејски покрет легионара брошуром „Техират ха’ам”. Потом је отишао у Америку и узео активно учешће у јеврејском
конгресном покрету, у чијем је интересу издавао недељник Јеврејски конгрес. Тада је привремено приступио партији Поале Цион. Фебруарска револуција 1917. вратила га је у Русију.
Постао је вођа северноруске цивилне администрације, а за време Октобарске револуције борио се до последњег тренутка против бољшевика. Био је ухапшен и заточен у Петропавловској тврђави, али је због наступања немачких трупа према Петрограду био ослобођен и oтишао је у Москву. Одатле у Кијев и Одесу, затим у Париз и најзад у Палестину. У Палестини
се нарочито посветио истраживању могућности искоришћавања водене снаге за добијање
електричне енергије. За ту ствар требало је искористити велики пад реке Јордан. После дужих техничких припрема, поднео је енглеској влади пројекат познат као Пројекат Рутенберг.
За финансирање овог подухвата основана је Електрокомпанија Палестине, 1923. године. У
периоду 1920–1930, посветио се организовању и руковођењу овим радовима. Након крвавих
догађаја у августу 1929, изабран је за председника Националног савета палестинских Јевреја
(Ваад Леуми) и, као такав, узео је марта 1930. учешћe у егзекутиви Јеврејске агенције, иако
јој није формално приступио. Jüdisches Lexikon Ein enzyklopädisces Handbuch des jüdischen
Wissens in vier Bänder, BD IV/1 Me-R, Berlin 1930.
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Smilansky дао је оставку на свој положај, због несугласица у погледу става федерације према политичким питањима, али је поновно изабран.
После смрти Жаботинског,15 водила се је борба о вођство међу ревизионистима, који су подељени на много фракција. Превладала је радикална струја и
услед тога су охладњеле везе између десног крила ревизиониста и генералних
циониста, која је тежила к сарадњи обеју група.
После своје оставке, госп Рутенберг повео је борбу противу поделе компетенције између Јеврејске агенције и Генералног савеза палестинских Јевреја, да
се пренесу на Савет сви послови који се тичу администрације, а да Јеврејска
агенција придржи само опште политичке послове. Као што је познато, вођство
Јеврејске агенције је углавном у рукама представника Јеврејске радничке федерације, и пошто су фондови, који се састоје из доприноса Јеврејства из целог света,
намењени сврхама заједничким свим палестинским Јеврејима, госп Рутенберг
тражи да њима управљају експоненти палестинског Јеврејства. Јеврејска агенција
је, наиме, врховни орган светског Јеврејства, укључујући Јевреје који живе у Палестини. Госп Рутенберг развио је у једном апелу свој социјални програм, у коме
заговара сарадњу свих у изградњи земље и искључење странчарства из тредјуниона, који би имали да се брину око интереса радништва, без обзира на њихову
страначку припадност. И најзад, госп Рутенберг указује на Велику Британију, где
су се сви ујединили у заједничком напору, и упућује Јевреје да следе тај пример.
Палестински Грци показали су, приликом ратног сукоба између Италије и Грчке, свој патриотизам, и војни обвезници одазвали су се једнодушно позиву у војску.
Остали пак допринели су материјално, како је ко могао, и могло се видети где и сиромашнији свет даје обилне прилоге у новцу и роби конзуларним властима за своју
земљу у рату, или где помаже новцем и радом грчки Црвени крст и сличне установе.
Међутим, што се тиче војних обвезника, путовање преко Сирије је онемогућено, услед става сиријских власти, које као што новине јављају, не дозвољавају
ни одлазак Грка способних за војску из Сирије. У истину, грчки конзулати нису службено извештени о томе, али су дознали полузванично да су дате упуте којима се
спречава давање виза и онемогућава одлазак Грцима.
Краљевском Генералном конзулату част је о предњем известити Министарство иностраних послова.
Генерални конзул
Иво де Ђули16
15

16

Владимир Жаботински (Vladimir Zeev Jabotinsky) рођен је у Одеси 1880. у кући богатог трговца житом. У младости је стекао либерално руско образовање. Као двадесетогодишњак,
студент, присуствовао је првом ционистичком конгресу у Базелу, а на трећем конгресу сукобио се са Херцлом око „Плана Уганда”. Пред Први светски рат, дошао је у Палестину где се
ангажовао у сакупљању добровољаца за Јеврејску легију. Године 1921. изабран је у Ционистичку егзекутиву, а две године касније поднео је оставку пошто се није слагао са Белом
књигом из 1922. у којој је изложено стајалиште о отцепљењу Трансјорданије, а које су остали ционисти прихватили. Иако удаљен са палестинске позорнице 1929, он ће остати стално
присутан и врло активан у ционистичком покрету све до смрти 1940. M. Baletić, n.d., 236.
Указом од 30. априла 1937. за генералног конзула Краљевине Југославије у Јерусалиму постављен је др Иво де Ђули, који је ступио на дужност 29. новембра. Приликом пријема код
високог комесара за Палестину, Де Ђулију је одобрено да привремено обавља дужност кон-
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Предмет – Налаз истражне комисије у ствари „Patria”, пов. бр. 30,
18. март 1941.
Министарству иностраних послова – политичком одељењу, Београд
У вези својих извештаја пов. бр. 120 од 2. децембра 1940. и пов. бр. 23 од 13.
фебруара 1941. године краљевском Генералном конзулату част је доставити Министарству иностраних послова, да је јуче обнародован налаз Истражне комисије о потапању пароброда „Patria” у луци Хаифа 25. новембра 1940. године.17
Истражна комисија у једном меморандуму упућеном Високом комесару18
дана 31. јануара ове године изразила је да треба сматрати да је потапање лађе
проузроковано саботажом.19
Излажући хисторијат случаја, извјештај утврђује да је било на лађи у часу експлозије 1904 јеврејских илегалних имиграната, који су стигли током новембра на три
лађе у Палестину. „Patria” је била реквирирана од Владе за пренос ових емиграната
у једну британску колонију. Експлозија се десила у 9 15 часова пре подне, а четврт
часа после тога лађа, која се нагнула, легла је својим десним боком на дно, у дубини
од 10 метара. У време предаје извештаја било је изнешено са лађе 156 лешева (доцније је тај број порастао на 198), а број несталих износио је 112 лица. Вероватно је један део ових побегао.
Исказом вештака утврђено је, да је катастрофа проузрокована експлозивом
смештеним у унутрашњости лађе, а комисија томе додаје да је квар био довољним

17
18

19

зула, да би неколико месеци касније, добивши агреман из Лондона, званично био признат за
генералног конзула КЈ у Јерусалиму. Поред Палестине, територијална надлежност Конзулата
обухватала је и Трансјорданију. Архив Југославије – Министарство иностраних послова
(334), Управно одељење (УО), Укази, 1936, Ф-1, пов.бр. 2183, 30. април 1937; АЈ-430-1-1;
АЈ-430-2-12.
Документ пов. бр. 23 од 13. фебруара 1941. није сачуван.
Sir Harold Alfred MacMichael (1882–1969), високи комесар за Палестину 1938–1944. Образовао се на школи Bedford Grammar, колеџу Magdalene и Кембриџу, где је дипломирао. Положио је испит из арабистике за суданску политичку службу, што је тада сматрано за веома висок чин у цивилној служби. До 1915. боравио је у Кордофану и провинцији Плави Нил. Потом је прешао у провинцију Картум, најпре као старији инспектор, затим као помоћник цивилног секретара, да би 1926. постао цивилни секретар. У Танганики је боравио од 1933. као
гувернер те провинције и ту дужност је обављао до 1937. Дужност високог комесара за Палестину преузео је 1938. Са тешкоћама овог посла суочио се 1944. када су Јевреји покушали
атентат на њега. Преживео је напад, али је био рањен, после чега се повукао на Малају, где је
играо важну улогу у писању устава земље. Провео је годину дана на Малти. Написао је неколико дела: Sudan Notes and Records (1918), A History of the Arab in the Sudan (1922), The Anglo-Egyptian Sudan (1934), The Sudan (1954). За његово име везује се и одговорност за потапање брода Струма у Црном мору 1941. Edvard Keith Roach, иначе гувернер дистрикта Јерусалим, у мемоарима објављеним 1994. оптужио је високог комесара да је одговоран за страдање групе јеврејских избеглица на броду Струма 1941. у Црном мору, који су покушали ући у
Палестину. После овог догађаја, широм Палестине дељени су леци, међу којима и један са
фотографијом високог комесара и написом: „Убица господин Harold MacMichael, познат као
високи комесар тражи се због убиства 800 јеврејских избеглица у Црном мору”.
http://britishempire.co.uk/biography/macmichaelharold.htm;
www.isropress.net/Struma.Rubinstein/Shimon/Keith.htm
С обзиром на бројне терористичке акције групе Лехи (Штерн), највероватније се и ова
акција везује за њихово име. У фонду Генерални конзулат КЈ у Јерусалиму (430) налази се
неколико извештаја генералног конзула из 1944. о терористичким акцијама ове организације;
види: АЈ-430-1-2.
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узроком да лађа одмах потоне, и потом закључује да природа квара „Patria” јасно
искључује несрећан случај.
Током истраге утврђено је, да је било опште познато да је „Patria” имала да
отпутује са 1700 илегалних имиграната и да је, као израз јавног осећаја, био организован за 20. новембар од стране јеврејске заједнице,генерални штрајк. Посведочено је такође од стране неколико имиграната који су били на лађи, да су им
слате са обале поруке да ће бити протерани, да су их наговарали да буду готови
да скоче у воду, ако би се лађе макнула да напусти луку, и да предузму све мере
да спрече лађу да отплови. На дан пред одређеним одласком, према сведочанству
једног имигранта, примљено је писмо које је садржало упут да у 9 сати идућег јутра скочи у воду што више људи и да запливају према гату. У то време сви су
путници морали бити на палуби због прегледања.
Искази су укратко изложени, као што следи: „доказано је да је постојала
огорченост између јеврејске заједнице у Хаифи, због владине одлуке да пресели
ове имигранте; да су слате поруке, од којих је једна од најважнијих писана на јеврејском језику, са обале на лађу; да су лица на обали и друга на лађи спремала
саботажу или размишљала о томе или о каквом другом насилном делу; да су се
чиниле припреме како би људи могли да скоче са лађе у 9 часова ујутру, 25. новембра; да су нека лица заиста тако скочила, а друга била готова да напусте лађу
када буде дат знак; да су се обично сви имигранти налазили на палуби од 9 до 10
часова пре подне и да је експлозија уследила у 9 15 часова.”
Комисија, разматрајући питање да ли се чињенице које су произашле из истраге једино карика у ланцу случајности, нашла је да су оне за њих довољне да
изведу закључак, и да је оправдано закључити, „да је квар на Patrii” почињен од
јеврејских сумишљеника на обали, уз сарадњу барем једног лица на лађи. Не изгледа вероватно, с разлогом опрезности, да су учесници поверили тајну већем
броју лица на „Patrii”.
„У недостатку сваког позитивног доказа, не може се наравски бити одређенији у погледу идентичности лица која су учествовала у делу или казати који је
тип експлозива био употребљен. Постављамо само као хипотезу, да је бомба метнута на место пре или за време снабдевања лађе угљеном и да је била спојена са
дугим фитиљом, који се имао припалити у одређени час.”
Комисија је окончала свој извештај изражавајући „негодовање и гнушање
према овом несмотреном и кукавном делу које је проузроковало смрт најмање
156 (сада 198) лица и губитак за Велику Британију једне драгоцене лађе. Ми смо
уверени да наше осећаје деле одговорна лица свих заједница.”
Из напред наведеног и из стицаја других околности види се, да виновнике
катастрофе пароброда „Patriа” треба тражити међу самим Јеврејима, који су узалудно, а на један невероватно лакомислен начин, у циљу протеста против политике палестинске Владе, жртвовали толико бедних избеглица својих једноверника.
Краљевском Генералном конзулату част је о предњем известити Министарство иностраних послова.
Генерални конзул
Иво де Ђули

