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. . .

ПРЕДГОВОР 
Симпосион Новомученици: полиперспектива – одржан у Спомен-по-

дручју Доња Градина у Републици Српској (БиХ) 13 . септембра 2015 . године 
– зачет је у сарадњи Одбора за Јасеновац Светог Архијерејског Сабора СПЦ 
и Музеја жртава геноцида из Београда као пионирски подухват на бого-
словском и историографском пољу . Наиме, многе заједнице – црквене, 
националне, па и политичке – које су доживјеле масовно страдање у XX 
вијеку покушале су богословским параметрима да промисле и осмисле 
сопствено страдање . Зборник с првог Симпосиона Новомученици: поли-
перспектива по први пут саставља та промишљања – заснована на би-
блијском поимању себе и свијета – на једно мјесто и омогућава (им) да се 
сагледају међусобно, у компаративној перспективи . То промишљање могу-
ће је само уколико је засновано на истинском догађају и зато ће основу 
како Симпосиона тако и будућих зборника и убудуће чинити како про-
мишљања о суштини страдања тако и радови који проучавају историјске 
чињенице страдања до детаља и ригорозно их преиспитују .

+Јован (Ћулибрк), Епископ Пакрачко-славонски 
Предсједник Одбора за Јасеновац
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. . .

ПРЕДИСЛОВИЕ
Симпозиум Новомученики: полиперспектива – состоявшийся в Мемо-

риальном комплексе Доня Градина в Республике Сербской (БиГ) в 13 . сентяб-
ре 2015 года – начат в сотрудничестве Комитета по лагерю Ясеновац Свя-
щенного Архиерейского Собора СПЦ и Музея жертв геноцида в Белграде 
как первопроходческое начинание на богословском и историографическом 
поле . А именно, ряд сообществ – церковных, национальных, а также поли-
тических, которым выпало пережить массовые страдания в XX веке сде-
лали попытку в богословских параметрах переомыслить и осознать соб-
ственные страдания . Сборник первого Симпозиума Новомученики: поли-
перспектива впервые собирает эти переосмысления, основанные на библей-
ском понимании самих себя и мира, воедино и дает им возможность по-
смотреть друг на друга в компаративной перспективе . Такое переосмыс-
ление возможно лишь в том случае, если оно основано на подлинных со-
бытиях и поэтому, основой как Симпозиумов так и следующих сборников 
в будущем, станет и переосмысление сущности страданий и работы, ко-
торые изучают исторические факты страданий до мельчайших деталей и 
строго их пересматривают . 

+Иоанн (Чулибрк), Епископ Пакрацко-славонский 
Председатель Комитета по лагерю Ясеновац
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. . .
FOREWORD

Symposion New Martyrs: Polyperspective, held in the Memorial Area of   
Donja Gradina in Republika Srpska (Bosnia-Herzegovina) on September 13th 
2015, started through the cooperation of the Jasenovac Committee of the Holy 
Assembly of Bishops of the Serbian Orthodox Church and the Museum of Geno-
cide Victims from Belgrade as a pioneering undertaking in the theological and 
historiographical fields . Namely, many communities – ecclesiastical, national, 
and even political – which have experienced massive persecution in the XX cen-
tury, have been trying to contemplate and devise their own suffering through 
theological parameters . Collection of works from the first Symposion New Mar-
tyrs: Polyperspective, for the first time compiles these contemplations – based on 
the biblical understanding of oneself and the world – to a single spot and allows 
(them) to perceive each other in a comparative perspective . This contemplation 
is possible only if based on a true event and therefore the basis of both the Sym-
posion and the prospective compilations will in the future continue to consist of 
contemplations on the essence of the suffering, as well as of the works that study 
the historical facts of the suffering to detail and challenge them rigorously .

+ Jovan (Ćulibrk), Bishop of Pakrac and Slavonia 
Chairman of the Jasenovac Committee
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ПРОГРАМ ОБИЉЕЖАВАЊА 
ПРАЗНИКА СВЕТИХ НОВОМУЧЕНИКА ЈАСЕНОВАЧКИХ

О седамдесетој обљетници престанка рада  
система концентрационих и логора смрти Јасеновац

12–13 . септембра 2015 . г . Г .

Субота, 12. септембра

12:00 Дочек архијереја у Манастиру Јасеновац
13:00 Ручак
14:00 Седница Одбора за Јасеновац
17:00 Полазак за Пакрац
17:30 Обилазак Влaдичанског двора у обнови
18:00 Вечерња служба у Саборној цркви у Пакрацу
20:00 Вечера у Дарувару

Недеља, 13. септембра

9:00 Литургија у Манастиру Јасеновац
12:00 Ручак у Козарској Дубици
14:00  Спомен-подручје Доња Градина: Отварање конференције, I сесија  

Епископ умировљени Захумско-херцеговачки Атанасије:  
 Свети Макавеји и Новомученици Јасеновачки

 Кирил Феферман: 
   Освештање Имена и Освештање Живота – два 

концепта мучеништва у Шоа
16:00 Пауза
16:15 Друга сесија, председава др Драган Давидовић
 Жарко Видовић: 
   Јасеновац као Ново Косово – Косовски Завет  

и логорашка философија живота
 Предраг Ристић:
  Како архитектуром прославити Новомученике?

20:00 Вечера у Липику
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Понедељак, 14. септембра

10:00 Трећа сесија
 Архимандрит Хусиг Мардиросиан: 
  Јерменски Новомученици, од 1915. године до данас
 Јереј Александар Нагорни:
  Голгота Кузбаса: систем логора на југу Западног Сибира

11:30 Пауза

12:45  Четврта сесија
 Томазо Делера: 
   Расистичко и антисемитско истраживање и пропаганда: 

италијански допринос холокаусту у делима и 
активностима Гвида Ландре у Румунији, Хрватској и 
територијама СССР окупираним од Румуна и Италијана 
(1941-1943)

 Олег Солдат: 
  Новомученици као нова митска конфигурација Срба

14:15  Завршна дискусија
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.
Dr . Атанасије (Јевтић),

Епископ Захумско-херцеговачки у мировини 
Prof . Emeritus Православног богословског факултета  

Универзитета у Београду

МУЧЕНИЦИ ЈАСЕНОВАЧКИ И МАКАВЕЈИ:  
БИБЛИЈСКИ ЕТОС НОВОМУЧЕНИКА

САЖЕТАК: Библијска историја је драматични сусрет и животно рвање са 
собом, светом и пре свега Богом, до зоре свитања (1. Мојсијева 32:24-30). То и 
значи библијско име Израиља, које је дато праоцу Јакову док се рвао с Богом, 
које име је од старозаветног Израиља наследило Источномедитеранско, 
Палестинско-балканско Хришћанство, именом и историјом с правом на-
звано Новим Израиљем. O тој и таквој историји реч је у Књигама Мака-
вејским али и у Великомученичком Јасеновцу, нашем највећем Гробљу, новом 
српском Косову, нашем библијском месопотамијском Вавилону, адском сплету 
усташке „творнице смрти“, у крстоносном Јасеновцу, чији кракови сежу на 
све четири стране наше земље од Јасеновачког стратишта на ушћу Уне у 
Саву, које нас учи памћењу а не злопамћењу, мученикољубљу а не осветољуб-
љу, као и што је Владика Николај оставио завет да се у Јасеновцу подигне 
храм праштања, у спомен свих на правди Бога побијених Жртава, као зна-
мен опроста крвницима за злочине које починише.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Макавеји, мучеништво (сведочење), љубав, Јасеновац, подвиг.

Јеврејски народ у II веку пре Христа – то је од 168 . до 165, значи три 
године – када је један од насљедника Александра Великога, његов генерал 
Антиох IV Епифан заузео Свету Земљу, био је у великом историјском ис-
кушењу јер је Антиох наметнуо јелински паганизам у Светој Земљи и до-
шло је дотле да је Зевсову бисту поставио у Храму, баш као и што је пророк 
Данило прорицао о „мрзости опустошења на светом месту“, што помиње 
и Христос у Светом Јеванђељу (Данило 9:27; Матеј 24:15) .

Но, да би смо разумели природу овог искушења, морамо имати на уму 
однос Јелина према телу: Олимпијске игре су биле религиозне мани фе-
стације у оквиру грчке паганске традиције, где је увек укључено тело, иако, 
парадоксално, Грци нису уважавали тело, јер су сматрали да је пролазно . 



НОВОМУЧЕНИЦИ: ПОЛИПЕРСПЕКТИВА I . DR . АТАНАСИЈЕ (ЈЕВТИЋ)
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Платон га је још и некако уважавао, а неоплатонизам је презирао тело, јер 
је тело трошно; тело је, уствари, тамница душе итд . Али су Јелини имали 
изузетан осјећај за тело и естетику тела . И њихове Олимпијске игре су 
биле религиозне манифестације пре свега; данас је од тога остало само 
мање-више паљење Олимпијског пламена .

Међутим, ми примамо некритички разне спортове, који у себи имају 
нама стране верске, паганске религиозне системе . Чак и симпатични, али 
у том погледу незрео, Ђоковић бави се јогом . Знате шта то значи да уведе-
те туђи верски/религиозни систем у свој организам! (То је оно што често, 
претпостављам да је то узрок, чини и да изгледа да је Ђоковић изгубљен, 
делује изгубљено, јер га то растројава) . Не може се јогом градити личност 
људска, као што се она не може градити ни на било којем спорту који је у 
позадини пагански религиозан, као што је нажалост и савремена музика 
– џез на пример – која често има паганску религиозну потку .

Многи нам намећу да нас заварају и да нас удаље од себе и од Бога 
Живога и Истинитога, баш као што је то радио Антиох Епифан, који се за 
бога сматрао и наметао Јеврејима . И тада се побуне Макавеји . Отац свеш-
теник Елеазар и синови његови, њих пет, дигну устанак, и за три године 
збаце Антиохов режим и очисте Храм Господњи у Јерусалиму . И до данас 
се у јеврејској литургијској традицији слави као спомен победе Макавеја 
посебан празник, иако Књиге Макавејске нису у канону јеврејском, али јесу 
у богослужењу: Ханука, празник очишћења Храма . У Посланици Јеврејима 
Апостола Павла, он описује како су све страдали мученици кроз историју: 
једанаеста глава Посланице Јеврејима је капитална за теологију мученишт-
ва – за мартирологион . Макавеји су осветлали образ, а међу њима су стра-
дали синови Елеазара свештеника и мајке Саломије . Лавови, први муче-
ници! И постали су они и хришћански мученици, и пример мучеништва . 
Ушли су у наш црквени календар, славе се 1 . августа по старом календару . 

Наше мартирско, мученичко, наслеђе је то библијско страдање које 
почиње од макавејског страдања, које је Богом дано и нама . Дато нам је 
наизглед као тежак терет, као тежак крст, али нам је Господ рекао: „Ко хоће 
за мном да иде, нека се одрекне себе и узме крст свој и за мном иде“ (Мар-
ко 8:34) . Тај крст свој јесте управо идење за Христом и поистовећење с 
Његовим крстом – и он онда постаје Васкрсење . Ту је тајна мучеништва 
– оно није тајна муке људске, или уживање у њој . Постоји, нарочито у ри-
мокатоличком празновању Великог Петка, неко болесно уживање у стра-
дању, некаква патологија, не знам како већ то да назовем . Али, то постоји 
у овом свету, оваквом каквог смо га ми довели до тога . Бог је створио свет 
тако да га не може упропастити ни ђаво ни човек . Бог је сам за нас нашао 
тај спасоносни пут мучеништва, односно сведочења (μαρτυρια на грчком 
значи: сведочење; μαρτυζ = мученик, сведок . Христос је „Верни Сведок“ – 
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Откривење 1:5), достојанственог одстојавања свога достојанства, боголи-
кости, човечности . А човечност је да стојимо усправно и раширених руку, 
у знаку крста, према свима отворени а не креирани по неком свом лику, 
или по ђавољем лику . Кад је Солжењицин добио Нобелову награду, па му 
нису дали да иде из Русије, написао је текст који је доспео у свет, где је 
рекао да је величина уметника да буде смирен, да буде сарадник у Божјем 
свету . А има данас уметника који мисле да стварају своје светове, али неће 
да поднесу одговорност за те своје светове!

Ми имамо цивилизацију која иде на то, која има претензије безмало 
демонске, да нам створи „нови тип“ човека и не знам шта све, „да нас ус-
рећи“, оно што је Достојевски говорио, „кристалним дворцима“! Била је 
Париска комуна, социјализам француски, па се Достојевски разочарао у 
њу, и хвала Богу да се разочарао у њу, па се онда очарао заједницом Цркве, 
можемо слободно рећи комуном Цркве . Покојни професор Никола Мило-
шевић је био човек тешко разочаран некадашњим својим марксизмом; па 
је ишао степенасто и на крају је дошао и до разочарења животнога . „Кога 
је страдање оплеменило?“ – говори он . Ја му кажем: „Господине, зависи до 
човека . Страдање некога оплемени, а некога ожестосрди, све зависи од 
човека!“ Оно је чекић или длето у рукама Божанског мајстора .

Професор Борис Волобујев, дивни руски прота, који је био мени на 
матури, написао је један рад о смислу страдања, који сам прочитао и ци-
тирао га у моме дипломском раду . Ту он каже: „Страдање је чекић у рукама 
Небесног Архитекте који и фино обрађује оно камење које је наменио за 
најлепшу фасаду своје грађевине небесне – Царства Небеснога“ . Величан-
ствена реч . Треба човеку да прође кроз очистилиште страдања, јер има у 
њему много тога што се накупило, што се наносило, и што човек није био 
трезвен од почетка да то страдањем полако пречишћава . То је смисао свих 
наших подвига, подвижништва, аскезе да кажем на грчком, иако је та реч 
прилично на Западу упропашћена, па се аскеза своди на неко мучење или 
само мучење, а она то није . Боља је словенска реч подвиг, подвижништво, 
где је то кретање напред и навише . Спортски речено, то је сјајни тренинг, 
припрема бића људскога, које постепено узраста подвигом и стиче „кон-
дицију“ да може да се уздиже напред и навише, и да може да издржи нове 
етапе, за које је способно одавно, али треба да за то подвигом буде при-
премљено . Сав људски живот овде на свету је подвиг као припрема за 
Царство Небесно .

Зашто Бог не даје као што некад даје некима, незаслужено на почетку 
благодат? Покојни велики прота Милутин Ранисављевић, од Тополе ро-
дом, који је у Београду био свештеник, као ожењен човек са четири кћери, 
био је велики подвижник, био је велики човек благодати, па вели да се 
обрадовао кад је нашао код Светог Јефрема Сирина место где се каже: 
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„Господе, умањи ми таласе благодати, не могу да издржим!“ То јест, није 
човек припремљен, није прилагођен, није постао погодан за пријем благодати .

Може Бог да да благодат, али ако ми нисмо спремни, припремљени 
подвизима врлина, брзо ћемо благодат „проћердати“, брзо ћемо то стање 
прокоцкати, јер ћемо то употребити да уживамо, а то она благодат коју Бог 
цени, тј . љубав, не допушта . Не можемо се коцкати и играти с благодаћу! 
Човек обично жели да нешто брзо иживи, да нешто ужива . Што кажу за 
неку Американку, да извину ове сестре, са двадесет и две године је рекла: 
„Ја сам све у животу проживела и све изгустирала . Сад ми остаје само да 
се обесим – некоме о врат!“ То је помињао отац Паисије . Не може вечни 
живот да се „изгустира“, да се изживи .

Несрећни Ориген, велики философ и теолог из трећег века, хришћан-
ски Александринац, генијалан али који је остао заробљен у грчкој филосо-
фији, говорио је о коросу, о засићењу: да су се душе од вечности створене 
од Бога, заситиле Божјег блаженства . И онда су отпале . Свети Исповедник 
и Подвижник Максим, најдубљи и најбољи критичар Оригенов, одговара 
на све то: „Каква је то била радост, које се човек може ’заситити’?“ Ако се 
може заситити љубави, ту онда нешто није чисто, нешто је ту прљаво . Није 
било никаквог короса, него ће тек бити пуноћа, али је та пуноћа у Христу 
(Колошанима 2:9-10) – „из пуноће у пуноћу, из славе у славу“, из радости у 
радост . Бескрајно је усавршавање Светих на Небу, вели Свети Отац Јустин 
заједно са Светим Симеоном Новим Богословом, јер је Бог бескрајан . Али 
то не значи да је Бог празнина, него у Христу, са Христом, у Светом Духу 
бива све више радост, како каже Апостол Павле . Нема еволуције али има 
раста: расте оно што је у зачетку дато, и онда даље благодаћу умножавано 
– то је наше схватање хришћанско, а не еволуција .

Мучеништво је, дакле, пут наш у овом животу уз подвиг који води у 
радост живота вечног . Благословено је од Бога, да идемо за Христом и да 
носимо Крст свој . А Крст наш, ако се поистовети с Њиме, с Христовим 
Крстом, он нас сигурно води у Васкрсење . Али, да би тај Крст био радост, 
он треба да је све време прожет отвореношћу, слободом, љубављу, пока-
јањем, смирењем .

Писао сам некад и говорио, нарочито кад су изашле оне књиге о До-
стојевском као мислиоцу, да за човека постоје две силе, два капацитета, 
два дара, две врлине: љубав и слобода – корелативи који једно без другог 
не могу, јер једно друго подржавају и изграђују . Сама љубав без слободе 
може постати дрскост; слобода без љубави може постати саморазорна, 
како је то Достојевски показао . Љубав је живот, крвоток, али слобода је со 
да та љубав не постане наметљивост, дрскост . Дивна новела Достојевског 
Кротка о томе говори: аристократа узео обичну девојку, а она се убрзо 
убила . Онда је он сео па види шта је: он њу у ствари није ни волео, него је 
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волео своју заљубљеност у њу и уживање и гледао је у њој објекат, а она, 
љубав, не трпи да буде објекат . Љубав једина изједначује човека с Богом, и 
зато љубав удостојава човека да је раван Богу . Не отмица „једнакости с 
Богом“, него љубав која нас изједначује у Христу (види Филипљанима 2:5-
11; Ефесцима 3:14-21) .

Праоца Адама је грешка што је поверовао ђаволу, лукавоме, гордоме, 
подмукломе, кварноме, и сугерисао да је Бог самољубив, да је Бог себичан, 
не да Он да ти поједеш од плода којим би био „једнак Богу“! А којим се то 
плодом може изједначити човек са Богом!? И Адам је ишао, зграбио и јео; 
и нашао се го! Зато је и Христос исправио то Адамово недело, тј . грех . То 
Апостол Павле описује, друга глава, Посланица Филипљанима: „Христос 
није сматрао за отимање то да је раван Богу“ . Али је Себе „добровољно 
понизио“, испразнио (Кеносис), добровољно . Да би нас спасао, да би нас 
извукао из пакла богоотуђења . Прошао све путеве нашега живота, нашега 
људског бића, сва стања, до смрти, и изнутра све то препородио и осмислио . 
И нама онда вером у Њега и идењем за Њим омогућио да тим путем про-
ђемо . Зато је пут мучеништва пут Христов . Дакле, није неко самомучење 
него спасење Христом Спаситељем . Нема самоспасења, него има вољног 
сједињења с Христом, јер љубав се не намеће, и то је наше спасење Христом 
и у Христу – у Телу Његовом које је Црква .

Тајна мучеништва је тајна љубави . Зато је монаштво у Православљу 
после наследило тај дух мартирства – мучеништва из љубави . Из љубави 
према Христу монаси се подвизавају и страдају, али не више крвљу, него 
вољом и жртвом . То је објашњење да се, кад је престао бар онај велики 
талас мучеништва почетком IV века, благодарећи цару Константину, по-
јављује монаштво које продужује тај етос мученички, тај тропос, тај начин 
подвижничког хришћанског живота у сведочењу о Христу и идењу за Хри-
стом: „Кудгод Он пође“ (Откривење 14:1), па и до смрти! Зато је Свети 
Владика Николај говорио: „Српски народ је монашки народ“ . Монаштво 
не значи само безбрачје, то је једна од његових компоненти . Златоуст го-
вори да су и у браку девственици јер се у њему живи девствено . Ако у бра-
ку не будете живели целомудрено, нема ту више љубави . Љубав не дозво-
љава да буде понижена, да буде потрошена, да буде злоупотребљена, зато 
што је предрагоцена .

Мучеништво, тајна мучеништва, је љубав . Људи који су питани хоће 
ли да се одрекну Христа – а нису сви ни питани – показали су да нису хтели 
да се Христа одрекну, као рецимо наш Вукашин из Клепаца, и зато су били 
Мученици . А и многи други који су имали прилика да се одрекну: мајка у 
Лици којој су ухватили два сина, и нуде јој: „’Ајде, једнога ћемо ти остави-
ти а другога ћемо убити . Кажи којега?“ Мајка је само заплакала . Која мајка 
може да да једнога сина? Или један кога су уписали неки пријатељи Хрвати 
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да је, као, „примио римокатолицизам“ да би му сачували живот, долази и 
каже: „Нећу, бришите ме, нећу ја то . Тиме своју веру издајем“ – и пострадао 
је . Дакле, такве детаље да узмемо из Новог Мартирологиона нашег, просто 
тај етос, тај тропос, и спознаћемо врлину правог мучеништва . Није наше 
ићи, прсити се, изазивати да би нас погубили . Григорије Богослов јасно 
говори да је Господ говорио: некад се треба и склонити . „Кад вас потерају 
– бежите!“ (Матеј 10:23) . Бежали су велики Оци – Петар Александријски, 
Кипријан Картагински, склањали су се за једно време да прође прогон; а 
после, кад су их ухватили, није било куд него су страдали .

Макавеји су такви били; такви су били после и Хришћански Мучени-
ци . Ми Срби имамо тај благослов Божји, на челу са Руским народом, Ру-
ском Црквом . Тимоти Вер (Timothy Ware), сада православни владика Ка-
лист у Оксфорду, из високе енглеске аристократске породице, написао је 
књигу Православна Црква, где је рекао да број мученика Русије надмаша 
број свих Мученика прва три века .

Мучеништво је у тој тајни добровољности у љубави за Христа . Било је 
и оних јадних мученика који су једно време сарађивали с гонитељем, ми-
слећи да ће да се спасу . А усташе су лукаво радиле: тако су покушали по-
једини Цигани, поједини Јевреји, поједини Срби, овде у Јасеновцу да се 
спасу . И после су и они завршили под ножем, јер су усташе то цинично 
радиле . И у време Турака имало је потурица, али покајање је излечење за 
то . Ту је величина хришћанина – покајање! Рецимо, пример ђакона Аваку-
ма – какав величанствен човек! Истиче се он више од игумана Паисија и 
од осталих тридесет својих састрадалника у Београду 1814 . године .

Мартирологион наш да слажемо, благодарећи рецимо Жарку Видо-
вићу, због кога више знамо о Светом Вукашину јер у селу Клепцима нико 
није знао за Вукашина Мандрапу . А човек је био у Сарајеву и радио као 
црквењак, и када је почео рат и прогон, склонио се у Клепце, одакле је био 
пореклом, и у Клепцима је био ухваћен 1942 . године, и доведен у Јасеновац . 
И сам Жарко Видовић је био доведен овде у Јасеновац .

Народ зна и памти места мучеништва . Народ долази овде, у Велико-
мученички Јасеновац, и долазиће све више и више . Треба да се тај долазак 
осмисли и на Градини, преко Саве . Она је највеће стратиште целог ком-
плекса Јасеновачких логора . Ја сам тих стратишта набројао осам (у мојој 
књизи Великомученички Јасеновац, 1990, 1995, 2016) . Али, ко ће набројати 
све јаме или све оне гомиле костију дуж Саве све до Београда! Архитекта 
Пеђа Ристић, који је тада био младић, видео је – Немци су били 6 . априла 
1941 . године срушили мост на Сави, онај железнички – лешеве који су се 
заустављали на рушевинама тог моста, а онда су их сахрањивали на Рат-
ном острву . И Пеђа је тамо планирао велику кулу у спомен тих Новомуче-
ника . Мученици заиста треба да буду проучени, да се изради једна то-
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пографија и хронографија њиховог страдања, што год прецизније можемо 
да то урадимо: где, када и како се то десило . То је важно . Говорио је велики 
Цвијић, родом из мог краја, из западне Србије: „Географија је у ногама“ . 
Зато треба да сва стратишта посећујемо – од Косова до Јадовна .

Ми имамо пословицу која је кључна и за мученички и новомученички 
православни етос: „Најлепши цвет људског поштења је покајање“ . Покајање 
које није понижење . Кад говори наш несрећни Артемије, да га поменем: 
„Ја немам за шта да се кајем, они треба да се кају преда мном!“, он тада, 
Боже мој, подсећа на једног гуруа, код кога је ишао један Грк, саветник 
амбасаде грчке у Индији који је после написао књигу о свом духовном 
трагању . Грк је био човек дубок, читао је Исака Сирина и Свете Оце, и 
питао је гуруа за покајање, па му је рекао гуру: „Ја не знам зашто да се кајем, 
не знам шта је то грех, шта ће ми то покајање?“ Овај Грк се прекрстио и од 
тада више није ишао код њега, него је рекао: „Овај је гори него обичан 
грешник“ . Кад нема покајања, тад више нема човека .

Дакле, да радимо нешто што ће у исто време бити и лично спасоносно 
али и народу нашем на духовну и свенародну корист, право народно дело . 
И да се не хвалимо тиме .

Хвалио сам тако једном митрополита Амфилохија – ми смо заједно 
учили богословију, заједно се тајно определили за монаштво – а онда при 
крају кажем, а он седи доле, у народу – како се надам да он није тако наиван 
па да верује све што сам ја испричао о њему . Као онај чувени руски светитељ 
Инокентије Сибирски, из XVIII века, који је после прешао у Америку и 
тамо проповедао . Па како је био сјајан проповедник, звали га „Руски Зла-
тоусти“ . И питају га једном: „Како се, владико, не погордите?“ „Хе,“ каже 
он, „оно магаре, кад је Христос улазио у Јерусалим и кад су деца и народ 
клицали Христу, зар је оно мислило да се то клицање на њега односи!?“

Умировљени Епископ Захумско-херцеговачки Dr. Атанасије (Јевтић) 
(р . 1938) свјетски је познат патролог и историчар Цркве . Докторирао 
је у Атини а предавао је, између осталог, у Србији, Француској и Ру-
сији . Професор је емеритус Православног богословског факултета 
Универзитета у Београду .
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Prof . Emeritus Православного богословского факультета  
Университета в Белграде

МУЧЕНИКИ ЯСЕНОВАЦКИЕ И МАККАВЕИ: 
БИБЛЕЙСКИЙ ЭТОС НОВОМУЧЕНИКОВ

КРАТКАЯ АНОТАЦИЯ: Библейская история – это драматическая встре-
ча и пожизненная борьба с собой, миром и, прежде всего с Богом, до появления 
зари (1 Бытия 32:24-30). Такое значение имеет и библейское имя Израиля, 
которое была дано праотцу Иакову пока он боролся с Богом, имя, которое 
от ветхозаветного Израиля унаследовало Восточно-средиземноморское, 
Палестинско-балканское Христианство, именем и историей по праву на-
званное Новым Израилем. Oб этой и такой истории идет речь и в Книгах 
Маккавейских и в Великомученическом Ясеновце - нашей величайшей Гроб-
нице, новом сербском Косово, нашем библейском месопотамском Вавилоне, 
адском сплетении усташской ”фабрики смерти”, в крестоносном Ясеновце, 
который разветвляется на все четыре стороны нашей земли от Ясеновац-
кой голгофы в устье Уны и Савы, которая нас учит памяти, но не злопа-
мятству, мучениколюбию, а не мстительности по завету, оставленному 
Владыкой Николаем да воздвигнется в Ясеновце храм прощения, в память 
всех за правду Бога убиенных Жертв, как знамение прощение убийцам за 
совершенные ими злодеяния. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маккавеи, мученичество (свидетельство), любовь, 
Ясеновац, подвиг. 

Епископ Захумско-герцеговацкий на покое (Евтич) (р . 1938) известный во 
всем мире патролог и историк Церкви . Докторскую работу защитил в Афинах, 
преподавал среди прочего, в Сербии, Франции и России . Профессор эмеритус 
Православного богословского факультета Университета в Белграде .
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. МУЧЕНИЦИ ЈАСЕНОВАЧКИ И МАКАВЕЈИ: БИБЛИЈСКИ ЕТОС НОВОМУЧЕНИКА .

Dr . Atanasije (Jevtić),  
Bishop of Zahumlje and Hercegovina (Ret .)

Professor Emeritus at the Faculty of Orthodox Theology  
of the University of Belgrade

JASENOVAC MARTYRS AND MACCABEES:  
BIBLICAL ETHOS OF THE NEW MARTYRS

SUMMARY: Biblical history represents a dramatic encounter and lifelong wrestling 
with oneself, world and above all else the God, until “the first light of dawn” (I Mos. 
32:24-30). That is exactly what the name of Israel signifies. It was given to Patriarch 
Jacob for his wrestling with God Himself, and was to become conterminous with 
later extension from Israel to East-Meditterenean, Palestinian and Balkan Christen-
dom, which was by name and history deservedly named the New Israel. This was 
narrated in Biblical Books of Maccabees, but just as well in Great-Martyr Jasenovac, 
our biggest Graveyard, the New Serbian Kosovo, our biblical Mesopotamian Babylon 
– infernal Ustaše labyrinth of “death factory”. Jasenovac is crossbearing symbol of 
the True Cross Itself, which extands to all foursome directions of our Motherland 
Earth, especially in Jasenovac Golgotha on the River Una’s confluence to the Sava, 
the place that teaches rememberence and not malevolence, love for Martyrdom and 
not revenge. It brings to the memory the testament of Bishop Nikolaj Velimirović, to 
build the temple of forgiving in Jasenovac, in rememberance of all innocently killed 
and as a sign of forgiveness to those who commited the crimes. 

KEY WORDS: Maccabees, martyrdom, love, Jasenovac, virtuous effort. 

Retired Bishop of Zahumlje and Herzegovina Dr. Atanasije (Jevtić) (b . 1938) is 
a world-renowned expert in the field of Patristics and Ecclesiastical history . He 
completed his PhD in Athens, and taught –inter alia- in France, Serbia and Russia . 
He is a Professor Emeritus at the Faculty of Orthodox Theology of the University 
of Belgrade .
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KIDDUSH HA-SHEM AND KIDDUSH HA-HAIM: 
COMPETING CONCEPTS OF JEWISH MARTYRDOM 

DURING THE HOLOCAUST

SUMMARY: This presentation traces to emergence of the concept “Kiddush Ha-
Shem” (sanctification of the Name) in the Biblical Judaism, its being formulated at 
the beginning of the Rabbinical period and further development, in conjunction with 
various historical events confronting Jewish communities. The emphasis is laid on 
the Holocaust era, its new unprecedented challenges for Judaic understanding of 
martyrdom in generally and the concept “Kiddush ha-Shem” in particular, as well 
as the emergence of partly competing and partly completing concept of “Kiddush 
Ha-Haim” (sanctification of life). The presentation also deals with contemporary 
Judaic attitudes towards Jewish martyrdom during the Holocaust.

KEY WORDS: Kiddush Ha-Shem, Kiddush Ha-Haim, Holocaust, halakhah, 
martyrdom.

This article traces the emergence of the concept “Kiddush Ha-Shem” in the 
Biblical Judaism, its being formulated at the beginning of the Rabbinical period 
and further development, in conjunction with various historical events con-
fronting Jewish communities . The emphasis is laid on the Holocaust era, its new 
unprecedented challenges for Judaic understanding of martyrdom generally and 
the concept of Kiddush Ha-Shem in particular, as well as the emergence of part-
ly competing and partly completing concept of Kiddush Ha-Haim .

The deepest meaning of Kiddush Ha-Shem, as it evolved throughout the 
centuries, lies in the explanation that all right action constitutes worship of God . 
In normal circumstances, right action receives various kinds of societal support 
and is reinforced by considerations of prudence and approval of one’s peers . 
However, in certain extreme circumstances, all these supports fall away, and the 
only remaining spur and support to right action other than the rightness of the 
action itself is the love of God .

The most extreme of such situations is that in which the right action can be 
performed only at the cost of one’s life . In such a situation, all the self-seeking 
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motivations that are ordinarily mixed with even the most altruistic act are ab-
sent, and only the motive of Kiddush Ha-Shem, the honoring of God, remains . 
It is this most extreme situation that represents the prime example of Kiddush 
Ha-Shem. However, such extreme circumstances could give rise and, as we will 
see it with respect to the Holocaust, actually gave rise to a variety of new re-
sponses . Although most of them were still centered on the old understanding of 
Kiddush Ha-Shem some were radically at variance with it .

Biblical period
The concept of Kiddush Ha-Shem has thus always been implicit in the Ju-

daic faith and view of life . Its first explicit expression occurred during the con-
frontation of Judaism with Hellenism, the first pagan culture with ‘missionary’ 
and synthesizing tendencies . The Book of Daniel tells about the three “Jewish 
men” – Shadrach, Meshach, and Abed-Nego – who disobeyed a royal command 
to worship an idol and endangered their lives .

The original simple meaning of Kiddush Ha-Shem or a sanctification of 
[God’s] Name is to show respect for God by one’s behavior towards his sanctuary 
and his priesthood .1 The Temple area, foodstuff, and personnel that were dedi-
cated to God’s service were to be treated as special, that is, holy . To treat them as 
merely ordinary constituted disrespect, that is Hillul Ha-Shem, or desecration of 
the [Divine] Name .

At this stage, Kiddush Ha-Shem appeared as a system of etiquette applicable 
to God’s house, comparable to the protocol applied in the palaces of earthly 
kings . Even from this perspective, however, a vaguely-defined moral dimension 
is also present, for rudeness and messy behavior are value terms indicating mor-
al faults, namely lack of self-respect and respect for others .

The transition from the basic meaning of Kiddush Ha-Shem to the meaning 
with which the term became especially identified later, i . e . martyrdom took 
place through the increasing application of the concept of Kiddush Ha-Shem to 
the moral sphere . Gradually, to behave well toward one’s fellowman came to be 
regarded as a sanctification of God’s Name; in contrast, to behave badly, was 
viewed as a profanation . This may be exemplified by Jeremiah’s stigmatization 
of inhumanity to slaves as Hillul Ha-Shem2 and Amos’s condemnation of oppres-
sion and sexual immorality .3

Over time, these trends became more conspicuous . In the many trials of 
revolt and war in which Jews were tested, from the wars of liberation of the Mac-
cabees up to the failure of the revolts against the Romans, Kiddush Ha-Shem 

1 Leviticus 21-22 .
2 Jeremiah 34:16 .
3 Amos 2:7 .
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proved to act as a motivating force behind Jewish readiness to self-sacrifice . It 
gave meaning to the struggle of the Jewish warriors, strength of endurance under 
cruel torture by victors, and offering suicide as a way out of submission and 
slavery .4 Particularly noteworthy in this respect was the famous mass suicide at 
Masada inspired by the conception of Kiddush Ha-Shem . To quote Elazar Ben 
Yair, commander of the zealots, “We shall die before serving as slaves to those 
who despise us, and remain free men by leaving the land of the living .”5

Post-Biblical period
The profoundest trauma embodied in the destruction of the Second Temple 

affected all walks of Jewish life . Over time, the noble concept of Kiddush Ha-Shem 
also became an object of tacit criticism . Judging by the gloomy results of the un-
successful revolts against Rome, it became evident that what awaited other Jews 
if they start following suit and behaving like those Jews at Masada, committing 
mass suicide in order to avoid surrender to the Romans Jewish nation . In this 
case, the Jewish nation would cease to exist . And this, according to such views, 
would be a retreat from the Divinely-mission to rekindle the humanity .

Therefore, it should come as little surprise that in Rabbinical Judaism the 
attempt was made to limit the application of martyrdom . The term in its present 
meaning was first coined at the rabbinical council in Lydda held in the second 
century CE .6 Generally speaking, when faced with need to violate command-
ments, 7 preserving one’s life took precedence over observing them, and a Jew was 
urged to violate all of them rather than suffer death . However, the Council did 
formulate the laws of martyrdom whereby Kiddush ha-Shem was declared oblig-
atory solely when Jews were confronted with three commandments likely being 
violated: idolatry, unchastity (including incest, adultery, and, under certain cir-
cumstances, any infraction of the code of sexual morality), and murder .8 A Jew 
was enjoined to suffer death rather than violate them .

4 E .g ., Gerson D . Cohen, “Hannah and Her Seven Sons in Hebrew Literature,” Studies in the 
Variety of Rabbinic Literature, Philadelphia: Jewish Publication Society, 1991 .

5 Flavius Josephus, The Wars of the Jews, Translated by William Whiston . Available at: http://
www .gutenberg .org/files/2850/2850 .txt .

6 On this topic, see e .g ., Daniel Boyarin, Dying for God: Martyrdom and the Making of Chris-
tianity and Judaism, Stanford: Stanford University Press, 1999 .

7 In this respect, one should be aware of the hierarchy of commandments . In Rabbinical Juda-
ism an especially revered place is reserved for the commandments explicitly embedded in the 
Torah, so-called mitsvot de-orayta . When confronted with the dilemma of what commandment 
might be violated in the time of crisis, their preservation is considered to be of utmost impor-
tance to Jews . This is contrasted with Rabbinically-ordained commandments, so-called mitsvot 
de-rabanan whose violation may be more easily sanctioned, but certainly only at the time of 
crisis .

8 Sanhedrin 74a .



НОВОМУЧЕНИЦИ: ПОЛИПЕРСПЕКТИВА I . DR . KIRIL FEFERMAN

20

Martyrdom became a point of discussion; the halakhah had to decide be-
tween two opposing principles – that of sanctifying God’s Name versus that of 
preserving life . The concept of martyrdom carries no special mystique in Juda-
ism; it has no sacrificial connotation, and consequently no import of vicarious 
atonement . It is a question of the conflict of duties: on rare occasions, the duty 
of preserving one’s own life is outweighed by even greater duties . Martyrdom is 
never to be sought; he who embraces it by failing to seek safety in flight is a sin-
ner, being partly responsible for his own death .

The ideology of Kiddush Ha-Shem and devotion to it as crystallized in an-
tiquity continued and strengthened in the Middle Ages . Jewish understanding 
of martyrdom underwent another significant change under the pressure of ex-
treme persecution during the Crusades . Faced with no choice dilemma when 
even baptism did not always lead to survival (although certainly this was most 
frequently the only life-saving strategy), a number of Jewish communities in 
Germany resorted to collective martyrdom .9 They invested it with a mystique, 
relating it invalidly to the Akedah (binding) of Isaac . For medieval Jews Kiddush 
Sa-Shem became frequently the only convincing way of asserting when faced 
with Christian missionary coercion that if they were not to be permitted to live 
openly as Jews they chose not to live at all .10

Holocaust period
The period of Holocaust confronted Jewish world with new, hitherto un-

precedented challenges . As we have seen, historically, the choice of accepting 
martyrdom turned out to be an option, with conversion or more rarely, expul-
sion being alternatives . The Holocaust eliminated the element of choice . Where 
rescue was impossible and resistance would be futile there are numerous ac-
counts of Jews going to their deaths with dignity .

So how did the Jewish people behave and view martyrdom embodied in the 
tradition of Kiddush Ha-Shem during the terrible destruction? The deterioration 
of the conditions of Jews was frequently gradual and thus, left room for rabbis 
to hesitate and interpret the situation differently . This depended on their under-
standing of what Nazis decrees against certain observances meant, what was the 
nature of the decree, what was their purpose in persecuting the Jews . Did they 
strive to make their lives unbearable, or was it specifically to get the Jews to vio-
late their laws? If it is the former, then if life was threatened one might violate 
halakha; if the latter, then it was considered sha’at ha-shmad (the time of destruc-

9 Jeremy Cohen, Sanctifying the Name of God: Jewish Martyrs and Jewish Memories of the First 
Crusade, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004; Robert Chazan, European Jewry 
and the First Crusades, Berkeley: University of California Press, 1987 . 734 660 2294

10 Robert Chazan, Daggers of Faith: Thirteenth-Century Christian Missionizing and the Jewish 
Response, Berkeley: University of California Press, 1989 .
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tion) and one must forfeit life rather than violate the law . The answer, then, hinged 
on how the rabbis understood the situation, and they often had to make a judg-
ment call based on the limited information at their disposal . 

The first discernible pattern of behavior saw a continuity with the old tradi-
tion and evolved entirely along the lines of traditional thinking with its recom-
mendations for a praiseworthy behavior at the time of extreme crisis . This man-
ifested itself probably its most extreme form in the behavior of some Hasidic 
communities during the Nazi persecution that went out of their way to celebrate 
their impending turning into martyrs . 

Another question that arose constantly was whether Jewish parents should 
give their children to Christian monasteries for safekeeping .11 On one hand, the 
child would have a much great chance of survival . On the other hand, the chil-
dren—babies, sometimes, who would have no Jewish memories and virtually no 
chance of returning—did not have much chance of surviving as Jews . In the 
Ringelblum archives found in the Warsaw ghetto,12 an anonymous letter dated 
to Chanukah in 1943 formulated the question very starkly: “Which is more im-
portant to preserve, the body or the soul?” It went on to invoke the Crusades, 
when Jewish parents slaughtered their children actively rather than letting them 
be taken by Christians . 

Among modern halakhic authorities, the question whether an individual 
should sacrifice his life in order to save the entire community is a point of con-
tention . Some considered it obligatory as an emergency measure, while others 
regarded such action as meritorious but not mandatory .13 The problem arose 
often during the Holocaust in Europe . In one typical responsum of this period, 
the question was asked whether (considering the danger to the emissary who 
might be imprisoned and killed) a particular rabbi should accept his mission of 
approaching the Lithuanian henchmen of the Nazi authorities in Kaunas in 1941 
in order to release certain Jews . The answer was that he may not be ordered to 
accept the mission but he should do so as an act of piety; he did, and subse-
quently survived .14

On the basis of the belief in eternal salvation, which sustained the Jewish 
people through centuries of persecution, it might be expected that Holocaust 
theologians would attempt to explain the events of the Nazi period in the context 

11 Suzanne Vromen . Hidden children of the Holocaust: Belgian nuns and their daring rescue of 
young Jews from the Nazis, Oxford: Oxford University Press, 2008; Nahum Bogner, “The convent 
children . The Rescue of Jewish Children in Polish Convents during the Holocaust,” Yad Vashem 
Studies 27 (1999), pp . 235-285 .

12 On this archive, see Samuel D . Kassow, Who Will Write Our History? Emanuel Ringelbaum, 
the Warsaw Ghetto, and the Oyneg Shabbes Archive, Bloomington: Indiana University Press, 2007 .

13 J . J . Weinberg, Seridei Esh, 1 (1961), pp . 303–16 .
14 Efraim Oshry, Mi-Ma’amakim, vol . 2, New York: 1963), responsum no . 1 .
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of a future life . But this has not occurred . This element is missing from all these 
justifications of Kiddush Ha-Shem, which contain no appeal to the Hereafter . 
Instead, these writers set aside doctrines concerning messianic redemption, 
resurrection and final judgement . In this sense, the Holocaust was a watershed 
signaling a radical departure from a previous line of Jewish thinking .

Such departure was further accentuated in the emergence of the concept of 
Kiddush Ha-Hayim (“sanctification of life”) . This term was first attributed to Rab-
bi Isaac Nissenbaum, a Zionist rabbi in the Warsaw ghetto, which sought to dif-
ferentiate between the classical response of Jewish martyrdom, Kiddush Ha-Shem, 
and the imperative of the hour, to spiritually resist the Nazis and their intention 
of annihilating the Jewish people by remaining alive . This was an innovative ap-
proach in Judaism, which unlike Kiddush Ha-Shem, which may probably have 
something to do with Rabbi Nissenbaum being a Zionist rabbi . He took note of 
the unprecedented nature of the Germans’ onslaught on Jews . As Rabbi Nissen-
baum wrote: “In the past our enemies demanded our soul and the Jew sacrificed 
his body in sanctifying God’s name . Now the enemy demands the body of the Jew . 
That makes it imperative for the Jew to defend it and protect it .”

Thus, two concepts developed by which the Jews described their own be-
havior, their own choice of response . Iberleben, the determination to outlive the 
enemy, to survive and to endure and to deny the Nazis the victory of one more 
Jew’s demise . For Nissenbaum, the language he chose was religious . He under-
stood that the circumstances were unprecedented and therefore the response 
required was also unprecedented and demonstrated a departure from a long-
standing Jewish tradition .

However, it seems that for the majority in the rabbinical world in Europe it 
was impossible to sanction such a revolutionary approach . Similar to Rabbi Nis-
senbaum they recognized that the situation was unprecedented and pushed for 
the need to survive at all cost . Yet, they sought their responses within the frame-
work of the well-established tradition of Kiddush Ha-Shem . Thus, Rabbi Abra-
ham Isaac Goldberg of Zelichowo admonished his Jews: “every Jew that remains 
alive sanctifies the name of God among many .” These religious thinkers realized 
that the goal of the Germans was neither conversion of the Jews nor their expul-
sion, but their annihilation and thus life itself became a form of defiance of their 
ultimate wish .

This continuity in Judaic thinking was called into question by radical secu-
lar Zionist figures . They were concerned by the fact that extermination of the 
Jewish population on an unprecedented scale involved only minimal Jewish 
armed resistance . Consequently, they were far from glorifying compliant Jewish 
behavior and their ensuing death as an act of Kiddush Ha-Shem . Rather, the 
secular Zionist thinkers tended to view this behavior as going ‘like sheep to the 
slaughter’ . During the Holocaust this accusation was originally made in the most 
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blatant way by the Zionist leader Yitzhak Greenbaum, who said that the Jews 
died “like rags” and not like human beings . The indictment was repeated by 
historians, including significant ones .15 According to them, it was the traditional 
Jewish policy of not opposing their oppressors embodied sometimes in the Kid-
dush Ha-Shem approach that ultimately led to a lack of resistance to the Nazis 
on the one hand, Jewish collaboration with the Germans on the other and made 
the Holocaust possible at the end of the day . 

Radical Zionist thinkers attributed this behavior to the Jews’ galut [exile/
exilic] mentality, which glorified as a supreme value survival at any cost, even at 
the price of self-abasement and submission to foreign authority . Occasionally 
this led Israeli youth to refuse to commemorate the Shoah, out of shame for the 
galut behavior of the martyrs that was responsible for everything .

Predictably, the question of ‘like sheep to the slaughter’ did not arise so in-
tensely among the religious public . Their general incredulity of the size of the 
disaster notwithstanding, their focus remained on the profundity of Divine judg-
ment . They posited that the Holocaust was part of the dreadful Divine decree . 
Numerous explanations were proposed to account for it, including the one that 
viewed Jewish compliance in line with a biblical list of curses that God promised 
to bring upon Israel if it would not heed His commandments: “I will bring weak-
ness into their hearts in the lands of their foes; the sound of a rustling leaf will 
pursue them .”16

Religious criticism of the secular approach to the Jewish martyrdom focused 
on the secular Zionist worldview that rejected the supremacy of Divine rule and 
was embodied in the maxim ‘my strength and the might of my hand’ .17 Religious 
thinkers were particularly critical of the secular Zionist approach on the ground 
that it upheld the very same values that were shared by the Nazis: the latter first 
used such terms as ‘rags’ and ‘weaklings,’ and they who relied solely on brute 
physical force .

Conclusion
Judaic responses to martyrdom during the Holocaust varied, as we saw, 

from following traditional path of thinking with its traditional prescriptions (but 
applying them sometimes with a particular zeal) to reinterpreting religions 
tradition in a new way to completely departing from the previous traditions and 
thus, recommending to go on new, hitherto untrodden paths . This rupture from 
the previous line of thinking could be still sometimes framed in religious terms 

15 For example, Raul Hilberg, Destruction of the European Jews, Chicago: Quadrangle Books, 
1961 .

16 Leviticus 26:36 .
17 Deuteronomy 8:17 .
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(which made it look like as a continuity, at least in form) or appropriate a new 
language (which seemingly demonstrated a higher degree of departure, probably 
absolute one from the previous tradition) . 

Dr. Kiril Feferman (b . 1970) is teaching Holocaust history, history of Anti-Sem-
itism and Jewish reaction to the Shoah at Ariel University in Israel . He received 
his PhD from the Hebrew University in Jerusalem with thesis about the Holo-
caust in Crimea and Caucasus .

Dr . Кирил Феферман
Универзитет Ариел, Израел

КИДУШ ХА-ШЕМ И КИДУШ ХА-ХАИМ: ДВА КОНЦЕПТА 
ЈЕВРЕЈСКОГ МУЧЕНИШТВА ЗА ВРИЈЕМЕ ХОЛОКАУСТА

САЖЕТАК: Овај рад истражује коријене концепта Кидуш ХаШем - „Осве-
штања Имена“ у библијском јудаизму - сам концепт је формулисан у почет-
ку рабинског периода – као и његов даљи развој у саодносу са различитим 
историјским изазовима с којима су се суочавале јеврејске заједнице. Нагласак 
је стављен на период холокауста као изазовом без преседана који је он пред-
стављао за јудаистичко разумевање мучеништва уопште и нарочито кон-
цепта „Освештања Имена“, као и на делимично супротстављени а дели-
мично допуњавајући концепт „Освештања Живота“ (Кидуш ХаХаим). Рад 
се такође бави савременим ставовима јудаизма према јеврејском мучени-
штву у вријеме холокауста.

КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: Кидуш ХаШем, Кидуш ХаХаим, халаха, холокауст, 
мучеништво (свједочење).

Dr. Кирил Феферман (р . 1970 .) предаје историју холокауста, историју анти-
семитизма и јеврејске реакције на холокауст на Универзитету Ариел у Из-
раелу . Докторирао је 2008 . године на Јеврејском универзитету у Јерусалиму 
тезом о холокаусту на Криму и на Кавказу .
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. KIDDUSH HA-SHEM AND KIDDUSH HA-HAIM….

Д-р Кирилл Феферман
Ариэльский университет, Израиль

“КИДУШ ХА-ШЕМ“ И “КИДУШ ХА-ХАИМ“: 
ДВЕ РАЗНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО  

САМОПОЖЕРТВОВАНИЯ В ПЕРИОД ХОЛОКОСТА

КРАТКАЯ АНОТАЦИЯ: В статье прослеживается возникновение концеп-
ции “Кидуш ха-Шем” (Освящение Имени [Бога]) в иудаизме библейского пе-
риода, ее становление в начале раввинистического периода и дальнейшее 
развитие в контексте исторических событий, свидетелями которых ста-
ли различные еврейские общины. Особое внимание обращено на процессы, 
происходившие в период Холокоста, с учетом его беспрецедентного харак-
тера для еврейского понимания идеи самопожертвования в общем и концеп-
ции “Кидуш ха-Шем” в частности, а также возникновения концепции “Ки-
душ ха-Хаим” (освящение жизни), частично восполняющая и частично 
отвергающая концепцию “Кидуш ха-Шем”. В статье также рассматрива-
ются современные подходы, принятые в иудаизме, по отношению к вопросу 
еврейского самопожертвования в период Холокоста.

KЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кидуш ха-Шем, Кидуш ха-Хаим, галаха, Холокост, 
мученичество (свидетельство). 

Кирилл Феферман, д. и. н. (1970 г . р .) преподает историю Холокоста и анти-
семитизма в Ариэльском университете (Израиль) . Он защитил степень док-
тора наук в Еврейском университете Иерусалима с диссертацией по теме 
“Холокост в Крыму и на Кавказе” .
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.
Протойерей Алексей Нагорни

Кузбасская православная духовная семинария,  
Новокузнецк, РФ

КУЗБАССКАЯ ГОЛГОФА: ЛАГЕРНАЯ СИСТЕМА  
НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

КРАТКАЯ АНОТАЦИЯ: Советская система лагерей как явление не была 
новой для России. Лагеря существовали и до 1917 года, хотя процветание 
лагерной системы начинается в тридцатых и сороковых годах ХХ века, в 
годы советской власти, годы строительства социализма. Тогда она приоб-
рела гигантские размеры. Из всей территории Западной Сибири именно в 
Кузбассе находилась наиболее разветвлённая сеть лагерей. Собор Кемеров-
ских святых, просиявших в этом месте страданий насчитывает имена 
сорока подвижников веры и благочестия, из которых тридцать семь свя-
щеннослужителей и мирян канонизировано Русской Православной Церковью 
и причислено к лику новомучеников и исповедников российских. Все они были 
уничтожены или подвергнуты смертельным страданиям в лагерях Сиблага, 
которые были распределены на территории районов Кемеровской области: 
Мариинского, Чебулинского, Таштагольского. Имена многих мучеников до 
сих пор неизвестны. По рекомендации Высокопреосвященного Аристарха – 
митрополита Кемеровского и Прокопиевского, а также по благословению 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 16 февраля 2011 года в право-
славный календарь внесено празднование Собора Кемеровских и Кузбасских 
Святых, в последнее воскресение августа месяца. Эта дата совпадает с 
датой главного гражданского праздника Кузбасса – Днем шахтера.

KЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кузбасс, Сиблаг, 517 километр, подвижники веры и 
благочестия, Павел Смирнов.

Лагерная система в советском обществе – явление для России не но-
вое . Лагеря были и до 1917 г . Однако расцвет лагерной системы приходит-
ся на 30-40 гг . XX в ., годы Советской власти, годы строительства социа-
лизма . Тогда она приобрела гигантские масштабы . Руками и трудом за-
ключенных, этих советских рабов, возводились каналы, строились шахты 
и заводы, прокладывались железнодорожные ветки, выполнялось работ 
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на много миллиардов рублей . У государства были непостижимо большие 
аппетиты, ведь строился социализм, а потому следовало доказать и убе-
дить все человечество, что мы не зря объявили о себе, цели достигнем, 
социализм построим . Благие мечты рассыпались вдребезги, падая на ре-
альную почву социально-экономического, культурного развития России 
20-30-х гг . Отсутствие каких-либо свободных резервов для выполнения 
поставленных задач, с одной стороны, вынуждало, с другой – стимулиро-
вало государство в деле развития принудительного труда посредством 
лагерной системы .

В обществе, где систематически, целенаправленно осуществлялось 
отчуждение человека от политической власти, от производства, проис-
ходило формирование «винтиков» . «Все винтики – большие и маленькие, 
второстепенные и первостепенные – хотят они или не хотят, «верят» они 
или «не верят», вынуждены вращаться вместе со всей машиной . Если же 
какой-либо винтик или целая группа отказываются вращаться вместе со 
всей машиной и «протестуют», – машина беспощадно их размалывает . 
Террор в условиях невиданной централизации и силы аппарата действует 
почти автоматически», – так образно и убедительно анализировал стали-
низм в 30-е гг . один из немногих, кто открыто выступил против системы 
насилия – М . Н . Рютин .

Из всей территории Западной Сибири именно в Кузбассе сеть лагерей 
наиболее обширна, хотя здесь наблюдалась относительная мягкость ре-
жима . По данным ведомственных и государственных архивов, число круп-
ных лагерей в Кузбассе ограничивалось пятью (Горшорлаг, Севкузбасслаг, 
Южкузбасслаг, Сиблаг, ОИТЛК), менее крупных – Кемеровожилстрой, 
Кузбассжилстрой, Араличевский, Камышлаг . Каждый лагерь структурно 
и территориально делился на отдельные лагерные пункты и лагерные от-
деления, которые, в свою очередь, дифференцировались на лагерные пун-
кты . В общей сложности на территории девяти лагерей располагалось око-
ло пятисот лагерных пунктов (ЛП) и отдельных лагерных пунктов (ОЛП) . 
Подобная насыщенность, а точнее – перенасыщенность лагерями на тер-
ритории Кузбасса привела к двоякого рода последствиям . С одной сторо-
ны, во многом и благодаря принудительному труду заключенных (а их 
вместе со спецпоселенцами за 30-40-е годы прошло через лагеря и комен-
датуры Кузбасса около 2 млн . человек) в этом регионе успешно шла инду-
стриализация края (30 гг . - КМК, Мундыбашская аглофабрика, Горно-
Шорская железная дорога (Новокузнецк - Учулен - Таштагол), построены 
новые шахты в городах Осинники, Ленинск-Кузнецкий, Анжеро-Суджен-
ске других, проведены через тайгу узкоколейки - в районе Нового Света, 
Азанова (Ижморский район), подвесная монорельсовая дорога из Яшин-
ского района до г . Анжеро-Судженска (40 км), что говорит о значительном 
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вкладе лагерной экономики в государственный фонд . В годы Отечествен-
ной войны лагеря Кузбасса наряду с выполнением гражданских заказов 
выполняли и военные, огромную долю продукции направляя на фронт . В 
послевоенное время кузбасские лагеря (Севкузбасслаг, Южкузбасслаг) 
отправляли на государственные стройки до 20-25% всего произведенного 
лагерями страны объема вырубленного леса . Лагеря Кемеровожилстрой 
(управление в г . Кемерово) и Кузбассжилстрой (управление в г . Сталинске) 
обеспечивали до 40-45%, а иногда и значительно выше, выполнение пла-
нов гражданского строительства .

С победой советской власти началась реформа тюремного дела в Си-
бири . Начальный этап формирования лагерной системы в Кузбассе (1921-
1926 гг .) характеризуется появлением первого «Положения» об НКВД, 
созданием Главного управления мест заключения и его органов на местах 
(1922 г .) и сосредоточением всех мест лишения свободы в НКВД, а также 
принятием Исправительно-трудового Кодекса РСФСР . Общие места за-
ключения переименованы в исправительные дома . Созданы колонии для 
несовершеннолетних заключенных .

На втором этапе (1926 - июнь 1941 гг .) в Кузбассе действовали три тюрь-
мы и более десяти исправительно-трудовых учреждений . Они явились 
структурными подразделениями Управления мест заключения (УМЗ) 
УНКВД по ЗСК, а также специальных лагерей . Эти учреждения, наряду с 
другими ИТУ Западно-Сибирского края, послужили базой для создания 
крупнейшего исправительно-трудового лагеря в стране, скорее – регио-
нальной системы лагерей, объединенной общим названием СИБЛОН ОГ-
ПУ (Сибирские лагеря особого назначения) или сокращенно – Сиблаг, 
Сибирские лагеря, Сибирский ИТЛ . В эти же годы на территории края 
действовал Горношорский лагерь .

Горшорлаг, как самостоятельный и подчиненный непосредственно 
ГУЛАГу НКВД СССР, ранее подчинявшийся Сиблагу, официально был 
образован на основании приказа по НКВД № 0-75 от 25 апреля 1938 года и 
приказа по Управлению Сибирских исправительно-трудовых лагерей 
НКВД СССР № 0-22 от 26 апреля 1938 года, где говорилось о расформиро-
вании Ахпунского отделения Сиблага НКВД СССР и на его материально-
людской базе создании Горшорлага . Причиной появления самостоятель-
ного лагеря на юге Кузбасса была необходимость создания оперативного 
управления строительными работами на важнейшем объекте края – Гор-
но-Шорской железной дороге . Железную дорогу начали строить в 1930 
году, однако сдали в эксплуатацию лишь в 1940 г . Причинами долгостроя 
являлись, во-первых, сложные географические, геологические и климати-
ческие условия, требовавшие специального оборудования, геологической 
и строительной техники; во-вторых, ограниченное финансирование работ 
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из Центра; в-третьих, огромный дефицит местных трудовых ресурсов, 
постоянная нехватка квалифицированных кадров (инженеров, техников) 
и т .д . С такими проблемами построить железную дорогу за 1-2 года, как 
планировалось, было практически невозможно . Неквалифицированный 
труд спецпереселенцев и трудармейцев явно не способствовал ускорению 
строительства железнодорожного полотна, в силу чего уже с середины 
30-х годов на стройку были брошены силы заключенных одного из отде-
лений Сиблага (Ахпунского), располагавшегося в то время на территории 
строительства, ставшего базой для создания Горшорлага . Результатом 
явилось более качественное и ускоренное завершение работ .

Структура хозяйства лагеря определялась характером производимой 
работы – линейным строительством железнодорожной линии . В связи с 
этим структура аппарата построена по комплексно-производственному 
признаку, т .е . весь комплекс работ на определенном участке трассы как 
основных, строительных, так и вспомогательно-обслуживающих и под-
собных производств, возлагался на определенную единицу – колонну, 
которая являлась самостоятельной производственной единицей . В 1936 
году в составе строительства находилось 26 колонн .

Строительство Горношорской железной дороги оказалось крайне не-
эффективным . Государство, надеясь на дешевую рабочую силу заключен-
ных, рассчитывало построить дорогу практически бесплатно, однако в 
реальности (судя по балансовым отчетам) государству эта стройка обо-
шлась дороже, чем предполагалось . Если же говорить о цене жизней, за-
губленных на этой стройке, то равных ей в Кузбассе не было . На строи-
тельстве Горношорской дороги погибли десятки тысяч заключенных .

Сибирский исправительно-трудовой лагерь НКВД СССР (Сиблаг) 
начинает функционировать с 1942 г . на основании приказа от 7 апреля 1942 
г . за № 0116 «О разукрупнении Управления Исправительно-трудовых ла-
герей и колоний по Новосибирской области» . Следствием чего явилось 
выделение из состава УИТЛК УНКВД по Новосибирской области один-
надцати хозяйств в организованный на их базе сельскохозяйственный 
исправительно-трудовой лагерь НКВД .

Система управления в Сиблаге, как и по всей стране, была админи-
стративно-командной . Высшей инстанцией являлось Управление, низшей 
– лагерные пункты . Средним звеном в этой цепочке выступали лагерные 
отделения . Руководство осуществлялось путем передачи многочисленных 
приказов, указов, распоряжений сверху вниз – из Управления Сиблага в 
лагерные отделения, из лагерных отделений в лагерные пункты . Админи-
страция лагеря получала их, в свою очередь, от народного комиссариата 
внутренних дел СССР и Главного Управления лагерей страны .

В системе всех лагерей, не только Кузбасса, но и страны, Сиблаг про-
ходил по категории «оздоровительного» . Организован был с целью, во-
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первых, иметь собственную сельскохозяйственную базу в структуре ГУ-
ЛАГа, обеспечивавшую другие лагеря продуктами питания, ширпотре-
бом, в годы войны подготовкой для фронта овчинно-шубных изделий и 
т .д . Во-вторых, задумывался как большая лагерная лечебница для исто-
щенных, самых дистрофичных заключенных .

Подразделения Сиблага в 30-е годы в основном занимались производ-
ством и переработкой сельскохозяйственной продукции . Некоторые под-
разделения занимались переработкой (заготовкой) древесины . Были свои 
кирпичные заводы . В Мариинске развивалось промышленное производ-
ство – обработка металла . В аграрном секторе Кузбасса Сиблаг (на протя-
жении 30-40-х годов) приобрел заметное влияние . Валовой объем всей 
выпускаемой лагерем продукции (по сравнению с гражданским) достигал 
- в животноводстве, растениеводстве - 50-60%, в лесозаготовках - 80-90%

В марте 1943 г . из состава УИТЛК НКВД по Новосибирской области 
выведен и передан в подчинение Кемеровской области отдел исправитель-
но-трудовых колоний (ОИТК), подразделения которого ранее уже рас-
полагались на территории Кузбасса . На основании приказа НКВД СССР 
за № 00362 ОИТК объявлялся самостоятельным лагерем . В его вошли про-
мышленные колонии – Яйское отделение (швейная фабрика), Тайгинский 
ОЛП (лесоразработка и деревообработка) и контрагентские лагеря .

После войны на территории Кемеровской области располагалось сра-
зу 8 крупных лагерей (Сиблаг, Кемероволаг, Кузбасслаг, Севкузбасслаг, 
Южкузбасслаг, Араличевский, Камышлаг, ОИТК УМВД Кемеровской об-
ласти) с общим числом заключенных – ок . 160 тыс . человек . Если внима-
тельно вглядеться в карту Кемеровской области и карту лагерей Кузбасса 
послевоенного периода, можно увидеть, что они идентичны в территори-
альном размещении – производственные комплексы региона и действо-
вавшая лагерная система края .

Лагеря сетью своих подразделений не только переплели практически 
всю территорию области, они превратились в «спутники» вокруг городов, 
районных поселков, деревень . Практически во всех городах Кузбасса при-
ложили свой труд заключенные . В России не найти, наверное, более об-
ласти, края, где бы на каждых 18 человек гражданского населения прихо-
дился 1 заключенный . А если сюда приплюсовать спецпереселенцев, тру-
дармейцев, таких же изгоев общества, какими были заключенные, тогда 
картина предстанет еще печальнее – на каждых 2 жителей края приходил-
ся 1 «неприкасаемый» . Такое перенасыщение области спецконтингентом, 
наблюдаемое в послевоенный период, явилось результатом тоталитарно-
го режима, осуществлявшегося руководством страны .

О Кузбассе, как крае ссыльных, заключенных – никогда, нигде и никто 
не писал . Да и кто бы решился сказать, что Кузбасс, эта жемчужина Сиби-



НОВОМУЧЕНИЦИ: ПОЛИПЕРСПЕКТИВА I . ПРОТОЙЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ НАГОРНИ

32

ри, поднимался руками спецконтингента, информация о которых была 
строго засекречена . Однако и игнорировать ее неправомерно . С фактом 
широкого применения принудительного труда спецконтингента в произ-
водственной сфере Кузбасса придется считаться, т .к . он имел место в исто-
рии страны, истории нашего края .

Собор Кузбасских (Кемеровских) святых включает имена 40 подвиж-
ников веры и благочестия, среди которых 37 человек – священнослужите-
ли и миряне, канонизированные Русской Православной Церковью как 
новомученики и исповедники Российские . Все они были казнены или 
умерли в лагерях Сиблага, располагавшихся на территориях Мариинско-
го, Чебулинского и Таштагольского районов Кемеровской области . Мно-
гих имен мы еще не знаем .

В Кузбассе много святых мест, связанных с подвигами новомучени-
ков . Одним из особо почитаемых является 517 километр железной дороги 
Новокузнецк-Таштагол . 517 километр – это затерянный в тайге маленький 
поселок, где живут люди, обслуживающие железную дорогу . В тридцатые 
годы прошлого столетия, при строительстве железной дороги Новокуз-
нецк – Таштагол в районе поселка Петухов лог, в скале нужно было про-
бить 300-метровый тоннель . Эту тяжелую работу выполняла 17 колонна 
Шорлага, состоявшая из репрессированных, в числе которых были свя-
щеннослужители, монашествующие, простые православные христиане, 
епископ и один родственник патриарха Тихона . От тяжелой работы и пло-
хого питания заключенные быстро теряли силы и способность работать . 
Их расстреливали и сбрасывали в вырытый недалеко от лагеря могиль-
ник . В 1939 году, в день Святой Пасхи двенадцать заключенных – священ-
ников и мирян, начали с молитвы, затем обратились к начальству с прось-
бой перенести работы на другое время в честь праздника . Все двенадцать 
просителей были похоронены заживо . Со слов местных жителей, ныне 
построенный храм стоит на месте, усыпанном костями невинно убиенных 
людей . Не случайно это место получило название «Кузбасская Голгофа» .

16 ноября 1931 году был приговорен к пяти годам заключения в ИТЛ 
(монахини были высланы на пять лет в Восточную Сибирь) . Находился в 
Сиблаге: в Мариинске (1931-1932), Осиновском отделении Сиблага (с 1932) . 12 
декабря 1932 заключён в Шушталепскую штрафную командировку, а затем 
переведен в Елбанскую штрафную группу, работал в шахтах на добыче угля .

28 апреля 1933 арестован в лагере по обвинению в контрреволюцион-
ной деятельности, в организации антисоветской группы и в намерении 
бежать из лагеря . На допросе показал: «Ранее при допросах я утверждал, 
что являюсь противником советской власти, и существующий строй моим 
убеждениям и идеям враждебен . Сейчас я снова заявляю, что советской 
власти и её укладу я желаю падения, в этом нахожу возможность восста-
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новления правильной духовной жизни народа . Эти взгляды я высказывал 
своим духовным единомышленникам, бывшим вместе со мною в лагере . 
Влияние на лагерников я оказывал исключительно духовного характера, 
внушая лагерникам религиозное настроение — быть в личной лагерной 
жизни терпеливым, не роптать, быть покорными своей судьбе, усматри-
вая во всем волю Божию» .

Никаких доказательств существования антисоветской группы найде-
но не было . Поэтому 28 января 1934 Коллегия ОГПУ ограничилась тем, что 
постановила увеличить срок наказания епископу Амфилохию на один год; 
он был оправлен в ИТЛ в посёлок Яя Кемеровской области .

После окончания срока заключения в апреле 1937 года освобождён не 
был . 4 июня против него было возбуждено новое уголовное дело по обви-
нению в антисоветской агитации, причём причины этого были сформу-
лированы следующим образом: «Учитывая, что у Скворцова кончается 
срок наказания, и он из лагеря подлежит освобождению и что, будучи на 
воле, снова будет проводить контрреволюционную деятельность, заклю-
ченного Скворцова из лагеря не освобождать и немедленно приступить к 
следствию по его делу, предъявив ему обвинение» .

Как и ранее, виновным себя не признал . В поисках улик следствие об-
ратило внимание даже на то, что епископ хранил у себя деревянные дубо-
вые дощечки, изъятые при обыске . Владыка показал, что «по освобожде-
нии из лагеря я хотел из этих дубовых плашек делать крестики и в труд-
ный момент мог бы дать нуждающимся в них», после чего его обвинили в 
том, что по освобождении из лагеря он хотел «нелегально распространять 
крестики, этим существовать и нелегально вести религиозную пропаган-
ду» . Отверг и это обвинение .

20 сентября года Тройка УНКВД по Западно-Сибирскому краю при-
говорила владыку к расстрелу . Был расстрелян 1 октября того же года .

Священномученик Григорий (Аверин) был арестован в 1929, обвинён 
в антисоветской агитации . Виновным себя не признал, на допросе заявил, 
что: «…после богослужения, в конце обедни обычно растолковываю Еван-
гелие, читанное за обедней . В праздники святых и на двунадесятые празд-
ники говорю проповеди, рассказывая об особенностях праздников . О 
советской власти не говорил; я человек аполитичный и политического в 
моих проповедях не было . . .»

30 января 1930 был приговорён Особым совещанием ОГПУ к пяти 
годам заключения в лагере . Вернувшись из заключения в 1934, служил в 
храме села Симеон Пучежского района Ивановской области, быстро стал 
авторитетным для прихожан человеком . В сентябре 1935 был вновь аре-
стован и 3 марта1936 приговорён Особым совещанием при НКВД к трём 
годам исправительно-трудового лагеря .
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С мая 1936 находился на руднике Темиртау, как неспособный к тяжё-
лому физическому труду работал счетоводом, затем был дневальным в 
бараке . Держался с большим достоинством, отказался быть осведомите-
лем, не угождал лагерному начальству и не участвовал в идеологических 
мероприятиях . Не скрывал своих религиозных взглядов, убеждал других 
заключённых не оставлять веру в Бога, проводил в лагере богослужения, 
каждый день читал акафист Божией Матери . Незадолго перед последним 
арестом в лагере писал родным: «Обо мне не расстраивайтесь и не бес-
покойтесь, у меня никого нет: ни жены, ни детей . Не надо бояться . Вы 
сами все знаете . Вы знаете, куда и к Кому мы идём!»

В 1937 году арестован в лагере . Был обвинён в контрреволюционной 
агитации, виновным себя не признал . 13 сентября 1937 года приговорён 
Тройкой НКВД к расстрелу . Семь дней находился в камере смертников, 
после чего был расстрелян .

Сороковым в списке угодников Божиих, входящих в Собор Кемеров-
ских святых стал священномученик Павел Смирнов . Святой родился 6 
декабря 1877 года в семье священника, проживавшей в селе Тишково Сер-
пуховского уезда Московской губернии . С 1934 по 1937 годы был настояте-
лем Никольской церкви в селе Карачарово Можайского района Москов-
ской области . В 1929 году священник Павел был арестован за проведение 
пасхальной службы и приговорен к 6 месяцам принудительных работ, 
которые отбывал в городе Кашир Московской области . В августе 1930-го 
пастырь вновь подвергся аресту, теперь уже вместе с супругой за «ведение 
антисоветской агитации против колхозов, собирание нелегальных собра-
ний и организацию массовых выступлений верующих за открытие церк-
ви» . Срок отбывали в тюрьме города Серпухова . В сентябре 1930 года отец 
Павел был обвинен «тройкой» при ПП ОГПУ СССР по Московской об-
ласти в «активной контрреволюционной деятельности» и приговорен к 3 
годам ссылки в городе Семипалатинске (Казахстан) . В декабре 1937 года 
священнослужителя осудили уже на 10 лет . Отбывать наказание был на-
правлен в Мариинское отделение Сиблага НКВД, где и скончался спустя 
3 месяца от сыпного тифа . В 1996 и 1999 годах протоиерей Павел Смирнов 
был дважды реабилитирован прокуратурой Московской области по 1937 
году репрессий и прокуратурой города Москвы по 1930 году репрессий 
соответственно . В феврале 2001 года священнослужитель был канонизи-
рован Архиерейским Собором Русской Православной Церкви .

Необходимо отметить, что большинство новомучеников и исповед-
ников, входящих в Собор Кемеровских святых, не являются уроженцами 
Кемеровской области, а были сосланы в лагеря Кузбасса для отбывания 
срока наказания .
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По ходатайству Высокопреосвященнейшего Аристарха, митрополита 
Кемеровского и Прокопьевского и благословению Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла 16 февраля 2011 года в православный месяцеслов было 
внесено празднование Собора Кемеровских (Кузбасских) святых . Днем 
празднования установлено последнее воскресение августа . Эта дата совпа-
дает с датой главного гражданского праздника Кузбасса – Днем шахтера .
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Протоиерей Алексей Нагорный (р . 1980) преподаватель библейской исто-
рии и археологии в Кузбасской православной семинарии в Сибири, в Рос-
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Протојереј Aлексеј Нагорни
Кузбаска православна духовна семинарија,  

Новокузњецк, Руска Федерација

ГОЛГОТА КУЗБАСА: СИСТЕМ ЛОГОРА  
НА ЈУГУ ЗАПАДНОГ СИБИРА

САЖЕТАК: Совјетски логорски систем као појава за Русију није представ-
љао новину. Логори су постојали и до 1917. године, иако процват логорског 
системa долази у тридесетим и четрдесетим годинама ХХ вијека, у година-
ма совјетске власти, годинама изградње социјализма. Тада је он задобио ги-
ганске размјере. Из читаве територије Западног Сибира управо у Кузбасу је 
била најразгранатија мрежа логора. Сабор Кемеровских светих, који су про-
сијали у том мучилишту, под собом подразумијева имена четрдесет по д-
вижника вјере и благочестивости, из којих је тридесет и седам свештено-
слу житеља и лаика канонизовано од стране Руске Православне Цркве и при-
числено новомученицима и исповједницима руским. Сви су они били смакну-
ти или подвргнути смртним страдањима у логорима Сиблага који су били 
распоређени на територијама рејона Кемеровске области: Маријинског, 
Чебулинског, Таштагољског. Многим мученицима, пак, још имена не знамо. 
По препоруци Високопреосвећеног Аристарха – митрополита Кемеровског 
и Прокопијевског, те благословом Патријарха Московског и цијеле Русије 
Кирила, 16. фебруара 2011. године у православни календар је унесено празно-
вање Сабора Кемеровских-Кузбаских Светих, на посљедњу недељу мјесеца 
августа. Тај датум се поклапа с грађанским датумом главног празника Куз-
баса – Дана рудара.

КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: Кузбас, Сиблаг, 517. километар, подвижници вјере и 
по божности, Павел Смирнов.

Протојереј Алексеј Нагорни (р . 1980) предаје библијску историју и архео-
логију на Кузбаској православној богословији у Сибиру, у Руској Федерацији . 
Студије историје је завршио на Томском државном универзитету а студије 
богословља на Томској духовној академији 1998 . године .
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. КУЗБАССКАЯ ГОЛГОФА: ЛАГЕРНАЯ СИСТЕМА НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ .

Protopresbyter Alexei Nagorni
The Orthodox Theological Seminary of Kuzbas,  

Novokuznyetzk, Russian Federation

GOLGOTHA OF KUZBAS: SYSTEM OF CAMPS  
IN SOUTHWEST SYBERIA

SUMMARY: System of Soviet work and death camps was not a new thing in Russia. 
Camps existed prior to 1917, even though they blossomed during the 30’ and 40’ with 
increase of state socialism, when this net of camps reached colossal dimensions. In 
the whole territory of Western Syberia, the net of camps in Kuzbas region was the 
most developed one. Out of it alone shone forty new confessors of faith of Kemerovo 
region; out of them, 37 – both clergyman and layman – are already cannonised by 
the Russian Orthodox Church and they joined ranks of Russian New Martyrs and 
Confessors. All of them were executed or put under deadly conditions in Siblag camps 
that were dispersed all over Kemerovo region – in subregions of Mariyinski, Chebu-
linski, Tashtagol. We still don’t know the names of many of them. Following the 
recommendation of His Eminence Aristarh – the Metropolitan of Kemerovo and 
Prokopiyev – and according to the ble ssing of His Holiness Kiril, Patriarch of Moscow 
and Whole Russia, on February 16, 2011 new feast was introduced in the Russian 
Orthodox Church – the Feast of All the Saints of Kemerovo-Kuzbas Region. The 
Feast is taking part at the last Sunday of August which is as well the main regional 
feast – Miners Day.

KEY WORDS: Kuzbass, Siblag, Kilometer 517, ascetics of faith and piety, Pavel 
Smirnov.
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THE CAUSE FOR BEATIFICATION OF TERESIO OLIVELLI: 
CATHOLIC HISTORY AND THE MEMORY OF THE SHOAH

SUMMARY: This work is dedicated to the critical reconstruction of Teresio Olivelli’s 
existential journey and to the historical and historiographical implications of his cause 
for beatification, to its importance both for the Catholic memory of the Shoah and for 
the institutional attitude of the Catholic Church towards the Shoah in history after 1945.

KEY WORDS: Teresio Olivelli, True Fascist, True Catholic, Decontextualisation 
Beatification.

1.  Teresio Olivelli: the life and works of a Catholic Fascist.1  
Religious, cultural and political education (1916-1937)

Olivelli was born on 7 January 1916 near Como (Bellagio) . All his biographers 
maintain that the figure of his maternal uncle, the priest Rocco Invernizzi, who 
was also his confessor and the promoter of his cause for beatification after his 
death,2 was decisive in his religious and cultural education . After moving 

1 For the category of Catholic Fascism applied to Catholic youth “intellettuali cresciuti diret-
tamente nel clima dello Stato totalitario” (“intellectuals grown up directly in the climate of the 
totalitarian state”) and in particular to Olivelli as a Catholic propagandist of antisemitic racism 
cf . R . Moro, Propagandisti cattolici del razzismo antisemita in Italia (1937-1941), in Brice C .-
Miccoli G . (eds .), Les racines chrétiennes de l’antisémitisme politique (fin XIXe-XXe siècle), École 
française de Roma, Roma 2003, pp . 281, 331-332 n . 221; Id ., Chiesa, pregiudizio religioso e ideologia 
negli anni della pedagogia totalitaria, in Pazzaglia L ., Chiesa, cultura e educazione in Italia tra le 
due guerre, La Scuola, Brescia 2003, p . 426 . For imperial and Catholic racism in Olivelli, see D . 
Menozzi, La chiesa e gli ebrei, in Regione Toscana (ed .), Capire gli stermini. Per una didattica 
della Shoah. Dispense Pisa 29 agosto-3 settembre 2010, Forum per i problemi della pace e della 
guerra, Firenze 2012, p . 34 . For Olivelli’s context in Pavia and his racism, see also G . Guderzo, 
Cattolici e fascisti a Pavia tra le due guerre, Istituto per la storia del movimento di liberazione 
nella provincia di Pavia-Società pavese di storia patria, Pavia 1978 .

2 In 1945 together with the then bishop of Pavia, Carlo Allorio, and Luigi Dughera, his parish 
priest at Mortara (cf . http://www .teresioolivelli .it/documenti/fama-di-santita official site of the 



НОВОМУЧЕНИЦИ: ПОЛИПЕРСПЕКТИВА I . TOMMASO DELL’ERA

40

permanently with his family to Mortara near Pavia in 1926, Olivelli, with his 
enrolment in school, was from then on drawn into all the Fascist youth orga-
nisations .3 From 1927 to 1938 he was a member of the Catholic youth club of St . 
Lorenzo led by the parish priest Luigi Dughera . His membership of the Azione 
Cattolica (Catholic Action) with a series of tasks and commitments in other 
Catholic associations as well, marked the development of the young Olivelli, 
otherwise characterised by his constant presence in the Fascist groups in a way 
conforming to his school career and his age . On this point we need to notice that 
Olivelli’s attachment to Fascism quickly became a profound conviction, which 
went beyond the obligations imposed upon all students and citizens by the 
dictatorial and Fascist totalitarian state as part of the project of Fascistization of 
schools and the entire Italian society .4  In the meantime, having finished his 
gymnasium studies in Mortara and his liceo studies at Vigevano, the young man 
decided to enroll in the study of jurisprudence at Pavia (1934), shortly afterwards 
also entering Ghislieri College . At Pavia he signed up to and participated in the 
activities of the FUCI – the Italian Catholic University Federation (Federazione 
Universitaria Cattolica Italiana) and at the same time joined the GUF – the 
Fascist University Groups (Gruppi Universitari Fascisti), where he played a full 
part in both sporting activities and those more directly political, not only local, 
but also increasingly national .5 

cause for canonisation, consulted 17 June 2016) . The different monographs dedicated to Olivelli 
are of a panegyric and in some cases hagiographic nature, albeit with different levels and presenting 
numerous and important documents; among the monographs are: A . Caracciolo, Teresio Olivelli, 
La Scuola, Brescia 1947 (19752); L . Dughera, Teresio Olivelli, Edizioni Paoline, Milano 1950; P . 
Rizzi, L’Amore che tutto vince. Vita ed eroismo cristiano di Teresio Olivelli, Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano 2004; G . Di Peio, Teresio Olivelli. Tra storia e santità, Effatà, Cantalupa (Torino) 
2006 . S . Marotta, Olivelli Teresio, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol . LXXIX Nursio-
Ottolini Visconti, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2013, pp . 223-224, accepts this line 
uncritically . See also the pages dedicated to Olivelli by F . Magri, La Democrazia cristiana in Italia 
(1897-1949), vol . 1, La Fiaccola, Milano 1954, pp . 264-270 . On Caracciolo’s work and its 
historiographical implications, cf . L . La Rovere, L’eredità del fascismo. Gli intellettuali, i giovani e 
la transizione al postfascismo 1943-1948, Bollati Boringhieri, Torino 2008, pp . 304-311 . The present 
work is a critical reconstruction and historical contextualization based on the existing original 
archive documents .

3 On this subject cf . C . Betti, L’Opera Nazionale Balilla e l’educazione fascista, La Nuova Italia, 
Firenze 1984; on the school under Fascism: M . Ostenc, La scuola italiana durante il fascismo, 
Laterza, Roma-Bari 1980, J . Charnitzky, Fascismo e scuola. La politica scolastica del regime fascista 
(1922-1943), La Nuova Italia, Firenze 1996, G . Ricuperati, Storia della scuola in Italia. Dall’Unità 
a oggi, La Scuola, Brescia 2015 .

4 On Fascist totalitarianism cf . E . Gentile, La via italiana al totalitarismo. Il partito e lo Stato 
nel regime fascista, Carocci, Roma 2008 (or . ed . 1995) .

5 On the ideological nature of the GUF, including both sporting and cultural, of ‘totalitarian 
organisation’ and ‘integral training’ of the young in Fascism cf . L . La Rovere, Storia dei Guf. 
Organizzazione, politica e miti della gioventù universitaria fascista 1919-1943, Bollati Boringhieri, 
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It is not possible here to discuss the statements of some biographers according 
to whom Olivelli’s decision to pledge himself to Fascism in order to Christianise 
it belongs to this university period and that he did this separately from the Pavian 
FUCI in opposition to the line taken by Montini .6 On the nature of this decision, 
however, we need to linger in order to underscore that, on the contrary, Olivelli 
supported and actively participated, ideologically and politically, in Fascism as 
a true Fascist and true Catholic . On his Fascism there can here be no doubt: the 
primacy he assigns to his Catholicism, which emerges from his letters as well as 
from the course of his training, is not incompatible with his being and declaring 
himself a Fascist . On a similar attitude, and in general on the relationship 
between Catholicism and Fascism, the Catholic justification of Fascism itself, 
following the strong alliance between the Catholic church and the regime signed 
in 1929, certainly carried weight, which went beyond the successive moments of 
conflict and opposition .7 The clear support for Fascism from the Catholic 
perspective, the affirmation not only of compatibility but also directly of the 
identification of Catholicism to Fascism in contrast to Nazism, and the 
interpretation of the Spanish Civil War as a religious war, a Catholic crusade 

Torino 2003; S . Duranti, Lo spirito gregario. I gruppi universitari fascisti tra politica e propaganda 
(1930-1940), Donzelli, Roma 2008 .

6 Cf . for certain aspects A . Caracciolo, Teresio Olivelli, La Scuola, Brescia 1975, but above all P . 
Rizzi, L’Amore che tutto vince. Vita ed eroismo cristiano di Teresio Olivelli, pp . 194-204, and, as 
mentioned, S . Marotta, Olivelli Teresio . For a true historical reconstruction of the story of the Catholic 
Action during Fascism, cf . at least R . Moro, Afascismo e antifascismo nei movimenti intellettuali di 
Azione cattolica dopo il 1931, Storia contemporanea, a . VI, n . 4, dicembre 1975, pp . 733-799; Id ., La 
formazione della classe dirigente cattolica (1929-1937), il Mulino, Bologna 1979; Id ., La formazione 
giovanile di Aldo Moro, «Storia Contemporanea», a . XIV, n . 4-5, ottobre 1983, pp . 803-968 .

7 In 1944 Augusto Del Noce, the Italian Catholic philosopher, writing about the period of 
dictatorship and the behaviour of Catholics in Italy, criticised the Marxist interpretation of Fascism: 
«First and foremost, the reduction of the factors leading to Fascism to nothing more than crude 
economic interests is anything but clear . Because among the supporters of Fascism were forces that 
do not identify with the bourgeoisie . It should not be forgotten precisely how much energy that 
Fascism generated for itself by the politics of the Concordat . The war in East Africa, was not merely 
a simple justifiable colonial operation, but also the first act of the “war of Fascism” and was carried 
out in total contempt of the League of Nations . It would not have been possible if there had been 
religious conflict in Italy . It was religious peace, which essentially lasted in Italy until the alliance 
with Nazism, that made possible the onset of imperial policy . It may be answered that the clergy 
who supported Fascism were the reactionary clergy . Be that as it may; but the clergy’s reaction was 
not directed against the economic demands of the proletariat, but rather against Freemasonry and 
“red atheism” . That is to say the reactionary and theocratic nature of certain members of the clergy 
may be traced back to economic interests only by means of that interpretation of spiritual life and 
history that is historical materialism» (A . Del Noce, La volontà morale nella situazione politica 
presente, 1944, in A . Del Noce, Scritti politici 1930-1950, T . Dell’Era (ed .), Rubbettino, Soveria 
Mannelli (Catanzaro) 2001, p . 218) . For an interpretation of Del Noce’s political thought and his 
evaluation of  Fascism, Nazism, the Racial Laws and Communism, see T . Dell’Era, Augusto Del 
Noce filosofo della politica, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2000 .
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against the anti-Christ (with clear reference to communism), are all elements 
which emerge from a number of Olivelli’s letters in the years 1935-6 .8 In the first 
of these, he likens Christian to Fascist authority, and, on the basis of Maritain’s 
Thomism, which supports its distinction from idealism and socialism, sets it 
against the Nazi and pantheist concept of race, described as an anti-Roman, 
anti-Catholic and anti-Latin position . With these words he actually unites 
Catholicism and Fascist Romanità in the common defence of spiritual values and 
expresses an anti-protestant and anti-modern position in a philosophical and 
political sense .9 In the second letter, among other things, he reaffirms the traditional 
view of gender roles in the family . These are, therefore, the reasons that Renato 
Moro has justly defined Olivelli as a Catholic Fascist: «Nor in the end should the 
existence be forgotten of a portion of the Catholic world right inside Fascism by 
this time and completely addicted to its arguments . Typical of a large portion of 
Catholic youth is, for example, the case of Teresio Olivelli, the future partisan 
“rebel”, but then a young Catholic university student and at the same time a 
young Fascist . Spiritual support for the war in Ethiopia, a true and intense 
participation in seeing the Spanish Civil War as a crusade (and in fact Olivelli, 
like so many young Catholic men, wanted to go there as a volunteer), total 
incomprehension of the anti-Franco attitude of French Catholics, and on the 
other hand a violent reaction against the Anschluss and, from the start, strong 
condemnation of Nazism: this is his political route . For Olivelli, therefore, the 
Fascist option was not contributory to his religious one: his was not a struggle 
to develop human and Christian elements in the Fascist environment, but a 
struggle completely “from inside”, in which attempts at reform followed 
identification with the regime and its values . In short, Olivelli came from the 
world of Fascism, not from that of a-Fascism» .10  To the essential elements of this 
journey was added Fascist racism .

8 Cf . Istoreco Pavia (Istituto Pavese per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea), 
Fondo Teresio Olivelli, Serie 1 Corrispondenza di Teresio Olivelli in originale 1920-1944, b . 1, 
fasc . 1 .9, Olivelli’s letter to Ugoberto Alfassio Grimaldi 9 August 1935; Olivelli’s letter to Rocco 
Invernizzi 19 July 1936 in Diocesi di Vigevano, Processo di Canonizzazione del Servo di Dio Teresio 
Olivelli. Lettere, vol . 1, pp . 50-53 .

9 On anti-Protestantism and its connections with antisemitism cf . R . Moro, L’opposizione 
cattolica al metodismo tra gli anni Venti e Trenta, in Chiarini F . (ed .), Il metodismo italiano (1891-
1991), Claudiana, Torino 1997, pp . 131-180; Id ., Pregiudizio religioso e ideologia: antiebraismo e 
antiprotestantesimo nel cattolicesimo italiano fra le due guerre, in «Le Carte 3», Edizioni Quattroventi, 
Urbino 1998, pp . 17-66; Id ., Cattolicesimo e italianità. Antiprotestantesimo e antisemitismo 
nell’Italia “cattolica”, in A . Acerbi, La Chiesa e l’Italia. Per una storia dei loro rapporti negli ultimi 
due secoli, Vita e Pensiero, Milano 2003, pp . 307-339 .

10 R . Moro, Azione cattolica, clero e laicato di fronte al fascismo, in F . Malgeri (ed .), Storia del 
movimento cattolico in Italia, vol . IV I cattolici dal fascismo alla resistenza, Il Poligono, Roma 1981, 
p . 358 . Moro emphasises how the war did not actually involve the end of the attachment to 
Fascism, but rather an acceptance of the essential propagandist reasons adopted by the regime 
to justify it (e .g ., as a fight against demo-plutocracies) .
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2.  The official era of Catholic Fascist Racism and Anti-Semitism 
(1938-1939 and beyond)

After having taken part in the Pavia Prelittoriali11 in February 1937, without 
winning, Olivelli graduated in administrative law in November 1938 . Bridging 
this event are two letters in which he expresses his own reaction to the advent of 
Italian racism decided upon by the Fascist government .12 In these letters a sort 
of anti-Semitic Roman-Italic Catholic nationalism emerges, which assigns to 
race a relative value in the formation of the nation, and rejects an exclusively 
biological notion to it .13 On this basis the young graduand makes obvious a clear 
contrast between two visions (spiritualistic and biologistic) neither of which 
exclude racism even if understood and named in different ways . Moreover, 
acceptance of other ideological elements emerges, to which the regime links the 
racist and anti-Semitic campaign, namely autarchy and the struggle against the 
bourgeois spirit .

Fascism’s racist and Anti-Semitic policy meant for Olivelli the occasion of 
starting his academic career . With the support of the Rector of Ghislieri College, 
Ciapessoni, the young graduate, notwithstanding his own misgivings on the 
«length, difficulty and unlikely success»14 of the path through university, received 

11 Prelittoriali were local competitions organised by GUF in order to select the participants at 
the Littoriali (national competitions for Fascist university students, in this case in Culture and Arts) .

12 Cf . Archivio Storico Diocesano di Vigevano, fondo Teresio Olivelli, Archivio storico della 
Causa di Canonizzazione, Originali di Telesio, Olivelli’s letters to Charles Castaing 14 August and 
21 December 1938 (copies of the letters to Castaing also in Istituto Storico della Resistenza bresciana, 
Archivio storico della Resistenza e dell’età contemporanea, Fondo Morelli, Sezione Q, b . 50) .

13 For the historical and historiographic concept of Roman-Italic-spiritualistic racism and of 
biologistic racism, over and above the trends of Italian racism, cf . M . Raspanti, I razzismi del 
fascismo, in Centro Furio Jesi (ed .), La menzogna della razza. Documenti e immagini del razzismo 
e dell’antisemitismo fascista, Grafis, Casalecchio di Reno (Bologna) 1994, pp . 73-89; G . Israel and 
P . Nastasi, Scienza e razza nell’Italia fascista, il Mulino, Bologna 1998; G . Israel, Science and the 
Jewish Question in The Twentieth Century. The Case of Italy and What It Shows, «Aleph . Historical 
Studies in Science and Judaism», vol . 4 (2004), pp . 191-261; Id ., Italian Mathematics, Fascism and 
Racial Policy, in M . Emmer (ed .), Mathematics and Culture I, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 
2004, pp . 21-48; Id ., Il fascismo e la razza. La scienza italiana e le politiche razziali del regime, il 
Mulino, Bologna 2010 . For a general view of historiographic interpretations of Italian racism I 
allow myself to refer to T . Dell’Era, Scienza, politica e propaganda. Il Manifesto del razzismo 
italiano: storiografia e nuovi documenti. Prima parte. La storiografia, «SIFP», On-line Journal by 
the Società Italiana di Filosofia Politica, dicembre 2007, pp . 1-43, http://www .sifp .it/articoli .
php?idTem=3&idMess=577; Id . Razzismo e antisemitismo nella costruzione della nazione: analisi 
concettuale delle quattro principali interpretazioni storiografiche sul caso italiano, in “Pot-pourri” 
Studi in onore di Silvana Ferreri, G . Platania (ed .), Sette Città, Viterbo 2016, pp . 85-98 (or . ed . 2012) .

14 Archivio Storico Diocesano di Vigevano, fondo Teresio Olivelli, Archivio storico della 
Causa di Canonizzazione, Originali di Telesio, Olivelli’s letter to Charles Castaing 14 August 1938 . 
On this as on other occasions he shows a behaviour opposed to rebellion, that is, a faithful 
obedience to his own superiors in each field, religious and civil .
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a scholarship which enabled him to complete post-graduate studies in public law 
at Turin with the supervisor of his thesis, Pietro Bodda, who had moved to 
Piedmont after the expulsion of Cino Vitta from the chair of administrative law 
in accordance with the racial legislation .15 Olivelli was therefore one of those who 
clearly gained advantage from the opportunities resulting from the expulsion of 
Jews from the universities in 1938 . In the letter cited above of 21 December 1938 
he defines the Arianization of the universities in this way: «capital execution of 
the (Jewish) culture in Italian universities» .16 Apart from his position at the 
university (held from December 1938 until May 1940), he collaborated in the 
editing of Professor Bodda’s entries for the PNF’s (the National Fascist Party) 
Dictionary of Politics17 and of journals specialising in law, both of Fascist Italy and 
abroad; he conducted interpretative seminars on the sources of constitutional 
law;18 he was commissioned to teach the Fascist doctrine for courses of political 
preparation from January 1940; and finally, he collaborated actively in the Turin 
FUCI and also the GUF, where above all he concerned himself with racism, 
participating in a local conference on the subject at the beginning of 1939 and 
then giving a lecture on ‘Romanità and race’ during a series of lectures on race 
held by the Fascist party as a strengthening of the racist and anti-Semitic policies 

15 Pending Bodda’s official inauguration, Olivelli was first nominated as assistant to the chair 
of constitutional law . Vitta was one of 9 full professors expelled in 1938 from the university of Turin 
because they were considered of Jewish race (see V . Graffone, L’espulsione e il ritorno dei docenti 
ebrei nelle carte conservate all’archivio storico dell’Università di Torino, Laurea dissertation, 
Università di Torino 2011; Ead ., Espulsioni immediate. L’Università di Torino e le leggi razziali, 1938, 
Zamorani, Torino, 2018) . On the application of the racial laws to Turin, cf . F . Levi, L’ebreo in 
oggetto: l’applicazione della normativa antiebraica a Torino, 1938-1943, Zamorani, Torino 1991; Id ., 
Le case e le cose. La persecuzione degli ebrei torinesi nelle carte dell’EGELI 1938-1945, Compagnia 
di San Paolo, Torino 1998; on the Arianisation of Italian universities, cf . R . Finzi, L’università 
italiana e le leggi antiebraiche, Editori Riuniti, Roma 1997; G . Israel and P . Nastasi, Scienza e razza 
nell’Italia fascista; T . Dell’Era, La storiografia sull’università italiana e la persecuzione antiebraica, 
«Qualestoria», a . XXXII, n . 2, dicembre 2004, pp . 117-129 . Vitta, president of the Jewish community 
of Florence during the Second World War, was then reinstated at Turin in 1945, but then in 1948, 
having reached the age limit allowed by the law, retired, having lost a great part of the last years 
of his career because of Fascist anti-Semitic legislation .

16 Archivio Storico Diocesano di Vigevano, fondo Teresio Olivelli, Archivio storico della Causa 
di Canonizzazione, Originali di Telesio, Olivelli’s letter to Charles Castaing 21 December 1938 .

17 Cf . Istoreco Pavia, Fondo Teresio Olivelli, Serie 2 Corrispondenza di Teresio Olivelli in copia 
1921-1944, b . 4, fasc . 2 .12, Olivelli’s postcard (copy) to Rocco Invernizzi 20 May 1939; A . Caracciolo, 
Teresio Olivelli, La Scuola, Brescia 1975, p . 66; Partito Nazionale Fascista (ed .), Dizionario di 
politica, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1940 . On the Dictionary cf . A . Pedio, La cultura 
del totalitarismo imperfetto: il Dizionario di politica del Partito nazionale fascista (1940), Unicopli, 
Milano 2000 .

18 Cf . Olivelli’s letter (copy) to Pietro Ciapessoni 31 May 1940 in Diocesi di Vigevano, Processo 
di Canonizzazione del Servo di Dio Teresio Olivelli. Lettere, vol . 1, p . 206 . This subject naturally 
also deals with the Fascist system .
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of the regime .19 It is important to note that his objective in this last action, namely 
«to correct certain ideas, in a word, to perform Christian acts» given that «freedom 
of opinion has been granted»20 does not in any way mean rejecting racism and 
anti-Semitism tout court .

In fact, the freedom of opinion cited is to be understood as the possibility 
only of ranging between the positions permitted by the regime, that is, within the 
limits of the Fascist ideology and system, particularly as regards the bans which 
Fascism had earlier placed upon the publication in the Catholic press of the Pope’s 
statements on racism (of criticism of Fascist racism because equivalent to the 
German kind) . At this time, in the period of Olivelli’s lecture between the end of 
January and the beginning of February 1939, the negotiations with the Holy See 
on racism and the question of Catholic Action had been concluded long since, 
with the position of the Church for many months now fixed upon the defence of 
privileges obtained from the Concordat (a position which surfaced from the 
second half of 1938) .21 In January 1939, moreover, the “Osservatore Romano” had 
published lengthy extracts from the homily on this subject by the Bishop of 
Cremona, Cazzani, delivered at the beginning of the month and favourably 
received by Farinacci .22 Therefore, a position of Catholic racism like that expressed 
by Olivelli in Turin was accepted as legitimate within Fascism, even with the 
reactions it could provoke in the GUF environment, given the recent clash with 
Catholic Action . And it is exactly with this lecture that the young assistant 
expresses the true meaning of the whole operation: to accommodate racism and 
Christianity in a clear context of spiritualistic orientation of Fascist racism (a 
tendency, moreover, which after the initial biologistic swerve, to use a useful 
formula of Israel and Nastasi, becomes affirmed within Fascism) .23 Therefore, 
both in his scholarly academic activity and in his more ample cultural activity, 
Olivelli is fully implanted within the ideology and political life of Fascism, to 
which he makes his own contribution as a Catholic, in particular taking part in a 

19 Cf . Archivio Storico Diocesano di Vigevano, fondo Teresio Olivelli, Archivio storico della 
Causa di Canonizzazione, Originali di Telesio, Olivelli’s letters to Charles Castaing 22 March 
1940 and to Rocco Invernizzi 5 February 1939 respectively (copy in Istoreco Pavia, Fondo Teresio 
Olivelli, Serie 2 Corrispondenza di Teresio Olivelli in copia 1921-1944, b . 4, fasc . 2 .12) .

20 Archivio Storico Diocesano di Vigevano, fondo Teresio Olivelli, Archivio storico della Causa 
di Canonizzazione, Originali di Telesio, Olivelli’s letter to Rocco Invernizzi 5 February 1939 .

21 Cf . G . Fabre, Un «accordo felicemente conchiuso», «Quaderni di storia», a . 38, n . 76, luglio-
dicembre 2012, pp . 83-154 and R . Perin, Pio XI e la mancata lettera sugli ebrei a Mussolini (agosto 
1938), «Rivista di Storia del Cristianesimo», vol . 10, n . 1/2013, pp . 181-206 .

22 On this address, Farinacci’s judgement and the earlier confrontation with Cazzani on Fascist 
racism, cf . recently E . Mazzini, Ostilità convergenti. Stampa diocesana, razzismo e antisemitismo 
nell’Italia fascista (1937-1939), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2013 .

23 Cf . Archivio Storico Diocesano di Vigevano, fondo Teresio Olivelli, Archivio storico della 
Causa di Canonizzazione, Originali di Telesio, Olivelli’s letter to Rocco Invernizzi 5 February 
1939; G . Israel and P . Nastasi, Scienza e razza nell’Italia fascista .
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number of initiatives resulting from the racist and anti-Semitic policy of the 
regime .

The fact that Olivelli’s view of racism cannot in any way be considered anti-
racist, let alone, as the apologist biographers would have it, non-Fascist or directly 
anti-Fascist, is shown by the reality that the Turin GUF leaders, according to 
what Olivelli himself says in the correspondence just cited, invited him to put 
himself forward for the local Prelittoriali in March 1939, at which he was chosen 
for the Littoriali of culture and art which was to take place in Trieste from 30 
March to 1 April that year on the topic ‘Formation and fundamental biological 
character of the Italian race’ . On this occasion Olivelli, following the lines of one 
of the assigned topics, presented an exposition on ‘Racism as spiritual and political 
principle of the revolution: its relation to the values of tradition, Romanità, 
Catholicism, Renaissance and Risorgimento’ .24 From the title it is clear that 
racism is accepted and spread by Olivelli in a spiritualistic version (which 
absolutely does not remove its racist nature nor its capacity to generate a racist 
policy) in the context of its combination with the Catholic and Italian historical 
tradition . His reasoning on racism develops entirely within the Fascist doctrine, 
in particular in its voluntaristic and universalistic aspect . The purpose is to show 
the originality of Fascist racism and the perfect harmony of the racist principle 
with the fundamental characteristics of the Fascist doctrine together with its 
compatibility with the Catholic doctrine . We are talking of a real exercise of 
conceptual analysis of the notion of racism within the Fascist and Catholic 
doctrinal system . That is, of the presentation of the aspects of compatibility of 
the concept of race with the Fascist doctrine and with Catholicism on the basis 
of a number of classic patterns: the connections with Romanità; modernity and 
therefore the tradition and analysis of the intension and extension of the notion 
of race . Compatibility with the faith is shown both by respect for the universalism 
of the spirit affirmed by Christianity, which establishes the notion of human 
dignity (not to be confused with the affirmation of human rights), and towards 
the acceptance of a non-absolute notion of race, namely of a recognition of racial 
differences and diversity as material and biological data (morphological, physical, 
hereditary psychological) . The opposing views of materialism and idealism are 

24 Cf . Istoreco Pavia, Fondo Teresio Olivelli, Serie 3 Scritti e appunti di Teresio Olivelli 1931-
1944, b . 7, fasc . 6 and fasc . 8 Olivelli, Dottrina del fascismo . For the publication of the text at the 
time, cf . below . This paper is now available, in a slightly different version, in P . Rizzi, L’Amore che 
tutto vince. Vita ed eroismo cristiano di Teresio Olivelli, pp . 319-324 . On the Littoriali of culture 
and art, including those held at Trieste, cf . L . La Rovere, Storia dei Guf. Organizzazione, politica 
e miti della gioventù universitaria fascista 1919-1943, pp . 265-289 . On Olivelli’s racism see also the 
Elisa Signori’s interpretation (which is impossible to discuss here): E . Signori, La gioventù 
universitaria italiana di fronte alle leggi antiebraiche, in A settant’anni dalle leggi razziali. Profili 
culturali, giuridici e istituzionali dell’antisemitismo, a cura di D . Menozzi e A . Mariuzzo, Roma, 
Carocci, 2010, pp . 267-303 .
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overcome by the Thomist synthesis that leads to a dynamic, evolutionary and 
‘synthetic’ notion of race that expresses itself through «biological conditioning 
to the realisation of a particular form of civilisation» .25 From which follows the 
full recognition of the legitimacy of the Fascist policy of race, both for reasons 
of principle (the Italian state has a right to determine politically the races that 
can be assimilated and not assimilated to the Italic tradition, the so-called 
italicità), and for reasons of fact (because of a policy of defence of the Italian race 
linked to the Italic, Roman, Catholic, Renaissance and Risorgimento tradition) . 
The racism is basically an organising of the «coexistence of the groups», in 
accordance with the organic distribution of functions resulting from their 
characteristics, because not all ethnic groups can aspire to have an «imperial 
vocation» . The conclusive result therefore consists of affirming «the objectivity, 
the universality, and so the italicità and absolute originality of Fascist racism» . 
In such a way Olivelli actually justified and legitimised colonial and imperial 
racism along with the racist anti-Semitism of Fascism . Once he had been declared 
the winner of the Littoriali, he was entrusted with the drafting of the final text of 
the competition: the conclusions of the whole convention were to be entirely 
consistent with his affirmations and, with the description of Judaism as «a 
continuous expression of anti-Romanità», he was to explain anti-Semitism as a 
component in its own right of Italian Fascist racism .26 

3.  Conferences, writings, Fascist party appointments,  
Nazi Germany and the war (1939-1941)

The victory at the Trieste Littoriali led Olivelli to go on to attend conferences 
and give lectures on the Fascist law, state and racism throughout Italy in an 
official capacity and cleared the way for him to a career within the national 
Fascist institutions, just at the time of the strengthening of the alliance between 

25 Istoreco Pavia, Fondo Teresio Olivelli, Serie 3 Scritti e appunti di Teresio Olivelli 1931-1944, 
b . 7, fasc . 6 and fasc . 8 Olivelli, Dottrina del fascismo . This dynamic concept of race (on which see 
also R . Moro, Cattolicesimo e italianità. Antiprotestantesimo e antisemitismo nell’Italia “cattolica”, 
p . 334) is in some ways similar to that spread by the Catholic scientist Nicola Pende in contrast 
to the biologistic interpretation (on Pende cf . G . Israel and P . Nastasi, Scienza e razza nell’Italia 
fascista; G . Israel, Science and the Jewish Question in The Twentieth Century. The Case of Italy and 
What It Shows; T . Dell’Era, Strategie politiche ed esigenze scientifiche: il ruolo di Nicola Pende 
nell’istituzione e nell’organizzazione dell’Università di Bari, in Angelo Massafra (ed .), L’Università 
di Bari fra Otto e Novecento: politica, società e cultura, Annali di storia delle università italiane, 
17, Clueb, Bologna 2013, pp . 45-67) .

26 Istoreco Pavia, Fondo Teresio Olivelli, Serie 3 Scritti e appunti di Teresio Olivelli 1931-1944, 
b . 7, fasc . 6 and fasc . 8 Olivelli, Dottrina del fascismo . I postpone to a further work analyses of 
these conclusions as regards the text of the Manifesto of the race (1938) . For an apologist and 
distorted version of this comparison, in the context of a hagiography, cf . P . Rizzi, L’Amore che 
tutto vince. Vita ed eroismo cristiano di Teresio Olivelli, pp . 284-285 .
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Fascist Italy and Nazi Germany . Against this background, the young university 
assistant’s clear pursuit was that of building a Fascist and Catholic, racist and 
anti-Semitic society, in the full consciousness of the claimed compatibility of 
these elements and of the nature and features of the institutions in which he 
carried out his own activity . In May 1939 he took part in an inter-university 
conference on law in Genoa as representative of the Turin GUF meeting Gemelli, 
with whom he remained in contact through correspondence .27 In August 1939 
he went to Berlin, thanks to a study bursary from Ghislieri College in Pavia, for 
a course in national socialist politics for foreigners organised by the Nazi Party’s 
Hochschule für Politik . In Germany he met Carl Schmitt, travelled in the country 
and, as war began, on his way home also visited Praga and Vienna with the 
authorisation of the Gestapo .28  Participation in Nazi activities should be viewed 
in the context of the policies of cultural collaboration between the two regimes 
within the terms of the political alliance in pursuit of the creation of a new 
European order at every level, a theme to which Olivelli is sensitive and to which 
he is committed as an exponent of the Fascist policy on race and as a representative 
of Fascist youth .29 It is against this background that Olivelli’s academic and 

27 Cf . Istoreco Pavia, Fondo Teresio Olivelli, Serie 2 Corrispondenza di Teresio Olivelli in copia 
1921-1944, b . 4, fasc . 2 .12, Olivelli’s postcard (copy) to Rocco Invernizzi 20 May 1939; Archivio 
Storico Diocesano di Vigevano, fondo Teresio Olivelli, Archivio storico della Causa di Cano-
nizzazione, Originali di Telesio, Olivelli’s postcard to Rocco Invernizzi 3 June 1939; P . Rizzi, 
L’Amore che tutto vince, pp . 288-289 . On Agostino Gemelli cf . M . Bocci, Agostino Gemelli rettore 
e francescano. Chiesa, regime, democrazia, Morcelliana, Brescia 2003 and, for a more appropriate 
interpretation as regards anti-Semitism, A . Foa, Gemelli e l’antisemitismo, in M . Bocci (ed .), 
Agostino Gemelli e il suo tempo, Vita e Pensiero, Milano 2009, pp . 211-220 .

28 Cf . Acs (Central State Archives, Rome), Segreteria particolare del duce, Carteggio ordinario 
(1922-1943), b . 1034, fasc . 509150, Roma Istituto Nazionale di Cultura Fascista Varia; Istoreco 
Pavia, Fondo Teresio Olivelli, Serie 1 Corrispondenza di Teresio Olivelli in originale 1920-1944, 
b . 2, fasc . 1 .13, Olivelli’s postcard to Domenico Olivelli 15 July 1939; Archivio Storico Diocesano 
di Vigevano, fondo Teresio Olivelli, Archivio storico della Causa di Canonizzazione, Originali 
di Telesio, Olivelli’s postcard to Rocco Invernizzi 15 July 1939; Istoreco Pavia, Fondo Teresio 
Olivelli, Serie 1 Corrispondenza di Teresio Olivelli in originale 1920-1944, b . 2, fasc . 1 .13, 
Olivelli’s postcards to Domenico Olivelli 17 July 1939 and to Rocco Invernizzi 24 July 1939; 
Olivelli’s letters to Domenico Olivelli 21 August 1939 and to Rocco Invernizzi 23 August 1939; 
Olivelli’s postcards to Domenico Olivelli 28 August 1939, to Clelia Olivelli 1 September 1939 
and to Rocco Invernizzi 1 September 1939; Istoreco Pavia, Fondo Teresio Olivelli, Serie 2 
Corrispondenza di Teresio Olivelli in copia 1921-1944, b . 4, fasc . 2 .12, Olivelli’s postcard (copy) 
to Domenico Olivelli 15 September 1939; Istoreco Pavia, Fondo Teresio Olivelli, Serie 1 
Corrispondenza di Teresio Olivelli in originale 1920-1944, b . 2, fasc . 1 .13, Olivelli’s postcards 
to  Rocco Invernizzi 21-24 September 1939; Archivio Storico Diocesano di Vigevano, fondo 
Teresio Olivelli, Archivio storico della Causa di Canonizzazione, Originali di Telesio, Olivelli’s 
letter to Charles Castaing 22 March 1940 .

29 On the subject of the new Mediterranean and European order and the space which Fascist 
Italy carved out as regards their Nazi ally from an ideological and military point of view, cf . D . 
Rodogno, Il nuovo ordine mediterraneo. Le politiche di occupazione dell’Italia fascista in Europa 
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university activities abroad are to be set, in a racist and anti-Semitic country, 
Nazi Germany, which had just unleashed the Second World War . In Italy too his 
activities take on an unambiguous political character, given the nature of the 
totalitarian Fascist state, the Fascistization of Italian universities and Olivelli’s 
fully official and substantial inclusion in the youth structure of the party .

In October 1939 he gave a lecture at Vigevano on Fascism in the European 
context . In November in Rome he took part in another inter-university conference 
on law on Fascist political representation, giving a lecture on corporative 
syndicalism . At the beginning of December he was commissioner of the provincial 
conference on race at Alessandria, while in mid-December he went to Naples to 
another university conference on the state’s authority in Fascism as regards social 
justice .30 After beginning courses in the doctrine of Fascism at Turin, in mid-
January 1940 he went once again to Germany for a brief period as a delegate of 
the Fascist party for legal studies on Nazism (on the role of the Nazi party as 
regards the legislative power) .31 At the end of the month Olivelli was the official 
representative of the Turin GUF at the national convention for Fascist mysticism 
in Milan .32 As commissioner of the Littoriali of culture and art in Bologna in 
April 1940, he met Giuseppe Bottai, Minister of National Education, and Camillo 
Pellizzi, head of the National Institute of Fascist Culture .33 Finally, on 20 May 
1940 in Turin he gave the closing lecture of the study meetings on the Fascist 
policy of race, organised by the local section of the National Institute of Fascist 
Culture, in front of the city’s authorities, university teachers and other scholars, 

(1940-1943), Bollati Boringhieri, Torino 2003 (En . ed .: Fascism’s European Empire, Cambridge 
University Press, Cambridge  2006) .

30 For these activities cf . Acs, Partito Nazionale Fascista, Direttorio Nazionale, Servizi vari 
(1923-1943), Prima serie, b . 424, fasc . 51 Teresio Olivelli; Acs, Partito Nazionale Fascista, Direttorio 
Nazionale, Servizi vari (1923-1943), Seconda serie a, b . 15, fasc . Olivelli Teresio; Acs, Segreteria 
particolare del duce, Carteggio ordinario (1922-1943), b . 1034, fasc . 509150, Roma Istituto Nazionale 
di Cultura Fascista Varia; Istoreco Pavia, Fondo Teresio Olivelli, Serie 1 Corrispondenza di Teresio 
Olivelli in originale 1920-1944, b . 2, fasc . 1 .13, Olivelli’s letter to Carl Schmitt 16 November 1939 
and A . Caracciolo, Teresio Olivelli, La Scuola, Brescia 1975 . 

31 Cf . Acs, Partito Nazionale Fascista, Direttorio Nazionale, Servizi vari (1923-1943), Prima 
serie, b . 424, fasc . 51 Teresio Olivelli; Acs, Segreteria particolare del duce, Carteggio ordinario 
(1922-1943), b . 1034, fasc . 509150, Roma Istituto Nazionale di Cultura Fascista Varia .

32 Cf . Istoreco Pavia, Fondo Teresio Olivelli, Serie 1 Corrispondenza di Teresio Olivelli in 
originale 1920-1944, b . 2, fasc . 1 .14, Olivelli’s letter to Ugoberto Alfassio Grimaldi 9 January 1940; 
Olivelli’s postcard to Domenico Olivelli 27 or 28 January 1940; Olivelli’s postcard to Rocco Invernizzi 
2 February 1940 . For the convention and the school of Fascist mysticism, cf . D . Marchesini, La 
scuola dei gerarchi. Mistica fascista: storia, problemi, istituzioni, Feltrinelli, Milano 1976 .

33 Cf . Istoreco Pavia, Fondo Teresio Olivelli, Serie 1 Corrispondenza di Teresio Olivelli in 
originale 1920-1944, b . 2, fasc . 1 .14, Olivelli’s letter to Rocco Invernizzi 2 May 1940 . On the 
Institute cf . A . Vittoria, Totalitarismo e intellettuali. L’Istituto nazionale fascista di cultura dal 1925 
al 1937, «Studi storici», a . XXIII, n . 4, ottobre-dicembre 1982, pp . 897-918; G . Longo, L’Istituto 
nazionale fascista di cultura. Gli intellettuali tra partito e regime, Pellicani, Roma 2000 .
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reaffirming the compatibility between ‘Racial separatism and the universality of 
values’ .34 

All this intense conference activity, officially organised by the party and 
attributable to it, was undertaken with a deep consciousness of the true duty of 
a member charged with the building of the regime and of a faithful Catholic, to 
such an extent that in a letter of the period he defines himself as «a travelling 
salesman through Italy of legal-social-racial studies» .35 At this same time all this 
activity made Olivelli into an exponent, and in fact a propagandist, of the Fascist 
Catholic political doctrine of race and the state . This is confirmed by his writings 
of this period in the journals of the Milan and Turin GUF: Our policy of race (a 
summary of the Littoriali competition at Trieste in 1939); Racism as spiritual and 
political principle of the Revolution (which combines Olivelli’s paper with the 
final document); and Race and custom (a real manifesto of his conception of 
spiritualistic Roman-Italic-Catholic-Fascist racism) .36 In these articles he fully 
showed his own commitment to Fascist racism (of which anti-Semitism was an 
integral part) as well as his identification of italicità with Catholicism, contributing 
to what was defined as the anthropological experiment of the creation of the new 
Fascist man .37 

In June 1940, after a series of contacts made in the preceding months, the 
young Fascist was summoned by the then President Camillo Pellizzi to the INCF 
(National Institute of Fascist Culture), where he worked as secretary of the 
Research Department, attached to the Central Presidency . In December of the 
same year, the secretary of the Fascist Party summoned him to work at the Office 
of Research and Legislation of the National Directorate of the party, directed by 
Guido Mancini (who was also director of the Dictionary of Politics edited by the 
PNF), to which he was seconded, then remaining in the roles and activities of 
the INCF, collaborating in a number of projects on Fascist laws . In 1941 he was 
nominated as representative of the PNF to the Higher Council of Demography 

34 Cf . L’ultima conversazione del Ciclo sulla Razza. Il vivo successo della manifestazione orga-
nizzata dall’Istituto di Cultura Fascista, «La Stampa», martedì 21 Maggio 1940, a . 74, n . 122, p . 5 . 
Cf . also Istoreco Pavia, Fondo Teresio Olivelli, Serie 1 Corrispondenza di Teresio Olivelli in 
originale 1920-1944, b . 2, fasc . 1 .14, Olivelli’s postcard to Rocco Invernizzi 2 February 1940; 
Olivelli’s letters to Domenico Olivelli 23 May 1940 and to Rocco Invernizzi 23 May 1940 .

35 Archivio Storico Diocesano di Vigevano, fondo Teresio Olivelli, Archivio storico della 
Causa di Canonizzazione, Originali di Telesio, Olivelli’s letter to Charles Castaing 22 March 1940 .

36 Cf . T . Olivelli, La nostra politica della razza, «Libro e Moschetto» Giornale dei Gruppi 
Fascisti Universitari, a . XIII, n . 24, 8 aprile 1939, p . 1; T . Olivelli, Il razzismo, principio spirituale e 
politico della Rivoluzione, «Il Lambello» Quindicinale dei Fascisti Universitari del Piemonte, a . 
III, n . 11, 15 aprile 1939, p . 6; T . Olivelli, Razza e costume, «Libro e Moschetto» Giornale dei Gruppi 
Fascisti Universitari, a . XIV, n . 14, 27 gennaio 1940, p . 3 (this issue was dedicated to Littoriali 
under the title: The Littoriali of Culture and Art implement Revolution in the field of spirit and 
knowledge. Squaddist thought - Culture and Propaganda) .

37 Cf . E . Gentile, Il fascismo. Storia e interpretazione, Laterza, Roma-Bari 2002 .
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and Race, an official body of the Ministry of the Interior, to advise on general 
questions of demography and race composed by experts in the subject, largely 
from the universities .38 The process of the critique and revision of the Manifesto 
of the race of 1938, with the reworking of a new text in 1942, went in precisely the 
direction of spiritualistic racism followed by Olivelli and already promoted by 
several exponents of Italian science and culture .39 

In the period 1940-41 he continued his participation in conferences and 
Fascist publications . In October 1940, appointed by the National Secretariat of 
GUF, he took part in the first Italian-German university convention in Bologna, 
on the theme of the creation of the new European order (‘From the policy of the 
state to the policy of the continent’) . His lecture on ‘Relations between People 
and State’ was published in November in the journal of the Roman GUF, “Roma 
Fascista”, and constituted a justification of the building of the new continental 
structure that Italy and Germany were realising with the war . All that went 
together with the exaltation of voluntaristic and spiritualistic aspects of Fascism 
as regards the notion of the nation, also worked out in a racist key, and in 
competition with Nazism .40 The same theme was discussed in the article ‘State-
Empire-Continent’ published that month in the journal “Civiltà Fascista”, in 
which Olivelli expounds the Fascist principles of organisation of the new Europe 

38 On the composition of the Council of 1938 and its functions cf . R . De Felice, Storia degli 
ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi, Torino 1993 (or . ed . 1961), p . 581; G . Israel and P . Nastasi, 
Scienza e razza nell’Italia fascista, pp . 247-248; S . Gentile, La legalità del male: l’offensiva musso-
liniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945), Giappichelli, Torino 2013, 
pp . 132-133 . For information on Olivelli’s participation cf . Acs, Partito Nazionale Fascista, 
Direttorio Nazionale, Servizi vari (1923-1943), Prima serie, b . 424, fasc . 51 Teresio Olivelli; Acs, 
Segreteria particolare del duce, Carteggio ordinario (1922-1943), b . 1034, fasc . 509150, Roma 
Istituto Nazionale di Cultura Fascista Varia; R . De Felice Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, 
p . 389 (who erroneously believes in Olivelli’s condemnation of anti-Semitism) .

39 Cf . R . De Felice, Mussolini il duce (1929-1940), vol . II Lo Stato totalitario (1936-1940), Einaudi, 
Torino 1981, pp . 868-877; G . Israel and P . Nastasi, Scienza e razza nell’Italia fascista, pp . 225-230 . 
The interpretation of G . Di Peio, Teresio Olivelli. Tra storia e santità, pp . 71-72, is completely 
distorted .

40 Cf . T . Olivelli, I rapporti tra Popolo e Stato Die Beziehungen zwischen Staat und Volk, «Roma 
Fascista . Settimanale del G .U .F . dell’Urbe», Supplemento al n . 3 - 15 novembre 1940, pp . 11-13, 15 
and Istoreco Pavia, Fondo Teresio Olivelli, Serie 1 Corrispondenza di Teresio Olivelli in originale 
1920-1944, b . 2, fasc . 1 .14, Olivelli’s letters to Clelia Olivelli 2 October 1940 and to Rocco Invernizzi 
3 October 1940; Olivelli’s postcards to Carlettore Olivelli 21 October 1940 and to Rocco Invernizzi 
21 October 1940 . This ideological competition between Italian Fascism and Nazism, for Olivelli, 
did not jeopardize military cooperation and alliance . The cover image of the “Supplemento” 
shows the head of two soldiers (one with a Fascist, the other with a Nazi helmet) with a map of 
Europe in the background . The title of the image was: Lavorare insieme: combattere insieme 
Zusammen arbeiten: zusammen kämpfen . On this topic also cf . R . Moro Chiesa, pregiudizio 
religioso e ideologia negli anni della pedagogia totalitaria, p . 426 who sees Olivelli’s case as an 
«instance of Christian, spiritualistic and voluntaristic interpretation of racism» .
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resulting from the future end of the world conflict on the basis of an imperial 
hierarchy of nations, which is also a hierarchy of race .41 The construction of the 
new European order, it must not be forgotten, was to be brought about by two 
states, Italy and Germany, colonial, racist and anti-Semitic: Olivelli’s theoretical 
justification, made in this article, of imperial power, of the policy of the Axis, of 
the Italian-German alliance and of the foundation of the Fascist state (together 
with the incorporation of political liberty and individual into the Fascist state on 
the basis of the Thomist viewpoint expressed in another work of 1940)42 represented 
therefore an authentic justification of racism, including colonial, and of anti-
Semitism . In February 1941, commissioned by the Fascist party, he participated 
in a course on Nazi social politics in Berlin .43 On the other hand, his participation 
in the second Italian-German university convention in Turin in November 1941 
belongs to the period of his military service .44 Finally, when he had already decided 
to volunteer for the Russian front, he was commissioner of the inter-university 
convention in Padua in February 1942, still on the theme of the new Nazi and 
Fascist European order .45 

4.  On the Russian front, the Resistance, deportation and death  
(1942-1945)

These ideological premises explain Olivelli’s involvement in the Second 
World War, accepted since the very beginning as part of the propagandist tenets 
of the regime, and obviously by Fascism in order to fulfil that project of the 

41 Cf . T . Olivelli, Stato-Impero-Continente, «Civiltà fascista», a . VII, n . 11, novembre 1940, pp . 
875-890 .

42 Cf . T . Olivelli, G. Silvano Spinetti, Fascismo e libertà (verso una nuova sintesi). Padova, 
Cedam, 1940-XVIII, «Civiltà fascista», a . VII, n . 10, ottobre 1940, pp . 812-816 . On this review also 
cf . Istoreco Pavia, Fondo Teresio Olivelli, Serie 1 Corrispondenza di Teresio Olivelli in originale 
1920-1944, b . 2, fasc . 1 .14, Olivelli’s letter to Rocco Invernizzi 3 October 1940 .

43 Cf . Istoreco Pavia, Fondo Teresio Olivelli, Serie 1 Corrispondenza di Teresio Olivelli in 
originale 1920-1944, b . 2, fasc . 1 .15, Olivelli’s postcards to Rocco Invernizzi 4 February 1941 and 
Domenico Olivelli 5 February 1941 .

44 Cf . Acs, Partito Nazionale Fascista, Direttorio Nazionale, Servizi vari (1923-1943), Prima 
serie, b . 424, fasc . 51 Teresio Olivelli; Acs, Segreteria particolare del duce, Carteggio ordinario 
(1922-1943), b . 1034, fasc . 509150, Roma Istituto Nazionale di Cultura Fascista Varia; Istoreco 
Pavia, Fondo Teresio Olivelli, Serie 1 Corrispondenza di Teresio Olivelli in originale 1920-1944, 
b . 2, fasc . 1 .15, Olivelli’s postcards to Rocco Invernizzi 27 November 1941 and to Franco Dordoni 
29 November 1941 .

45 Cf . Acs, Partito Nazionale Fascista, Direttorio Nazionale, Servizi vari (1923-1943), Prima 
serie, b . 424, fasc . 51 Teresio Olivelli; Acs, Segreteria particolare del duce, Carteggio ordinario 
(1922-1943), b . 1034, fasc . 509150, Roma Istituto Nazionale di Cultura Fascista Varia . In another 
work I shall discuss the precise determination of what Olivelli actually knew, before taking part 
directly in the war, of Nazi behaviour in their own country and on the war fronts, and of the 
conduct of the Italian army, subjects on which he was, however, informed through his activities 
in Rome, Italy and Germany .
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construction of a Fascist Catholic civilisation and a new European order . Having 
decided no longer to take advantage of the deferment of military service, he was 
called to arms in the Alpini towards the end of February 1941 and spent the rest 
of that year, together with his cultural and university work already described, in 
military training (which also included a brief spell in occupied France) . At the 
end of January 1942 he volunteered for the Russian front . This decision, backed 
up by the ideological and propagandist arguments of the regime on the Axis 
mission in the war,46 clearly had a precise significance . It meant, that is, taking 
part as a volunteer in the army of a racist and anti-Semitic state like the Italian 
in a war of aggression initiated by its German ally, a racist and anti-Semitic state, 
against the Soviet Union, a totalitarian state previously allied to Nazi Germany . 
Olivelli’s Catholicism does not constitute a moral reservation, in the name of 
human dignity, about participation in the war for the creation of a new Europe 
on the basis of a racial hierarchy . On the contrary, he derives from his Catholicism 
a stimulus to fight as a volunteer against atheist totalitarianism, in a constant 
identification of the Fascist with the Christian vision of heroism . Enlisted as an 
Alpino officer in the “Tridentina” division he left for Russia at the end of July 
1942, after having applied for the rectorship of Ghislieri College of Pavia with the 
support and recommendation of Ciapessoni himself, of a number of local and 
national Fascist authorities, and of Gemelli .

Olivelli fought in Russia and took part in the withdrawal, returning to Italy 
in March 1943 . In the meantime, in January of that year, he had been nominated 
as Rector of Ghislieri College of Pavia, thanks to the recommendations received, 
to his own Fascist political activity, and to the decisive support of Bottai .47 He 
successfully became Rector in May, after the death of Ciapessoni at the end of 
April 1943, and held the post until the collapse of Fascism at the end of July .

Arrested and deported to Austria after the fall of Fascism and the German 
occupation of Italy (following his refusal to serve in the new Fascist Republic 
army), Olivelli came back to Italy as a fugitive and joined the Italian resistance 
movement in a Catholic unit near Brescia . He was arrested again in April 1944 
in Milan and sent to several Italian and German concentration camps . He died 
in the Hersbruck camp in January 1945 .48 In March 1952 the President of the 

46 Cf . Acs, Partito Nazionale Fascista, Direttorio Nazionale, Servizi vari (1923-1943), Prima 
serie, b . 424, fasc . 51 Teresio Olivelli; Acs, Segreteria particolare del duce, Carteggio ordinario 
(1922-1943), b . 1034, fasc . 509150, Roma Istituto Nazionale di Cultura Fascista Varia; Istoreco 
Pavia, Fondo Teresio Olivelli, Serie 1 Corrispondenza di Teresio Olivelli in originale 1920-1944, 
b . 3, fasc . 1 .16, Olivelli’s postcard to Rocco Invernizzi 3 January 1942 .

47 Cf . Acs, Segreteria particolare del duce, Carteggio ordinario (1922-1943), b . 1034, fasc . 509150, 
Roma Istituto Nazionale di Cultura Fascista Varia; Acs, Presidenza del Consiglio dei Ministri 
1940-1943, b . 2811, fasc . 1/3-1 n . 1175 sottofasc . 2/9-10, Pavia Collegio Ghislieri .

48 For this information cf . A . Caracciolo, Teresio Olivelli, La Scuola, Brescia 1975, Olivelli’s 
papers at Pavia, Brescia and Vigevano and the documents cited in P . Rizzi, L’Amore che tutto vince. 
Vita ed eroismo cristiano di Teresio Olivelli .
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Republic awarded Olivelli the posthumous medaglia d’oro for his military valour .49 
With this action Olivelli’s participation in the Fascist regime and his collaboration 
with the racist and anti-Semitic campaign and policy were totally removed .

5.  The cause for beatification of a Catholic, racist,  
anti-Semitic Fascist and partisan

The cause for his beatification, promoted by a number of individuals 
immediately after the end of the war, was officially initiated in 1987, even though 
the gathering of documents and evidence had begun in 1971 . The diocesan stage 
was closed in 1989, with the delivery of the documents to Rome to the Congregation 
for the Causes of Saints . In 2004 part of the enquiry documentation was published 
by Libreria Editrice Vaticana in a biography of Olivelli written by Don Paolo 
Rizzi, first collaborator and then postulator of the cause and final author of the 
positio (the biography and synthesis of the enquiry) . The documentation passed 
the historical (i .e . Vatican) and theological examination and in 2015, by decree 
authorised by Pope Francis, the ‘heroic exercise of virtue’ was recognised and 
Olivelli received the title of Venerable . In June 2017 the same Pope Francis 
authorized the Congregation for the Causes of Saints to promulgate the decree 
of martyrdom of Olivelli ‘killed in hatred of the faith’ .50 As a result, Olivelli was 
beatified on 3 February 2018, almost 80 years after the enactment of the anti-
Jewish legislation in Italy (1938) . In 2007 the then Pope Benedict XVI had defined 
Olivelli as a «model» (of Christian virtues), while years earlier John Paul II had 
compared him to Maximilian Kolbe and Paul VI had declared him as a sample 
of Christian heroism and patriotism .51 The beatification and possible canonisation 
of Olivelli entail an extremely detailed historiographic operation, which makes 
use of mechanisms that we can find in the apologist biographies published from 
1947 onwards . Such an operation is evident in the hagiographic work of Rizzi, 
part of the enquiry documentation, as stated above, for the cause of Olivelli’s 
beatification . Rizzi’s approach is basically to superimpose the method, regulations 
and procedures of the processes of canonisation on historical research, lending, 

49 Cf . President of the Republic’s decree on 29 March 1952 (copy) in Istoreco Pavia, Fondo 
Teresio Olivelli, Serie 4 Documenti personali di Teresio Olivelli 1922-1989, b . 8, fasc . 23; issued in 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a . 94, n . 101, lunedì 4 maggio 1953, Parte Prima, p . 1678 .

50 For the canonization policy of “partisan saints” cf . T . Calìò, I santi della Resistenza. Nascita 
e sviluppi di una proposta agiografica dal dopoguerra al pontificato wojtyliano, «Italia conte-
mporanea», aprile 2017, n . 283, pp . 41-65 .

51 Cf . Benedict XVI, Homily, Vigevano, 21 April 2007 (http://w2 .vatican .va/content/benedict-
xvi/en/homilies/2007/documents/hf_ben-xvi_hom_20070421_vigevano .html); John Paul II, Alla 
famiglia dell’Istituto Borromeo, Pavia, 3 November 1984 (http://w2 .vatican .va/content/john-paul-
ii/it/speeches/1984/november/documents/hf_jp-ii_spe_19841103_collegio-borromeo .html); Paul 
VI, Agli alunni del collegio Ghislieri di Pavia, 5 April 1966 (http://w2 .vatican .va/content/paul-vi/
it/speeches/1966/documents/hf_p-vi_spe_19660405_collegio-ghislieri .html) .
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for example, absolute historical weight to testimonies received years and decades 
after the facts in an era totally different from that in question . Another fundamental 
element is the selection of facts and above all of historiographic sources in favour 
of a less negative and more positive interpretation of Fascism and its racism, but 
above all absolutely positive on the role played by the Catholic church in the period 
of the regime . To do this, it is necessary to identify this role with the defence of 
human dignity and human rights, distorting the historical perspective with the 
superimposition of the contemporary view of rights onto Catholic thinking of that 
period . For this and other reasons the apparent contextualisation is transformed 
into a real abstraction from the historical context . In this operation, intentions are 
attributed to Olivelli which are in direct contradiction to his own actions, are 
indeed disincarnate . So much so that his person assumes paradoxical and 
contradictory characteristics: the recovery of categories of a revisionist origin (the 
anomalous Fascist because he was Catholic) and of arguments used by the Fascists 
as self-defence in the immediate post-war period (the identification of racism and 
anti-Semitism with Nazism, or the affirmation of racism on a cultural, but not a 
political, level) makes him a non-Fascist Fascist or, according to the period, a 
Catholic engaged in Christianising Fascism without sharing its ideology, or even 
a defender of the compatibility of racism and Christianity without being either a 
racist or an anti-Semite . In this anti-historical construct the mechanism which 
makes the operation possible is the use of the category of universalism, namely the 
capacity of Christianity, by means of the affirmation of the universality of values, 
to take into account and even embrace racism . And this leads to affirming the 
possibility of turning Fascist with the Fascists, realising a Christianisation of 
Fascism, without however accepting essential elements of its ideology, especially 
after 1938 . In this way, the removal of racism and anti-Semitism from Fascism is 
replaced by their distortion, which actually constitutes a denial of the role in the 
Shoah played by Fascism, by the Italians, and by a particular form of racism 
compatible with Christianity . Not to speak of the weight of Christian and Catholic 
anti-Jewish attitude and its connections to anti-Semitism .

In effect, one of the aspects which makes the apologist interpretation of Rizzi 
and other biographers possible is actually the decontextualisation or abstraction 
of the true historical context of the persecution of the Jews: Fascist racism meant, 
openly and officially, the persecution of the Jews and Africans in Italy and its 
colonies, also involving others such Sinti and Roma, Slavs and gay . This aspect 
in particular is often silenced or becomes totally sidelined in the works of Rizzi 
and the others or, when it is spoken of is shrunk in its reality, importance and 
significance . As a result, Olivelli’s racism and anti-Semitism are also denied, or 
at least drastically reduced . From the authentic Fascist, racist and anti-Semite, 
the person of Olivelli, thanks to this decontextualisation, becomes an ideal figure 
who moves outside the events of history, specifically in a supernatural form to 
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direct these events towards the divine will . And this is precisely due to the 
distortion of the historical phenomenon of spiritualistic racism . The unfounded 
argument of the apologists that Olivelli chose to work within Fascism in order 
to Christianise it, or at least in order to correct the ‘Nazi’ drifts of Italian racism, 
thus carrying out an anti-racist action, is a clear distortion of the historical events 
and has its roots in De Felice’s interpretation . He really understands spiritualistic 
racism as a form of inside resistance to Fascist racism and an attempt to carry 
the discussion to a higher cultural level . But this is not the only possible explanation . 
According to the most recent and apposite readings, Italian spiritualistic racism 
is an authentic racism, of which anti-Semitism is an integral part and which, not 
at all eliminating the biological data, is neither less racist nor less anti-Semitic 
than biologistic racism . The Italian anti-Semitic legislation itself and the real 
persecutory praxis cannot be strictly understood as purely biologistic .

Spiritualistic racism also marked a significant period of the most important 
racist and anti-Semitic institutions of the Fascist regime and was promoted by, 
among others, scientists and Catholic scholars with the mediation of important 
ecclesiastical figures . We are dealing with a type of racism compatible with a 
religious view, and thereby more acceptable to Catholicism, which in the 1930s, 
on the other hand and really in reaction to Nazi racism, had formulated, at a 
theological level, a distinction between extreme racism and moderate racism 
which it had then also used in propaganda, in the training of the clergy and 
faithful, and in diplomatic dealings .52 In spite of conflicts and Pope Pius XI’s 
initial condemnation (worried above all by the introduction to Italy of a form of 
racism analogous to the German kind, presented and perceived as a real religion 
of race), these two views ended up by coinciding and actually combining without, 
on the part of the church after the death of Ratti and under Pius XII, the question 
of race being raised to a question of principle . This happened not only because 
of interests and aims that were political, diplomatic and related to the national 
and international context, but also for reasons of a theoretical, theological and 
religious nature . Among these, as the historiography has amply underscored, is 

52 On this point cf . T . Dell’Era, Razza, in A . Prosperi (dir .), Tedeschi J ., Lavenia V . (eds .), 
Dizionario storico dell’Inquisizione, Edizioni della Normale, Pisa 2010, vol . III, pp . 1300-1302 . On 
the theological documentation cf . P . Godman, Der Vatikan und Hitler. Die geheimen Archive, 
Droemer Knaur Verlag, München 2004; H . Wolf, Pius XI und die «Zeitirrtümer». Die Initiativen 
der römischen Inquisition gegen Rassismus und Nationalismus, «Vierteljahrshefte für Zeitge-
schichte», a . 53, n . 1, pp . 1-42, Januar 2005; Id ., Papst und Teufel. Die Archive des Vatikan und das 
Dritte Reich, C .H . Beck, München 2008 . On the fact that this distinction reached Olivelli we have 
evidence in a document contained in his archive and cited by Di Peio, who however interprets 
it in an apologist sense (cf . G . Di Peio, Teresio Olivelli. Tra storia e santità, p . 67 and Istoreco Pavia, 
Fondo Teresio Olivelli, Serie 3 Scritti e appunti di Teresio Olivelli 1931-1944, b . 7, fasc . 6 and fasc . 
8 Olivelli, Dottrina del fascismo) .
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the two-thousand-year Christian tradition of religious anti-Jewish attitude, with 
all its transformations in a contemporary age after the emancipation of the Jews, 
including the growth of trends of real Christian anti-Semitism and the more 
than tight links with anti-Semitism of a racial kind . From this point of view, it is 
noticeable that the traditional Christian anti-Jewish attitude consists of a centuries-
old institutionalisation of the religious hostility to the Jews from a theological-
doctrinal, pastoral and liturgical perspective, with all the political and practical 
consequences that this involves . In this period of the 1930s it took on an active 
role to revive, renew and lend a new character to the hostility against the Jews . 
This goes together with the persistent condemnation of modernity and with the 
primacy of anticommunism, which is an essential aspect of the alliance between 
the Church and the right-wing totalitarian regimes and in the attitude towards 
the Second World War .53  Olivelli operated in precisely this sense, promoting a 
Catholic Fascist racism of a spiritualistic type, an integral part of which was 
definitely anti-Semitism: the defence of the Italian race, the core of Fascism’s 
racist policy, is actually indivisible from persecution of the Jews .

The distinction recalled above, between exaggerated and moderate racism, 
used in several discourses published by Pius XI and also spread by the “Osservatore 
Romano” and by a number of Italian bishops, had the double effect of making a 
form of racism acceptable, the Fascist one, different in many ways from Nazi 
racism, and of allowing the theological anti-Jewish component to be kept unaltered . 
In this way it allowed the myth of the wholeness and immutability of the Catholic 
doctrine to be saved . One of the main reasons that the Catholic Church still 
today continues to beatify and canonise faithful who have clearly taken part in 
the persecution of the Jews in various ways over the centuries, including genuine 
racists and anti-Semites, such as Kolbe, Olivelli, Cazzani (for whom the enquiry 
recently started) etc ., is exactly this: the reluctance to condemn centuries of 
religious anti-Jewish attitude, behaviour and persecution, with all the consequences 
that would entail . Among these, the fact that such condemnation would be in 
itself the end of the myth of the sanctity of the ecclesiastical institution, of the 
protection of the clergy and, above all, of the continuity and consistency of the 

53 Cf . G . Miccoli, Santa Sede e Chiesa italiana di fronte alle leggi antiebraiche del 1938, in La 
legislazione antiebraica in Italia e in Europa, Camera dei Deputati, Roma 1989, pp . 163-274; Id ., 
L’atteggiamento delle Chiese durante la Shoah, in M . Cattaruzza, M . Flores, S . Levis Sullam, E . 
Traverso (eds), Storia della Shoah, vol . I La crisi dell’Europa e lo sterminio degli ebrei, Utet, Torino 
2005, pp . 1077-1119; Id ., I dilemmi e i silenzi di Pio XII. Vaticano, Seconda Guerra Mondiale e 
Shoah, Rizzoli, Milano 2007 (or . ed . 2000); D . Menozzi, La chiesa cattolica, in G . Filoramo-D . 
Menozzi (eds .), Storia del cristianesimo. L’età contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2006, pp . 131-
257; Id ., Chiesa e diritti umani. Legge naturale e modernità politica dalla Rivoluzione francese ai 
nostri giorni, il Mulino, Bologna 2012; Id ., «Giudaica Perfidia». Uno stereotipo antisemita fra 
liturgia e storia, il Mulino, Bologna 2014 .
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doctrine . A doctrine, it is as well to stress once more, in which an anti-Jewish 
attitude was an integral and constituent part up until the Second Vatican Council, 
and from which the Church as an institution did not clearly and wholly distance 
itself afterwards, not even under John Paul II .

Dr. Tommaso Dell’Era (b . 1969) is senior lecturer at the Tuscia University of 
Viterbo, where he teaches Political Philosophy . He received his PhD from 
University La Sapienza in Rome with thesis about the Russian philosopher Ivan 
Nikolayevich Chicherin . Postdoctorate Dell’Era did at the International Institute 
for Holocaust Research at Yad Vashem in Israel .
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КАУЗА ЗА БЕАТИФИКАЦИЈУ ТЕРЕЗИЈА ОЛИВЕЛИЈА:  
КАТОЛИЧКА ИСТОРИЈА И СЈЕЋАЊЕ НА ШОА

САЖЕТАК: Текст се бави критичком реконструкцијом животног пута 
Терезија Оливелија и историјским и историографским импликацијама каузе 
за његову беатификацију, као и заначајем те каузе за католично сјећање на 
Шоа као за инстутуционални став Католичке цркве према мјесту холока-
уста у историји који је она заузимала послије краја Другог свјетског рата.

КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: Терезио Оливели, истински католик, истински фаши-
ста, деконтекстуализација, беатификација.
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сту дијама Делера је био на Међународном институту за проучавање холо-
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КАУЗА БЕАТИФИКАЦИИ ТЕРЕЗИО ОЛИВЕЛЛИ:
КАТОЛИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ О ШОА

КРАТКАЯ АНОТАЦИЯ: В тексте рассматривается критическая рекон-
струкция жизненного пути Терезио Оливелли, а также историческая и 
историографическая импликация каузы его беатификации, и значением 
этой каузы для католической памяти о Шоа как институциональной по-
зиции Католической церкви по отношению к холокаусту и его места в 
истории после окончания Второй Мировой войны. 
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Православни богословски факултет  
Универзитета у Београду 

ЕРМИНЕВТИЧКА ЗАПАЖАЊА О АПОКАЛИПТИЧКОМ 
СТРАДАЊУ И ОПСТАНКУ СРБА И СРПСКЕ ЦРКВЕ  

У XX И XXI ВЕКУ

САЖЕТАК: Све оно што су моћници у епохама прошлим, али и у нашој, 
учинили српском народу и Српској Цркви, као и другим мирољубивим наро-
дима, учинили су то као сила која не мари за Бога мира и Божју правду. О тој 
сили писао је горостасни владика, свети Николај (в.: Омилије књ. 2, Глас 
Цркве, Ваљево, 1996, стр. 17); да се она расула не само као једна кула вавилон-
ска у историји, него као многобројне такве куле које су зидали поједини свет-
ски завојевачи са жељом, да све народе саберу под један кров, под свој кров, и 
под једну руку, под своју. Расуле су се у пепео и безбројне куле богатства, и 
славе и величине које су зидали поједини људи са жељом да они завладају 
Божјим стварима или Божјим људима, и да буду као мали Богови. Али се није 
расуло оно што су зидали апостоли, светитељи и остали Божји угодници. 
Многобројна царства људска, стварана људском сујетом распала су се и 
ишчезла као сени, а Црква апостолска стоји и данас и стајаће усправно и 
на гробовима многих данашњих царстава. 

KЉУЧНЕ РЕЧИ: Унутрашња лепота, рат, добробитије, злобитије, Па-
три јарх Павле.

. . .
Прослов

Koсoвo и Meтoхиjo!
Ако те заборављам, 

нека ме заборави десница моја!
Пс . 137/136:5
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Уводна скица
Све што су моћници у нашој епохи учинили српском народу и његовој 

Цркви, али и другим мирољубивим народима широм света, учинили су 
као сила која Бога не моли . О тој сили писао је горостасни владика, Свети 
Николај Велимировић:

„Расула се не само једна кула вавилонска у историји, него многобројне 
такве куле које су зидали поједини светски завојевачи са жељом, 
да све народе саберу под један кров, под свој кров, и под једну руку, 
под своју.
Расуле су се у пепео и безбројне куле богатства, и славе и величине 
које су зидали поједини људи са жељом, да они завладају Божјим 
стварима или Божјим људима, и да буду као мали богови.
Али се није расуло оно што су зидали апостоли, светитељи и ос-
тали Божји угодници.
Многобројна царства људска, стварана људском сујетом распала 
су се и ишчезла као сени, а Црква апостолска стоји и данас и ста-
јаће усправно и на гробовима многих данашњих царстава“.1 

1. Одолети и „победити унутрашњом лепотом“
Данас је уобичајено да у јавној сфери речи о некој теми буду јаке, аргу-

менти слаби а делатност и дела посредника теме још слабији . Одатле и 
мноштво комуниколошких проблема . Зато и неопходност да се више него 
икада теологијом зађе у јавну сферу; у област политике, а тамо у област 
холокауста и геноцида . Треба се дакле молити, богословски проницати, 
али и оправдано протестовати због неправди на толико много страна . Не-
ке суштинске мисли о теми претачемо у визију дивнога хришћанина на-
ших дана, владике Данила Крстића . А њих опет у једну мисао, коју је он 
провлачио кроз своја многобројна предавања и наступе: да су хришћани 
борци за истину, и да они сав свет и све своје непријатеље побеђују изну-
тра, унутрашњом лепотом . Лепотом тихом и ненаметљивом; лепотом која 
човека може толико да обузме изнутра да се он и поистовети с њом . Ова 
владичина мисао показала се истинитом и делотворном и у савременој 
драми нашег народа, на пример на Косову и Метохији .

2. Смислофонија и рат
Православна Црква је мати у најпотпунијем и најсавршенијем смислу 

речи . Она је савременица сваке генерације, и опет неко ко примајући у 

1 Велимировић, Н ., Омилије: на недељна и празнична јеванђеља епископа Охридског 
Николаја, књ . 6, Шабац, 2013, стр . 280 .
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себе све друге, узима од њих оно најбоље, па га уграђује у своје сопствено, 
у Тело Христово . Зато људима о нашој Цркви не говорити апологетски, 
него их само подсећати на њене отворене двери, двери Нојеве барке . Јер, 
свима нама на срећу, црквене двери стално су отворене за све људе; ту 
шансу свакоме пружену, треба и искористи . Ући у царство Божјег човеко-
љубља . Хришћани чине непрестане напоре на преображају биолошке 
онтологије у благодатну, добробитијну или ев-онтологију; иначе, недости-
жну ван Цркве и Царства Божјега . Јер да би се ушло у црквену заједницу, 
да би се изговарале молитве, да би се уживало у седмичном, месечном и 
годишњем богослужбеном кругу, потребна је лична и слободна, вољна и 
храбра драматизација подвига покајања и исповести . Од свих и од свега 
Црква дакле узима само најбоље, па то уграђује у своје, или у Христово 
Тело . Ту спада и таленат витештва; таленат хришћанина борца, ратника . А 
то је опет нешто што би се могло широко развијати у оквиру теме узрока, 
разлога и смисла хришћаниновог ратовања, дозволе хришћанину да ратује, 
да убија, да буде убијен, па и да се убије, али под одређеним околностима . 
Зато сами овај ерминевтички осврт не би требало да буде друго до осврт 
хришћана бораца и сведока, призваних да исповедају Христа: устима на 
спасење, а срцем за правду, и правде ради . Сви хришћани дакле чињенично 
се пројављују у својству Христових војника и подвижника . 

3. Адамовска плегма
Наглашавамо мисао да своју личност и свој идентитет ми утврђујемо 

развијањем дарова, од којих је основни дар – дар хришћанина борца у за-
једници; борца који другоме или ближњему не само омогућује сношљиво 
место поред себе, него и пријем, и узраст у жртвеној љубави . Отуда и по-
јава нове љубави као нове заповести . Човеков дар је да се смерно држи 
чињенице да у домену благодати Божје он почиње од нуле, наставља с ну-
лом и завршава с њом; пре свега зато што је он сам произашао из нуле . А 
затим, што се он само благодаћу одржава у постојању; што борави на самој 
граници између нуле и бесконачности, небића и бића, вечног добробитија 
и вечног злобитија . Дакле, танка је линија између свега тога и наше слобо-
де везане за те стварности; танано је и сазнање да без љубави и милосрђа 
Божјег ми ту слободу не бисмо знали да покренемо, и у њој опстанемо, а 
да претходно не завршимо у бесловесју . Тек доласком благодати све брзо 
дође на своје место, па нам се живот и у песму претвори . А то и тако чак и 
оним личностима које су пре тога окрвавиле руке; живот им постао и ос-
тао песма са хармоником; као у истинитој причи о великом у покајању 
светог старца Силуана Атонскога, нашег савременика . 
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4. Верне и неверне слуге

Сва наша знања и умења тек се са покајањем активирају и добијају на 
изразу . А дарови које смо добили чудо су Божје на земљи . Дарови, као и 
савест, итекако су наши ближњи . Погледајмо на пример дар витештва и 
мучеништва код неких наших ратника, како оних светих: Георгија и Ди-
митрија, Цара Лазара и Николаја Другог Романова, као и оних самоме 
Бо гу познатих: Милоша Обилића и Макријањиса, Стевана Синђелића и 
Вожда Карађорђа, Живојина Мишића  . . . Дакле и они лично, и њихови на-
роди, све до овога часа камен су препоречни или спотицајни, и као такви 
дерзновено и витешки, чојствено и цивилизацијски сви одолевају осваја-
чима . А наш кремен-народ ми памтимо као исповедника и жртву?! Вера и 
култура, оштар поглед прикован за правду, масница и рана добијани у 
самоодбрани . А како му је узвраћано, како му се узвраћа и како ће му у 
будућности бити узвраћано? Расизмом, холокаустом и биолошким истреб-
ље њем; истребљењима самога њега као жртве и свега његовог: од циви-
лизације до свега што се миче у његовом простору . Јуче и данас, пак сна-
шао га је и атомски Армагедон!

5. Младост у нама обнавља се као у орла
Постоје и моменти и периоди наше обесхрабрености за подвиг бори-

лаштва и витештва . Јер, унутрашња саблазан је преголема; нико тако круп-
но и мазно и безочно није лагао, и не лаже као наш изрод . Само је молитва 
начин да се таква саблазан превазиђе; да се препознају лаж и грех па да им 
буде супротстављено сећање на Божји Суд . Пре или касније Бог нас све 
пропушта кроз воду и ватру . Зато страдања сматрати привилегијом право-
славних народа; оних који верно носе свој крст, а не седе на њему, нити 
позирају, стојећи на њему . Они га заиста носе, и на њему се распињу . Ис-
торија пак Српског народа сва је у знаку крста, и неизоставно, васкрсења . 
Према томе, колико год пута свет буде разапињао Србе, они ће васкрсава-
ти, јер је такав пут Срба крстоносаца, и таква надлогика њиховога крста . 
У складу са већ реченим, свако од нас је, као дете или младић, као зрео 
човек или старац, свеједно када, једанпут прошао кроз воду и ватру, па се 
тим страдањима и одликовао . Имамо чињеницу да се Срби не боје крста; 
да су му дорасли; као борби на блажени живот и блажену смрт . Наша вера 
зато није за свакога; она је само за крстоносце и жељне васкрса; зато сви 
људи и нису православни хришћани . Мада су, с друге стране, сви призва-
ни да постану православни, и да се кроз ту веру спасавају . А она је, видели 
смо вера бораца и подвижника, вера са врло високим захтевима и крите-
ријумима, вера, чију је духовну лепоту владика Данило Крстић описао као 
унутрашњу освајачку силу и распети ерос; ерос, којег је он као богослов и 
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као хришћанин изједначавао са божанским човекољубљем . Управо у свему 
томе бива да хришћани у свом животу као миропомазани, крштени и при-
чешћени најпре пролазе кроз огањ, воду и прогоне, а затим кроз васкрсење . 

6. Личност у рату
Примера о томе да ли ћемо се одбранити од непријатеља, или ћемо 

одбранити непријатеља од себе – има и старих, рецимо код Марка Ми-
љанова, и нових, рецимо – од Словеније до Босне и Херцеговине, преко 
Хрватске и Крајине до Косова и Метохије и Старе Србије; свугде камо су 
Срби морали да ратују у претходном Миленијуму, у прошлом и садашњем 
веку . Да неко неког убије, или да неко дозволи да га неко убије, па чак, да 
се неко убије бранећи себе од скверни, – то је ствар одлуке саме личности . 
Изговорили смо најдрагоценију реч, реч -личност, која ће бити једна од 
примарних речи у богословском словару и трећег Миленијума хриш ћан-
ства . Једноставно, одатле ће као и до сада почињати све наше теме, и сви 
наши велики разговори са светом, налазио се он у миру или у рату! Дакле, 
да ли ће неко од нас у свакодневној животној борби бранити себе од другог 
и од његових страсти, или ће бранити другог од себе и од својих страсти, 
то јест себе сама од својих страсти, зависиће од степена личносне форми-
раности и узраслости . Јер за нас хришћане увек је само једно на важности: 
да самосвојна личност узме свој живот у своје руке, и да при том она има 
обзира и према животу другога, или сачовека свога као према своме соп-
ственом . То је критеријум од кога зависи наш хришћански лик и наше хриш-
ћанско подобије . А за испуњење тога критеријума свима је потребно мно-
го подвизавања: са циљем да добар рат ратујемо, трку одржимо и борбу 
добијемо; еда би се кроз то испољавале наша вера, нада и саможртвена 
љубав; наше покајање и смирење у Господу; наша ревност за Цркву Божју 
у нашем многогрешном и многострадалном народу Српском . И све то и 
тако, и у временима садашњих и будућих светских ратова; молитвама све-
тих српских краљева и царева, краљица и царица, деспота и деспотица, 
војвода и војвоткиња, и свеколике христољубиве војске Христове јуначке; 
увек заједно са мученицима и новомученицима Српским .

7.  Објашњење изгледне супротности између хришћанског 
ратовања и заповести Господње „Не убиј“

Господња старозаветна заповест гласи: „Не убиј“, али Господ у Старом 
Завету од личности са којима је лично у Савезу захтева и да убиј(ај)у . На-
равно, с разлогом . На пример, помазаник Божји Саул добио је заповест од 
Господа преко пророка Самуила да побије Амаличане, јер су они своје-
времено затварали пут Израиљу при његовом изласку из Египта . А како 
да их побије? Зато иди и побиј Амалика, и затри као проклето све што 
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год има: не жали га, него побиј и људе и жене и дјецуи што је на сиси и во-
лове и овце и камиле и магарце .2 Саул је отишао и потукао Амаличане . И 
ухвати Агага, цара амаличкога, жива, а сав народ његов побије оштријем 
мачем .3 Па ипак, цар Саул није испунио заповест Господњу?! И Саул и на-
род његов поштедје Агага и најбоље овце и најбоље воловеи угојену стоку и 
јагањце и све што бијаше добро и не хтијеше побити; него што бијеше зло 
и без цијене, оно само побише .4 Пошто је већ испољио страст сујете и сре-
брољубља на делу, због чега ће бити изобличен: И Господ те посла на овај 
пут и рече: Иди, побиј грјешне Амалике и војуј на њих докле их не истри-
јебите. Зашто, дакле, не послуша гласа Господњега, него се наклопи на пли-
јен и учини зло пред Господом?5 Саул у одговору пророку Самуилу на изо-
бличење испољава и страст лажи: Благословен да си, Господу! Извршио сам 
ријеч Господњу .6 Скривањем једне страсти Саул је обелодањивао другу, и 
тако редом: мислећи о себи да је милосрдан према створењима Божјим, он 
је Бога сматрао немилосрдним . И опет, градећи се добрим због поштеде 
Агага цара Амалићанског, он као среброљубац и отимач туђега блага лаже 
пророка Самуила, па још хули на старозаветну жртву . Односно, сваљује 
одговорност на народ: јер народ поштедје најбоље овце и најбоље волове да 
принесе на жртву Господу Богу твојему .7 Постоји ли законско и морално 
разрешење ове старозаветне енигме? Наравно да постоји, и оно је дато 
устима самог пророка Самуила: Зар су миле Господу жртве паљенице и 
приноси као кад сеслуша глас његов? Гле, послушност је боља од жртве и 
покорност је боља од претилине овнујске .8 Једном речју, Господња заповест 
и Његово поступање надилази категорију морала и неморала, при том не 
излазећи из домена морала, и не улазећи у област неморала . И то како у 
Старом, још и више у Новом Завету . То управо потврђују речи пророка 
Самуила: И доиста јунак Израиљев неће слагати, нити ће се раскајати; 
јер није човјек да се каје .9 Господ је учинио све оно неопходно за остварење 
Домостроја спасења . То јест, Он није допустио да било ко уништи, или у 
многобоштво суноврати Израиљ, из кога је требало Месија да потекне . 

Дакле убити, бити убијен и убити се, а да при том није почињен грех, 
него да је још пројављена врлина, у хришћанству је и те како замисливо, и 

2 1 . Kњига Самуилова 15:3 . Према Свето Писмо Старога и Новога Завјета: Библија; 
Београд: Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве, 2012 .

3 Ibid ., 15:8 .
4 Ibid ., 15:9 .
5 Ibid ., 15:18-19 .
6 Ibid ., 15:13 . 
7 Ibid ., 15:15 .
8 Ibid ., 15:22 .
9 Ibid ., 15:29 .
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могуће . Убити — допуштено је и благословено хришћанима када бране 
своје ближње, бити убијен — допуштено је и благословено хришћанима 
који свој живот полажу за своје ближње, као и за своје непријатеље, и уби-
ти се — допуштено је и благословено хришћанима који се жртвују да не би 
били оскрнављени, и тако њиховим телима и душама било науђено . За 
свештенике пак, епископе, ђаконе и монахе важи друго правило, све док 
су при вери и при одлуци да остану у свом свештеном чину и у својој схи-
ми: радије да буду убијен или добровољно да приме смрт и мучеништво, 
неголи да убију свога непријатеља и нападача и напасника . У сваком од 
поменутих случајева Христова реч о томе да нема ничег већег него да ко 
положи свој живот за ближњега свог — налази своју примену и оправдање; 
баш као и правило да се своме мачу може допустити да у одбрани сопстве-
не отаџбине иде до њених граница, али не и да је пређе . Боже сачувај да се 
треба светити и осветити! Све и када бисмо хтели да се осветимо, то нам 
не би било довољно, са обзиром на толико наших дужника на многим 
стра нама света . Нека би нас Господ заувек сачувао и од помисли на освету, 
јер после такве крваве работе морали бисмо да се суочимо са серијом сво-
јих геноцида! Нека Бог и даље буде и остане наш заштититељ . Освета је 
ионако у Његовој руци . А ми, када се нађемо у дилеми да ли да поднесемо 
вишеструки губитак наших ближњих, или наших територија, не светећи 
се због тога ни једној јединој особи са непријатељске и злочиначке стране, 
или да се због њих осветимо макар једној јединој особи те, непријатељске 
и злочиначке стране, треба хришћански, и без оклевања устати и рећи: Ни 
у ком случају освета, и ни над једном једином особом! Борба пак: пушка 
ми пушка ти, или прса у прса, па ко је јачи и спретнији, то је нешто друго, 
поновио би опет ту и такву мисао патријарх српски Павле; кога су иначе 
прозивали због речи о одбрамбеном рату, а против нападачког . 

Како год да се узме, данас понестаје те врсте јунаштва . Већ смо сви 
довољно тучени паметним мисилима и пржени ласерима као непријатељ-
ске људ ске мете; изложене негде доле на земљи, омражене због непослуш-
ности боговима рата, или због своје некомпатибилности у глобалном ко-
рпорацијском бизнис-криминалу и бизнис-рату . 

Наравно, постоји објашњење за освету, али, понављамо, не и оправдање 
за њу . Хришћанима је речено да ће они у свету који у злу лежи живети као 
овце међу вуковима . И ако се они не буду непрестано утврђивали у вери, 
појавиће се опасност да ће се услед саблажњености злом они у једном тре-
нутку почети понашати као сами околни вукови; односно да ће изоштри-
ти папке као сечива за одбрану . 

А о временима зала, какво је и ово наше, постоје неизбрисива сведо-
чанства, и њих протагонисти-зли господари, никада неће моћи да порекну . 
Ми пак овде издвајамо сведочанство Милослава В . Стојадиновића, који 



НОВОМУЧЕНИЦИ: ПОЛИПЕРСПЕКТИВА I . ЕПИСКОП КРУШЕВАЧКИ DR . ДАВИД (ПЕРОВИЋ)

68

нас је подстакнуо да се заложимо за стварање једног центра од међународног 
значаја за масовну заштиту и памћење Срба, наличног Јад Вашему, и за 
право изношења пуне истине о српском холокаусту и геноциду кроз веко-
ве, па тако и у овом нашем:

Зла су она доба где народе криве 
зато што постоје и – кољу их живе, 
где тирани право царство смрти створе 
у коме и живот и правду разоре! 10

8.  Како објаснити велика страдања  
Српског православног света?

Најпогоднија атмосфера за аутентичан хришћански живот јесте ат-
мосфера благога гоњења самих хришћана и благога притиска на њих; тек 
толиког да их он стално подсећа да су крстоносци . Јер тамо где хришћани 
немају тога осећања, доминира стање налично стању бљутавости, убаја-
ћености, мртвила . Наиме, занемареношћу крста наше покајање брзо по-
чиње да се премеће у оправдање . Док је турска победа у Боју на Косову 1389 . 
године пирова победа, дотле је српски пораз на Косову Пољу такође пиро-
ва победа – с једне стране, али истовремено српска грандиозна победа 
историјско-есхатолошких димензија, с друге стране . Надање је да ће свим 
хришћанима то једанпут постати јасно . Да су свети цар Лазар и кремен-
камен Срби мученици занемаривали заповест о саможртвеној љубави, и 
да су се бојали крста и сумњали у силу васкрсења, они би сигурно постали 
паше и субаше, аге и бегови, харачлије и пеливани, или, чланови ондашњих 
невладиних организација . Али зато никада више не би били небоносци . 
Срећом, у њима је обитавао дух богољубља и човекољубља . Истовремено 
са тим, предање и завештање и тапија тога покољења, остављени потом-
цима – није друго ни мање до једне целокупне средњовековне цивилизације 
ромејско-словенске . Према томе, чињеница да нас патријарх српски Павле 
непрестано подсећа на дужну достојност предака, и на верност њима – има 
своје пуно утемељење, и од животне је важности за све нас .

9.  Како је то Српски народ један од четири препоречна или 
спотицајна знака, а да тога није довољно свестан?

Све до сада један од знакова препоречности или спотицајности у пла-
нетарним димензијама био је феномен јеврејскога народа; други је био 
феномен јелинскога народа, трећи рускога, и четврти српског народа . Ме-
ђутим, и феномен свих других народа, пре свега православних, манифестују 
се у оквиру Божјег Промисла о њима . Духовна улога Срба опет, наглашено 

10 Стојадиновић, М ., Живот и смрт: поема, Београд, 1967, стр . 29 .
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је крстоносна, на размеђу путева Истока и Запада, Севера и Југа . Зато је не 
могуће иоле не цитирати некадашњег директора Рокфорд Института, То-
маса Флеминга, једног храброг и истинољубивог човека: „Срби имају не-
срећу (читати – крст, наша примедба) да живе на две границе: једној која 
је у античко доба ишла између медитеранског света Грчке и Рима и варвар-
ских народа са севера, и другој, променљивој граници која је Римско цар-
ство делила на источно и западно . У средњем веку ова друга граница ко-
начно је означила поделу између католичке (читати – римокатоличке, на-
ша примедба) и православне Цркве, а потом између Отоманског царства 
на истоку и Светог римског царства и Венеције на западу; док је у XX веку, 
она прва граница, одвојила Балкан од германо-угарских држава на северу . 
Ова несрећна (читати – крстоносна, н . п .) локација делимично објашњава 
трагичну историју Срба, који су, чак и док су се борили против Турака у 
XIV и XV веку (додати им XVI, XVII, XVIII, XIX, и XX век — наша при-
медба) морали да одбијају амбициозне Мађаре који су надирали са севера . 
Памтим да сам се још 1970 . године спорио са америчким научницима и 
политичким аналитичарима о косовском питању . Чим су Словенија и 
Хрватска прогласиле независност, знао сам, на основу својих студија, да 
западни медији погрешно приказују природу кризе и читаву историју ре-
гиона . У неким случајевима (…) била је то комбинација незнања и амбиције . 
У другим пак (…) било је доказа о дубоко укорењеној мржњи према Срби-
ма као народу који никада није потпуно заборавио своју историју, уте-
мељену на љубави према Христу и Његовој Матери . Сукоб на Балкану је 
борба за душу Европе, а они који мрзе ту душу – мислим на глобалисте, 
анти-хришћанске левичаре, које симболизује Џорџ Сорош - морају мрзети 
и Србе (…) Балкан је одувек био опасно место, а политичка нестабилност 
балканских држава непрестани је позив на спољашње злокобно мешање 
такозване међународне заједнице . Највећа опасност данас долази од стал-
но растуће исламске агресије и ширења на Косову, у Црној Гори и Босни . 
Наравно, детаљи се разликују у појединачним случајевима . На Косову ме-
ђународна заједница покушава да створи терористичку државу која ће 
завршити геноцидну кампању против хришћана; у Црној Гори иста међу-
народна заједница охрабрила је сепаратистички покрет да отвори брану 
за пролаз исламске пропаганде за етничке муслимане и Албанце у Санџаку 
(читај – Рашкој, наша примедба); у Босни међународна заједница успо-
ставља уједињену државу у којој ће муслимански фундаменталисти до-
минирати над хришћанским Србима под маском мултиетничког/мулти-
културног друштва . У сваком од њих постоји и заједничка црта: решеност 
Сједињених Држава и њихових савезника да задовоље огромну и нара-
стајућу исламску популацију на свету тиме што ће приносити људске 
жртве – историјске хришћанске заједнице . Политичари у САД су довољно 
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наивни да мисле да ће таква жртва надоместити њихову једнострану поли-
тику на Блиском Истоку и њихову врло немудру одлуку да освоје Ирак“ (Срби 
се боре за душу Европе, у: „Православље“, број 919, 1 . јули 2005, стр . 14-15) .

Овом истинитом и прецизном исказу доктора Флеминга додаћемо још 
једну чињеницу ради његове потпуности . Римокатоличка унијатска по-
литика вековима је усмеравана према православним Србима у целини, и, 
доследно, чак варварски спровођена над њима . Римокатоличка Црква је 
по ко зна који пут у својој историји унијаћења густом сенком уније пре-
кривала хиљаде Срба у Хрватској, и то на вековним српским територијама; 
територијама које су верни хрватски синови у најновијем „домовинском 
рату“ окупирали и анектирали . Ради континуитета наше реченице, и ради 
илустрације синхронога унијатскога деловања, износимо следећу чиње-
ницу . По изгону већине косовско-метохијских Срба, визитацију право-
славном манастиру Преображења Господњег у Будисавцима, на празник 
Преображења Господњег 19 . августа 2000 . године, учинио је лично папски 
генерал за Метохију, римокатолички ратни мисионар и прелат, одевен у 
крсташку, кејфорову униформу . 

10. Ко ће Србима помоћи!?
Србима може помоћи једино Господ Отаца наших, Исус Христос . У 

којим то невољама? Ако је силницима потребна територија за сателитске 
државице, они окупирају и отцепе српску; ако су им потребни људи и љу-
дићи за новокомпоноване нације, они узму од Српског; ако су им потреб-
ни људи за нове вернике, они узму од Српске Цркве; ако су потребни мртви 
за трампу и поравнање жртава, кољу се заробљени Срби; ако су потребне 
високе цифре мртвих за нова инсценирана гробља, ту су гробокрадице и 
некромани да обаве посао, попут онога у селу Брестовику украј Пећи, 2000 . 
године; ако су некоме потребни телесни органи за трансплантацију, узеће 
се од заробљених и ликвидираних Срба; ако су потребни хашки затворе-
ници као озлоглашени, узимају се Срби; најзад, ако неком богићу буде 
било потребно да осуди цео један народ као геноцидни, опет ће посегнути 
за Српским народом!!! Само што су схватили шта им се спрема у Босни и 
Херцеговини, у Хрватској и на Косову и Метохији, и само што су одлучили 
да се како-тако одбране од зла свакојакога, домаћега и туђега, Срби су већ 
били по ко зна који пут растерани и раскомадани, погажени и похарани, 
осрамоћени и спржени . У завери ћутања о њиховом пострадању старом и 
новом, само преживели и очевици понешто говоре; дакле, највише говоре, 
као што су и до сада говорили, сами мртви Срби; они уствари најгласније 
говоре . Зато, понављамо: онако како су Јевреји основали Јад Вашем, Инсти-
туцију међународнога значаја за масовни опстанак Јевреја, тако би и Срби 
трбало да учине, еда би бар њихови мртви били уважени, и признати . Наи-
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ме, управо се над Србима вековима, и све до овога часа, организовано и 
легитимно спроводи старозаветни харам или херем . Редом запажајмо, и 
прозивајмо: ни турским и арнауташким казненим експедицијама, ни ау-
стро-угарским шуцкорима, ни бугарском окупатору са татарским синдро-
мом садизма, ни немачким нацистима, ни српским комунистима харам-
лијама – истребитељима својих, ни шиптарским балистима и фундамен-
талистима, те Павелићевим усташама, ни Туђмановим одредима смрти и 
чистачима Крајине, ни Изетбеговићевим ханџарлијама и муџахединима и 
псима међународних ратова, а камоли превртљивим и неверним савезни-
цима, – индоктринисаним, плашљивим и неутралним снагама у зашти-
ћеним зонама, — Бог баш никоме ваистину није заповедио да се спроводи 
харам над Србима, макар колико да су се све побројане харамлије до бро-
вољно огрешиле о Србе, и да су при том себе итекако сматрале слугама 
Божјим, извршитељима Његове воље . О другим боговима је овде реч . Уп-
раво су они учинили све да се на српске жртве гледа једанпут са немаром 
и презиром, други пут са мржњом, а најчешће као на потрошан и јефтин 
материјал; чак као на сточно месиште . Зато се српске жртве котирају као 
безвредне . Због тога оне пролазе холокауст и геноцид по неколико пута; 
чак свака њихова кост . Тенденциозно се смањује број пострадалих Срба: 
седмоцифрени, шестоцифрени, петоцифрени, четвороцифрени, троциф-
рени, двоцифрени, … јер, о броју се мора ћутати . А када прође довољно 
времена, заборав ће учинити своје и са једноцифреним бројем . Ко ће тада 
моћи да каже да је Србима ико икада ишта лоше учинио? Ђаволова ли је 
то аритметика према Србима, или перфидна западна; завидљива ли је то 
и незајажљива десничарско-исламска и муџахединска рачуница, питање 
је сада?! Систематски вршени вишевековни геноциди над Српским наро-
дом захтевају да општем појму геноцид буде придодата и једна његова ва-
ријанта, србоцид . А сагласно њој самој, број најмногољуднијих српских 
градова под земљом, насталим у многобројним србоцидима, познат је са мо 
јединоме свезнајућем Господу . 

Српском народу би да суде, и то увек као злочиначком — они који су 
већ осуђени због хипокризије и моралног помрачења, злочина и геноцида, 
појединци и групе на свим странама света . И опет, њега би да убију словом 
свога закона они који су до сада изневеравали дух свих Божјих закона и 
заповести . Тако, њима није преостало ништа више до да Бога Законодавца 
још једанпут порекну, и да Његово оваплоћено Слово поново разапну, као 
што су Га и до сада распињали у Српском народу .

Скренимо пажњу на чињеницу да паклена мржња која влада у срцима 
самих Арнауташа не изискује други пакао и паклене муке за њих саме од 
таквога стања . Еда би Бог дао да се њихова енергија мржње преобрати у 
енергију заједништва са другима, пре свега ради уљуђивања; међу њима 
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оних који и данас у високом проценту воде порекло од истурчених, српских 
предака; оних који и у овом тренутку граде срећу заташкавањем те чиње-
нице . Да њихово зло буде веће, они вековима управо српску добро чи ни-
тељску жртву проглашавају злочином; саме своје злочине пак они интерна-
цио нализују као праведну и ослободилачку борбу против својих предака 
и садашњих суседа .

Подсетимо се да ће све до жетве пшенице и кукоља, до Страшнога Су-
да дакле бивати да ће свако ко се год каје и даље бити сматран покајником, 
да ће се свако ко се год просвећује и даље просвећивати, и да ће свако ко 
се год буде просветљивао и даље просветљивати . А ко се год прља и кон-
таминира да ће се све даље и више прљати и контаминирати . Док ће сви 
они који се кају, а не правдају, и даље умножавати молитве, еда би се сами 
умножили, сложили и обожили . Најпре би Србима то, и само то могло 
помоћи у свету којим су већ завладали нови јахачи и пилоти Апокалипсе .

Уочи припреме света за нова нежна бомбардовања, подсетимо се у 
којој то једначини лежи еурека: Индијанска племена су убијала Американ-
це само на филму, а Американци су истребљивали Индијанце и на филму 
и у стварности . Филмом популаришући геноцид, и изводећи га званично, 
и на државном нивоу, Американци су сами геноцид озаконили као стра-
тешки чинилац своје унутрашње и спољне политике . Логика те безобзир-
не политике јесте да освајању туђих простора априори треба да претходи 
медијско пропагирање економских интереса, и да им беспоговорно мора 
последовати војна интервенција као чинилац беспоговорне индоктрина-
ције на државном нивоу . За тренутак бацимо поглед на сагу Звездани ра-
тови Џорџа Лукаса . У миљеу једне виртуелне технолошке цивилизације 
будућности одвија се прича пуна акције, свеједно којему од два америчка 
национална жанра она припадала: вестерну или криминалном . Доминант-
ни антрополошки модел будућности што се нуди као најсавршенији, није 
нико други до амерички национални јунак, у овом случају непобедиви 
џедај-каубој; односно, владин агент са ласерском сабљом и утоком у рука-
ма . Илустрацију за планетарну, модерну некро-сагу, желимо да изразимо 
оваквим речима: 

Отрезните се, пијанице, и плачите; и ридајте сви који пијете вино за 
новијем вином, јер се оте из уста ваших. Јер дође на земљу моју силан народ 
и небројен, зуби су му као у лава и кутњаци као у лавице .11 Пред њим про-
ждире огањ, а за њим пали пламен; земља је пред њим као врт Едемски, а 
за њим пустиња пуста, ништа неће утећи од њега. На очима су као коњи 
и трчаће као коњици. Скакаће поврх гора топоћући као кола, праскајући 
као пламен огњени који сажиже стрњику, као силан народ спреман за бој. 

11 Јоиљ 1:5–6
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Пред њим ће се препадати народи, свако ће лице поцрњети .12 И одмах ће се 
по невољи тих дана сунце помрачити, и мјесец своју свјетлост изгубити, 
и звијезде с неба пасти, и силе небеске покренути се .13 Тај силан народ спре-
ман за бој — зар то данас није народ супер-милитариста, и киборга?! 

11. Како најбоље помоћи своме народу?
За време одржавања Конференције у Рамбујеу био је омогућен сусрет 

с делегацијом наших црквених преговарача, и истовремено праћење на-
ступа државне делегације из Београда . Видело се одмах да Србима опет 
неће бити дозвољено да сачувају своју државу, нити да формирају нову . 
Штавише, тада је осуђена на смрт свака српска часна и поштена диплома-
тија, као и свака друга дипломатија која би Србима била од помоћи . Амери-
канци су затражили од Срба да својом чизмом могу да газе Србијом уздуж 
и попреко . Председник Србије и њен лидер се томе супротставио катего-
рично, и још је у отвореном писму поводом ултиматума изјавио да не же-
ли да разговара са хуљама које не познају историју . А они који су једанпут 
безобзирно затражили туђе као своје па га нису добили, дочекали су тре-
нутак да га сада добију, и то на прикривено коректан, дипломатски начи .

Нико тако не лаже као Седма сила, када се упрегне у туђа кола! Наиме, 
светској јавности, најпре оној у Француској, чин непотписивања уговора 
у Рамбујеу са српском страном био је презентован као мотив за бомбар-
довање Србије (дакле: бићете бомбардовани зато што не желите да потпи-
шете мир) . А истина, обзнањена српској јавности од стране Срба гласила 
је да српска страна својим потписом пристаје на мировни споразум (дакле: 
да Србија не би била бомбардована, потписујемо мир) . Сами пак почетак 
бомбардовања означио је насилно одузимање Србији њенога Косова и 
Метохије . Америци се дакле као супер-сили, и њеним сателитима, тако 
хтело . Америка се и тиме ставила у улогу Александра Великог Македон-
ског, који је избио на обалу Индијског Океана, у циљу окончања својих 
освајања света; то јест, избијањем на руска и далекоазијска мора . Васионом 
пак, она већ влада . Па ипак, у свим својим освајањима она на својој страни 
нема Бога; она се не моли Богу мира и правде . А то има далекосежне, и 
трајне последице . А нашем народу би одмах било боље, и бивало би му све 
боље, и коначно, најбоље, када би заједничко састајалиште сваког крште-
ног Србина била – Света Литургија . Она је ионако доказ његовог иденти-
тета . Да су таква врста помоћи, одбране и плана за спас народа могући, на 
то нас је у наше дане свакодневно подсећао патријарх Павле . Наиме, током 
свих најновијих, по народ погибељних година, он је свакодневно служио 

12 Јоиљ 2:5–10
13 Матеј 24:29 . Јоиљ 3:15
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Свету Литургију, у ком год крају света да би се обрео . Сигурно је да он њу 
није служио, и да он свакодневно њом није представљао самога себе . Слу-
жећи Свету Литургију, он је приликом читања молитава много пута из-
говарао речи: Помени, Господе, благоверни народ наш, наоружај га ору ж-
јем истине, и даруј му победу над видљивим и невидљивим непријатељима, 
да тих и миран живот поживимо у свакој побожности и чистоти . Може ли 
неко ко је у служби Патријарха српског учинити више за српски народ?! 

Многи неупућени Срби говоре да је наша Црква неуспешна . Питање 
је да ли су исти они све до јуче икада свесно закорачили у храм? Да ли су 
исти ишта конкретно учинили да се ствари промене на боље? Јер, не ради 
се само о томе да нисмо смели и знали и хтели; данас знамо, па опет нећемо . 
С друге стране, у другим временима, како су то хришћани у српској Цркви 
могли учинити све што од њих данас тражимо, када су их сами отпађени 
Срби, мали богови, хапсили, мучили, оседлавали, јахали и убијали: најпре 
свештенике и монахе, па епископе; када су истребљивали сав верни народ 
као свог идеолошког и неподобног противника; и даље, разарали му хра-
мове; сатирали све Србиново? И то како дома, тако и широм света! Зар се 
домаћа рука није најпре и највише братском крвљу обагрила? Зар и данас, 
повремено не сретнемо сабласне људе на улици који као бесни пси реже на 
људе одевене у мантији . А Црква још увек не постиже да постави свеште-
нике у старим парохијама, а камоли да их има стасале за нове парохије . 

Па ако и има јавашлука у нас, он сигурно није без узрока . Патријарх 
Павле није узалуд понављао да је наш садашњи јавашлук последица наших 
историјских неприлика . И опет, ако се наш јавашлук и продужава, зар то 
није зато што се наше историјске неприлике настављају . А шта тек рећи о 
деци – ђацима?! Њима се и даље перфидно, и разноврсно забрањује при-
ступ Христу . 

Али ми одговорно тврдимо: не приђу ли Му деца сада као здрава, чила 
и весела, она ће Му једнога дана прићи као одрасли људи . Само, да ли тада 
и као очајничка, нагрђена и упропаштена велика деца?! Ко не жели да уђе 
у Царство Божије, или у Царство благодати, он то ни не мора . Само, нека 
при том сам не брани онима који би хтели, и могли да у њега уђу . Прво се 
треба покајати и смирити, а затим другима пружити своје јуначке деснице, 
и горе подићи срца; онда ће наш српски свет видети нових и благих и 
славних дана и година . Ако нам је стало до тога, Богу је могуће да нам то да . 

12. Закључне речи огледне беседе
Своју огледну беседу поводом Првог Светског Рата 1914 . године заврши-

ћемо подсећањем на потребу равнотеже између хришћанске личности и 
хришћанске заједнице . У мери заједничења са другима ми сазревамо као 
личности; и, по мери личне зрелости ми изграђујемо своју заједницу . 
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Остварење хришћанског идентитета или тафтотичности-истоветности са 
Христовом нарави-христоитхијом, најтежи је, али и најславнији подвиг 
нас Земљана . Истовремено с тим треба да тече и једнако славан подвиг 
изграђивања заједнице, што је у хришћаниновом случају равно подвигу 
литургичког изграђивања целог Тела Цркве . Ту духа не гасити, него га још 
у стање усијања и огњености доводити . Јер само личност која преусмерава 
силу страсти у силу црквене врлине може да буде узета као пуни и живи 
члан црквенога Тела . Насупрот њој стоји млакоња као крњи и умртвљени 
члан Христовога Тела . Наш идеал је дакле личност са квалитетом сабор-
ности или корпоративности, стеченим светотајинском и евхаристијском 
благодаћу . Где да се за то молимо? Наравно, у Светој Литургији као отво-
реном, најотворенијем и апсолутно отвореном друштву! Хришћанину је 
дато да се његово биће шири тако и толико да у оквир његове личности 
или његовога срца стане, смести се сав колективни Адам, заједно са цело-
купном твари . А када се то поново и поново буде остваривало, он ће опет 
и опет стајати пред нама као жива икона саме црквене Заједнице све Божје 
деце прошлих, садашњих и будућих времена .

Зар се на тај начин један хришћанин, поистовећен са целокупним Ада-
мом, не јавља као благовесник Цркве? Да, он се јавља као такав! У нашој 
епохи о томе су богоискуствено и богонадахнуто писали и проповедали 
Атонски преподобни Оци Силуан и Софроније, а пре њих рецимо, горо-
стасни и милостиви светитељи Максим Исповедник и Исак Сиријац . У 
наше дане је то чинио свети Атонски старац Порфирије Капсокаливит . 
Неко би нам замерио да усмеравамо силу само на монашки млин . Ако то 
и чинимо, опет је усмеравамо ка хришћанству . Хришћанин је старијега 
звања од монашког, и на том звању се надграђује све друго његово . Отац 
Георгије Флоровски би рекао да и све монашко потиче од самога Христа, 
те се тако опет налазимо у најтешњој вези хришћанинове личности са 
хришћанском црквеном Заједницом . Дух Свети конституише обоје, али 
као Христово Тело-сачињено од неизбројивог мноштва облагодаћених 
чланова, међу којима није допустив став: Ово је моје, а оно твоје! Хриш-
ћанско искуство зна за другачије стање ствари: Не само да је моје твоје, и 
обратно, него је оно увек наше; и још: Ја сам ти, а Ти си ја! А када смо за-
једно, сви смо: Ми! Стекавши то искуство, трезвеноумни старац Јустин 
Тасић је понављао једну реч о спасењу: Ако се ти не спасеш, ни ја нећу моћи 
да се спасем, јер, ми смо исти!

Следи да са пажњом дочекујемо сваког човека који се појави на нашем 
животном путу: не лицемерно, нити тако као ду му забадамо игле под нокте, 
по речи покојног Илије, Србина са Метохије, већ онако како подобајет – 
као малога бога; а он опет, само своме Богу стоји или пада . Не заборавити 
ни анонимне витезове и јунаке народне који су искрварили и пострадали 
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за веру, попут рецимо страстотерпца Јевгенија, сина Љубе Родионове, ко-
га су Чечени мучили и посекли у понуди да промени веру . Најзад, треба 
признати одузету и поништену част сваком оном југословенском и срп-
ском војнику који је витешки крварио током пуних десет година нашег 
најновијег пострадања! А таквих је било мноштво; исти су већ предати 
броју незнаних јунака . У литургичком пак искуству целокупног српског 
хришћанског народа, и у вези с њим нелитургичком искуству намерног 
пребацивања вела заборава преко њега од стране небогољубивих и не-
мирољубивих сила овога света, Света Литургија Српском народу омогућује 
да јесте, да буде и да остане најотвореније друштво?! То може бити најбоље 
решење и за сва његова будућа искушења!
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ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОБ АПОКАЛИПТИЧЕСКОМ 
СТРАДАНИИ И ВЫЖИВАНИИ СЕРБОВ И СЕРБСКОЙ ЦЕРКВИ  

В XX и XXI ВЕКАХ

КРАТКАЯ АНОТАЦИЯ: Все, что сильные мира сего и в минувшие века и в 
нашу эпоху, причинили сербскому народу и Сербской Церкви, также, как и 
другим миролюбивым народам, сделали это как сила, которой нет дела до 
Бога мира и Божией правды. Об этой силе писал великий владыка, святой 
Николай (в.: Омилии кн. 2, Глас Цркве, Ваљево, 1996, стр. 17); что она рас-
сыпалась не просто, как известная в истории вавилонская башня, но как 
множество ей подобных, которые возводились отдельными мировыми за-
хватчиками с намерением собрать все народы под одним кровом, под своим 
кровом, и под одной рукой, под своей. Рассыпались в прах бесчисленные баш-
ни и богатства, и слава, и величие, которые создавались какими-то людьми 
с намерением овладеть Божьими делами или Божьими людьми, стать ма-
лыми богами. Но не рассыпалось то, что создавали апостолы, святители и 
другие Божьи угодники. Многочисленные царства человеческие, основанные 
на человеческом тщеславии рассыпались и исчезли, словно тени, а Церковь 
апостольская стоит и поныне и будет твердо стоять и на могилах многих 
сегодняшних царств.

KЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Внутренняя красота, война, добробытие, злобытие, 
Патриарх Павел.
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HERMENEUTICAL INSIGHTS INTO APOCALYPTIC  
SERBIAN SUFFERING AND SURVIVAL OF THE SERBS AND  

SERBIAN CHURCH IN XX AND XXI CENTURY

SUMMARY: This paper gives metahistorical, anagogical and typological interpreta-
tion of Serbian history, of role of violence in it, and of those special case within it 
when defensive violence becomes the only possible solution out of predicament of 
history. The author sees special role of Serbian people, together with three other cor-
nerstones of Biblical heritage – Jews, Russians and Greeks, as a witness and testi-
mony to exchuberent violence committed in XX Century. There is certain malevolent 
force in history that is opposed to Lord of peace and His justice, and one can detect 
precisely that force, composed of might and haughty ones of previous and present 
epochs, that did great harm to Serbian people and its Church, but to other peace 
loving peoples as well. Holy Bishop Nikolai Veimirović had probably that in mind 
when he wrote that all similar thoughts and efforts of mighty ones in history had 
crumbled down like Tower of Babel since all what they wanted was forcefully to unite 
and subdue nations of the world under one dominion. What had prevailed though 
in history are deeds and works of Holy Apostles, and Saint persons, which remains 
foundation of sense of history. 

KEY WORDS: Inner Beauty, War, Well-being, Vicious-being, Patriarch Pavle.
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matology of St . Basil the Great .
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ЋОПИЋ У ПОТРАЗИ ЗА ЈАСЕНОВЦЕМ:  
ПОТЕШКОЋЕ У СЕМИОЗИ СВЕТИХ НОВОМУЧЕНИКА

САЖЕТАК: Аутор рада нуди одговор на питање одсуства логора смрти 
Јасеновац из опуса српског писца Бранка Ћопића. Наиме, у Ћопићевом дјелу 
се Јасеновац скоро уопште не помиње, осим у енигматском и елегијском кон-
тексту. Чини се да је топос логора смрти Јасеновац имао амбивалентну 
улогу како у поетици југословенског социјалистичког реализма тако и у ју-
гословенској политици Југославије, до те мјере да је коначно поткопао и 
деконструирао реалност крхке социјалистичке државе. Aутор сматра да 
су разлози за ово имали везе са инхерентним семиотичким потенцијалима 
стварности логора смрти per se, укључујући и логор Jaсeнoвaц, на тај начин 
што опште и уобичајене семиотичке процедуре на које смо навикли нису 
довољне да се обухвати семиотички профил православних Срба убијених у 
Јасеновцу, који су сада препознати као Новомученици. Оне трансцендирају 
уобичајене границе семиотичких процеса и ућуткују цијелу нацију све до 
тренутка када се пронађу потребне технике и методе које могу да их из-
разе. Рад разматра и предлаже одређене могућности за ове нове методе, 
предлажући трансцендирање класичних семиотичких модела Јурија Лот–
мана (Юрий Михайлович Лотман).

КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: Јасеновац, Бранко Ћопић, стварност логора смрти, 
кваритељ смислова, трансцендирање граница семиотичких процеса.

Aутор посвећује овај рад својој баки Дари (1924-2018),  
која је преживјела козарачку голготу

Питање на које ћемо у овом раду понудити одговор не може да се по-
стави једноставније и директније од овога: зашто се нигдје у дјелима Бран-
ка Ћопића не помиње Јасеновац? Само ако занемаримо здраворазумске 
претпоставке да писац није чуо за Јасеновац, или није чуо довољно, или је 
циљ његовог дјела био да говори о нечем другом, или му је било забрањено 
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да логор помиње, можемо да сазнамо нешто о дубљим предрасудама кул-
туре према дивергентним правцима властитог развоја . Ове претпоставке 
треба да занемаримо зато што је укупан однос културе према једном лого-
ру смрти важнија ствар од појединих аспеката те културе, или једног пис-
ца . Претпоставком да је писац у потпуности искључио из свог видног поља 
нешто толико важно, долазимо до увида у то шта заиста представља 
један логор смрти за ма коју културу. 

Сингуларни догађај страдања Срба у Другом рату најчешће у „канон-
ском“ опису одређених књижевних дјела игра структурално само помоћну 
улогу, која служи томе да освијетли неки други догађај, или аспект догађаја, 
који је понекад имао чак и идеолошку функцију . Тако је у Пролому, Глувом 
баруту и Делијама на Бихаћу Бранка Ћопића, тако је и у Стојанки мајки 
Кнежопољки Скендера Куленовића, али и у Јами Ивана Горана Ковачића, 
да поменемо само ова три примјера . Заобилажењем директног описа саме 
сржи страдања фингиран је други и другачији свијет . Па је онда та според-
на вриједност, која је надређена мартиролошкој и националној компонен-
ти догађаја, и која је каткад дословно фингирана (рецимо стварање југо-
словенског осјећања), црпила велику снагу са периферије на којој је тихо 
али стратешки животарила управо та чињеница Јасеновца . Јасеновац је 
ипак с те символичке и структуралне периферије „дубио“ стварност, те је 
почео да се намеће не више као периферија, већ као центар, и не више као 
компаративан, већ као сингуларан догађај српске историје, који у номен-
клатури те историје може да заузме мјесто заједно са Косовским завјетом, 
ако не и да му се надреди . Ту семиозис, али и комплетан будући канонски 
и историјски опис Јасеновца свјесно и несвјесно има да слиједи протоколе 
које је раније прошла историографија холокауста, али, ако се ове анализе 
покажу тачне, ти протоколи ће се разићи у једном тренутку и сусрести 
можда и са несавладивим потешкоћама, све док се у оба кампа не отклони 
суштински теолошко неповјерење монотеистичке теологије према мо дер-
ној култури . И историографија баштини структуралне аномалије културе 
у цјелини . 

Друга периферизација св . Новомученика је произилазила из ове прве, 
и тицала се чисто функционално-политичког и културног мјеста и стату-
са које је заузео Јасеновац на укупном плану српске и југословенске мито-
логије и мартирологије . С једне стране централан, Јасеновац је ипак све 
више патио од својеврсне „зараслости“ и „неуредности“ своје маргине: за 
њега су чули сви, али најчешће у погрешном регистру и тумачењу, уз не-
адекватан монументализам, или одвише касно – када је историјски ход 
деведесетих година отео скоро цијели комплекс Јасеновца из наручја срп-
ске власти, те се више нису могле обавити пожељне корекције . Како то 
често бива, важности и неопходности тих корекција постајемо свјесни тек 
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онда када курс политике више не омогућује или не треба те корекције . Али, 
то такође може да буде назнака да одређен догађај почиње да заузима мје-
сто које му припада, са којег ће моћи да конфигурише политичке димензије 
своје природе . 

Дјело Бранка Ћопића је загонетно по више основа, али највише због 
тога што ни до данас нема воље да се призна да је његово дјело прије свега 
загонетно . Ћопићу се признавао геније хумора и чини се да он као човјек и 
аутор није имао ништа против тога . Па ипак, гдје год хумор фигурише као 
главна карактеристика, антрополошки треба потражити оно што се тим 
хумором покушава најчешће да сакрије, и не само кад се ради о овом писцу . 

Ћопићев роман Пролом је дугачак есеј о неуспјеху да се поетизује и 
прецизно опише како радикално зло пролама и упада у органски свијет 
наивнога и пасторалнога . Ријеч је о једном злу које је терминално и инду-
стријски – неупоредиво, оно нема преседан . С друге стране роман описује 
једно наивно и древно стање свијести које се може назвати аутентичност . 
Добри људи из Ћопићевих романа су менталитетом стари као Одисеј, Ав-
рам или Ахил . Описује се судар два свијета, и неснађеност органског . Про-
лом започиње једном пасторалном, органском онтологијом, која заснива 
свијет: 

„Разбарушен и бунован, старац изиђе пред кућу, зимогрижљиво се 
премјести с ноге на ногу на хладном, углачаном камењу, дрпну се за из-
гужване гаће од груба конопљана платна и слатко зијевну: - „Ај-хај, биће 
лијеп дан . Ора за копање кукуруза“ .1 Старац се „загледа у сјајно плаветни-
ло изнад искрзаног руба блиске шуме . Отуда су већ, кроз густо зеленило 
крошања, просијавали први зраци сунца на изласку, разбијајући се пред 
прижмиреним старчевим очима на сплетове разнобојних ватрених иска-
ра . Било је нечег ведрог и животворног у тој немирној игри првих сунче-
вих зрака, познатој старој игри коју старац прати већ преко педесет годи-
на. Обновљена и увијек драга, она подсјећа човјека на то какав је жилав и 
неуморан овај живот на земљи. Спусте се кише, завију сњегови и бура по 
сву ноћ злокобно хуји по шуми, а једног дана, ипак, све то прође и иза 
тамног руба шуме поново се јави старо вољено сунце, нимали слабије него 
прошлог прољећа . Хе-хе, ипак се даде живјети“ .2

Али у тај свијет одмах потом провирује сјенка, осјећа се предстојеће 
зло, догађаји се одвијају својим током, и преко оног што ће да постане 
терминални догађај српске историје – брзо се прелази, да би се касније, у 
распону од четири стотине страница, изгладило жанровско стилском ре-
гресијом на комично-пасторални модус . Прва половина романа се бави 

1 Бранко Ћопић, Пролом, Београд: БИГЗ, 1966, стр . 7 .
2 Исто .
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догађајима који воде ка усташком покољу, друга половина се од тога одми-
че и фокусира на организовање грмечке гериле . Усташки покољ Срба, који 
је окидач за бијег народа у планину и формирање герилских јединица, у 
Пролому тако непрестано лебди као истински метафизички феномен и 
актер, али се он идеолошки и умјетничким поступком забашурује, да би 
потом енергију позајмио илустровању нове идеологије и нове државе . Чи-
таоци се тако и данас с правом питају је ли предмет Ћопићеве анализе 
била анатомија зла, древни сукоб народа, или НОБ протумачен као идео-
генеза . Овај роман, насићен комичним регресијама и пасторализмом тако 
остаје нека врста кода . 

Оно што је нарочито важно је да нигдје, у комплетном распону радње 
Пролома, као ни у оном што Ћопић пише касније, у Глувом баруту, писац 
не оставља нишу у којој би могао да проблем зла контекстуализује у кон-
кретно: у логор смрти за који се у његово вријеме и тамо гдје је писац бивао 
- неминовно морало чути, и који би, да је смјештен у радњу, био нужан, 
коректан и одличан катализатор додатних ерминевтичких слојева . Тачније 
речено, помињање или описивање логора Ћопићу је могло да помогне да 
изађе из жанра и модалитета који су га учаурили, романсе и комедије, и да 
побјегне од титуле дјечјег писца и шерета, која га оптерећује погрешном 
интерпретацијом до данас . Логор је за Ћопића могао да буде спас, онако 
како је Гулаг био за Солжењицина (Александр Исаевич Солженицын) . Али, 
логор и овдје и другдје необјашњиво изостаје у опусу писца кога је про-
славило колико ратно приповиједање, толико лични патриотски осјећај . 

Почетак радње, који говори о предосјећању зла које надолази, не ука-
зу је на то да ће се писац нужно враћати на органско и наивно . Јер, ултима-
тивно су идеологија и свјетоназор који долазе – повратак наивнога: народ 
у цјелини не жели да се лиши сневања о безопасној прошлости, проломљеној 
кроз нострификован еп, нити своје груде и колибе, у којој сопство може да 
заузме властиту и безбједну егзистенцијалну постуру према свијету . Без 
тог свог сакралног и географског минимума – Крајишник је изгубљен она-
ко како ће бити Грмечлије касније у Осмој офанзиви и онако како и сам 
Бранко у отуђеном Београду . Појединац и народ морају да регресирају 
натраг, а у томе их спречавају како усташе, тако и назнака ма чега што је 
стварна димензија властите погибељи . Од једног таквог сазнања које би 
дошло спознајом о логору, већ се не би могло побјећи нигдје и никад, а 
камоли у загрљај са дојучерашњим кољачима, који ће да обезбједи нова 
идеологија . Бранков опус је анатомија колективних регресија, наравно не 
само то, али овдје морамо да издвојимо ту компоненту . Писац пропушта 
прилику за доминантан озбиљан тон и дисперзује концентрацију коју је 
на почетку постигао – том другом половином романа, којом доминира 
комично-васкрсна анегдоталност стараца инфицираних револуцијом . 
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Одмах након епизоде са усташама, писац изводи свог главног лика 
Бокана у шуму, гдје овај буди у себи суштински солипсистички и немушти 
рефлекс . Брђани не могу да осмисле ни свој отпор, нити зло које их је сна-
шло . Брдско-усмени човјек сељак варира између два екстрема: крајњег 
отпора и потпуне предаје . То су двије варијабле једног истог оралног типа, 
јер се било какво предузимање свијести мора суочити с надолазећим не-ја, 
или анти-ја. Тако да, не само што усташе не трпе православни брдски 
живаљ, већ ни овај органски живот сељака нема рецепторе за оно што 
усташе желе да ураде, па читалац заједно са сељацима постепено склања 
из вида оно што је и њима сметало: Пролом је феноменална студија о 
позитивно оптимистичној дисторзији стварности. Из таквог незнања 
сељака постоји само два излаза како смо рекли, сељак ће постати ратник 
или овца, а писац осликава и једне и друге . 

Цијели почетак Пролома је као свитање зоре у Вагнеровој опери . Увјерљи-
вијег органског живота са његовом пунотом, од овога којим роман почиње, 
не може се замислити, али тај лијепи живот траје прекратко . Историја се 
скратила, ударила у зид . Готова је цијела једна епоха . Али романса не може 
вјечно да траје, она мора да се наслони на свој корелат, елегију . Старац 
остаје у неизвјесности јаловог наивизма: „Кад је држава ударала на своје?“, 
а младост – напушта родно огњиште и одмеће се у шуму . Усташе су ката-
лизатор менталне и физичке миграције, које су судбина овог народа, и 
генерацијског расцјепа тако типичног нарочито за Крајине . Након овог 
почетног оптимизма моментално се осјети једно другачије присуство . 

„Забринуто шмркућући, старац се примаче до штагља и куцну прутом 
у горња, полуотворена врата . 

– „Тодоре, устај . Устај, душо, свануло је“ . На вратима се појави зловољан 
и подбуо чупоглавац с много сламе у враној замршеној коси . 

– „Шта је, свануло? – набурено приупита он жмиркајући од прејаке 
свјетлости, па се неспретно спусти низ уске љестве и људски се протегну . 

– „Не чује се ништа?“ 
– „Не чује . А рано им је још“ – невесело одврати стари . 
– „Хм, знају усташе и поранити кад им треба“ – прогунђа момак вадећи 

сламке иза врата – Кнеза су неки дан одвели у саму зору…“3

Завршено је са наивним и пасторалним . Нестаје свети органицизам 
народног живота, у којем би сељаку био довољан и разговор са својом 
глогињом, а на упражњено мјесто мора да ступи идеологија, у помањкању 
јаче свијести . Од самог почетка се види немуштост крајишког горштака: 
он има проблем са именовањем; мада и зна о чему се ради, и мада успијева 
и да реагује, њега нешто спутава да до појми зло, јер са њим не може да 
упостави никаву егзистенцијалну раван: црна боја усташких кошуља пред-

3 Исто, стр . 8 .
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ставља енергетску ентропију и нулту тачку живота у зеленој планини . Ка-
кво је то зло са којим се ултимативно не може поразговорити? Па Турке 
смо и опјевали? – морао је да се пита просјечан Крајишник . Усташе се по-
мињу са безличним „знају они“, али прави проблем тек ту почиње, пошто 
Ћопић од пасторале и „романсе“ не може да побјегне, и она му се рефлек-
сно враћа како радња и одмиче . Ултиматно, партизанство практиковано 
као спас од ножа је – елементарна стварност; али партизанство као идео-
логија је романса, која ће касније код писца да жанровски и пређе у фарсу 
и пародију . Усташе и покољи захтијевају драму, трагедију, а наш писац се 
бори са романсом у рукама; уосталом, касније ће он, у предговору Башти 
сљезове боје признати да је његов животни програм био управо романса . 

Пишчев етос је у потпуности прожет тим фикцијским модусом . Про-
блем је у томе што романса чак ни у неком најрелаксиранијем тумачењу 
неће дозволити уплитање нечега таквог као што је логор смрти . Штавише, 
и кад би сагледала такву стварност каква је логор – романса би од њега 
морала да начини ексцес локално сагледљивог карактера . Ријеч је о има-
нентној неадекватности овог жанра да се избори са историјом која пред-
стоји, а како је ријеч о националној склоности, незграпност финално мора 
да поприми обрисе државне неусаглашености и дислоцираности . 

Романса увијек нострификује оно што је туђе и партикуларизује оно 
што је прекрупно, она мора да припитомљује стварност да би са њом пре-
шла на „ти“, што је како сељаку, тако и комунисти крајње потребно: да се 
с кољачем напослијетку збратими, јер не може да се поднесе оно почетно 
цијепање онтологије на свјетлост и таму . Радња и цијели симболички кон-
вој Пролома је том изворном сапетошћу са романсом осуђена на то да се 
Јасеновац, или свијест о нечему било чему сличном њему – изгура на пе-
риферију, или да се никад ни не помене . Проламајућа енергија овог рома-
на је садржана у том првом разговору, на првој страници од укупно пет 
стотина страница . Писац је сажео енергију, наслутио динамику, и успио да 
оцрта и именује зло које пријети и које се овдје помаља . Такав је основни 
протокол естетике којој аутор служи и која га приморава да касније зао-
биђе теме „страдања“ . Али зато касније, кад је писао сатиру, он јасно погађа 
ствар, не плаши се да именује рђаве ствари . Таква естетика диктира писцу 
обим и садржај оног неизрецивог, оног што се видјело и што паралише људ-
ску вољу: жанр је тај који одређује шта ће бити виђено, а шта прећутано. 
Истина је тако жанровска категорија . Никаква директива не би натјерала 
умјетника да Јасеновац прећути, да је постојала зрелост да се стварност 
ухвати одговарајућим поступком . Како ћемо касније видјети, недостајао 
је управо такав поступак . Стварност као гола чињеница ни не постоји док се 
не опази на одговарајући начин. И логор смрти и силне јаме без адекватно-
сти перцепције – могу да се учине као ухода и утвара . 
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Најсингуларнији опис директног страдања у Пролому је референтан, 
он више упућује на страхоту онога што се одиграло преко приповијести 
споредног лица: аутор нема прибраности да о ономе што се десило да свој 
коначан суд . Оно што је неизрециво не смије ни да се види. Тај ментални 
механизам је врло битан дио психичке економије цијеле нације . О правом 
злу ћемо заједно ћутати, повлачењем у „чудотворне шуме“ Дундурије и 
„царства лептирова и међеда“ . Пролом, и касније Глуви барут, баве се ис-
требљењем свједочења, кроз вађење очију и мрскање лобања маљем, слич-
но као Ковачићева Јама – и ту фасцинираност несвједоченим ишчезавањем, 
смањењем популације која глуво нестаје, наслућује стварање ефемерне 
структуре Југославије која ја била политички карст без преседана кроз 
који истина ишчезне чим на њега капне . То је рефлекс чињенице да је Јасе-
новац – превиђен и прећутан . Писац у ту сврху минималног свједочанства 
поштеди лика Стојана Кекића, који се дотетура до партизанског штаба . 
Стојан даје једино цјеловито свједочанство онога што се десило у цијелом 
Ћопићевом дјелу . 

„Помаже Бог, људи – поздрави он момке озбиљно и сустало . Сви му 
отпоздравише и сувише брзо и некако потиштено . Неугодна тишина ис-
пуни долиницу под буквом . Као да још не може наћи потребну полазну 
ријеч, Стојан изгубљено погледа по момцима, забринуто и кратковидо упи-
љи у ситног Уроша, па немарно пробра из решета један кромпир, располо-
ви га и узе да једе . Видјело се да му је тај први залогај пробудио притајену 
глад, јер он убрзо узе решето на крило . Неко му услужно даде скоро ис-
пражњен чанак са сиром . 

Док је Стојан јео мрко и мучке као да од нечега зазире, јео некако на-
рочито убетно и ружно како не пристаје присебну човјеку, око њега се све 
више ширио круг хладне и неугодне језе . Сви су осјећали: кад овај најзад 
проговори, казаће нешто тако страшно што нико досад није ни чуо ни 
видио осим њега . За читаво то вријеме његов нећак Бојан гледао га је са 
стране жалосно и сумњичаво, гутајући пљувачку као да и жали и нешто га 
се боји у исти мах . Најзад једва протисну кроз стегнуто грло:  

„Ама шта је то с тобом ујаче? Некако си…нешто си…“
Стојан диже очи, погледа по момцима сажаљиво заклима главом . 
– „Ее, еее дјечаци, дјечицо моја, не дао драги Бог да видите оно што је 

Стојан видио… Шта ти је људски живот – пуцају главе ко мисираче (…)“ .4

То је најозбиљнија, и посредна - али зато најтежа референца у роману 
на јаму и покоље . Она је изведена тако да барем више не може више да се 
заборави једном када се прочита . На једној страници исписан је есеј збу-
њености и недокучивости, некакво кочење органског витализма једног 

4 Исто, стр . 140 .
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живог народа који нема могућност да појми чак ни оно што је видио ро-
ђеним очима и што, врло је значајно, он моментално почиње да заборавља . 
Управо зато, протагонисти, који све ово слушају, све више како одмиче 
радња регресирају или у субјективистичко буђење властитих душевних 
архетипа у дијалогу са шумском дивљином, што је пасторални рефлекс, 
или јуришају полуголоруки на касарну, у једној атмосфери која је далеко 
од непожељне и непријатне – што је рефлекс комичнога . А та два рефлекса 
опет творе романсу . Кад је аутор дакле већ дозволио рецидиве наивнога, 
пасторалнога и органскога – или боље рећи када му је протокол романсе 
наметнуо изворни осјећај романтичнога од којег више нема одступања – 
онда је касније символички немогуће враћати се са још детаља на анатомију 
усташтва . Али како се ултимативно зло заиста одиграло, и како би тотал-
но избјегавање да се оно именује било права бласфемија, одавде се намеће 
само један излаз - конституисати свијет нове југословенске идеологије, 
која ће и тада и касније, до самог краја те државе, индикативно да пати 
управо од патоса дислоциране романсе, као и да се понуди анатомија на-
родног партизанског устанка . Понављам да дубљи и други валери остају 
све вријеме ту, али су затомљени пјесничким и историјским протоколом . 
Реакцију на овај излаз који се као једини намеће протоколом понародња-
чене романсе, представља Глуви барут – који је у цјелини узев, рвачки 
напор писца да из другог угла обухвати чињеницу која је била „већа од 
живота“ и која му је измакла први пут . 

Већ и сам наслов овог романа сасвим сигурно може да евоцира спе-
цијалну индустрију и учинак Јасеновца – масовно, а глуво ишчезавање, 
али – мимо инсинуација, роман не постиже остало . Догађаји измичу цен-
тралној историјској осовини – спашавању живе главе - и естетски прото-
коли ни ту не дозвољавају рјешења која би одступила од смјерница ударе-
них првим романом . Зато је у Глувом баруту тема гашења живота, мисте-
риозног ишчезавања појединаца и популација – сада виђена кроз призму 
унутарсубјективистичких псевдодилема команданта Тигра, чији сам на-
димак указује на рефлексни фетиш народа ка сентименталноме и роман-
тичноме . Прве медитације Тигра којима се Барут отвара читају се некако 
вјештачки, па тиме указују на артифицијелност свијета „шпанских добро-
вољаца“, чије пројекте и моћи планина Грмеч нема ни најмање воље да 
прихвати . Из субјективистичког проседеа којим се отвара Тигрово раз-
мишљање на почетку, у смрзнутом јелику Грмеча, нема другог излаза него 
да сав терет лебдећег зла понесе идеолошко цијепање Срба по линији по-
дјеле на партизане и четнике, као да је то главно и најгоре, док усташе мо-
рају да се одгурну сада и на даљу периферију од оне која је била у Пролому, 
као неко пропратно брундање, које ће накнадна идеолошка усаглашеност 
моћи да опрости и исполира . 



87

. ЋОПИЋ У ПОТРАЗИ ЗА ЈАСЕНОВЦЕМ….

Будући да ће касније СФРЈ структурално да буде непрестано и безу-
спјешно заузета константним полирањем неравнина, онда не чуди што је 
југословенска кинематографија у самртном покушају да се спаси држава 
– екранизовала Барут, а не Пролом, који је ипак вјерније говорио о ономе 
суштинском . Наравно да ће онда и филм и књига касније бити тумачени у 
свјетлу и потреби оне чувене „лажне симетрије“ кривице о којој говори 
Мило Ломпар: ето, усташе имају покоље, али и Срби имају своје подједнако 
мрачне стране . Идеологија којој је сам писац начинио мјесто на почетку 
свога рада на Пролому – сада долази по своје и затамњује даље цијелу ствар . 
Оно народно и органско, увијек најтјешње повезано са наивним, које је и 
препознао у својој оштроумној критици Пролома Скендер Куленовић, 
стратешки можемо рећи не дозвољава умни поступак који ће да обухвати 
Јасеновац, или да од кама и јама које фигуришу у Пролому и Баруту – на-
прави скицу индустрије смрти која је била толико потребна . 

Јасеновац је тако најважнија одсутна фигура Бранковог опуса, јер би 
требало да логор у њему пронађе своје долично и логично мјесто и да му 
као опоље осигура симетричност, која се код писца обично крунише јед-
ним капиталним дјелом . Семантички, ствари које Бранко пише у својим 
ратним радовима губе своје тежиште без Јасеновца кога он оставља на 
периферији . Конвој ескапизма се наставља са Делијама на Бихаћу који 
сада дословно гурају ратну стварност испод наноса народног хумора и 
фантастике, до те мјере да је тај роман тешко и прихватити као дио ратне 
трилогије . Послије овог покушаја у три наврата да се продре у „срце“ таме, 
Ћопић диже руке од правог ратног наратива и све што касније пише по-
стаје сингуларни потпис генија хумора . Можда због тога он касније бри-
љира у другом најбољем – пародији и иронији, која ће да га кошта главе . 
Јасеновац не би трпио индиректност . Другачији би био тоналитет и правац 
мисли и развоја свих његових ликова да су само једном себи дозволили да 
прозборе: „А, зашто Јасеновац није ослобођен?“

Моје сугестије за тумачење Ћопићевог дјела могу сасвим сигурно из-
гледати заоштрене, али доказ да такво једно тумачење може да буде плод-
но тако долази нам од самог писца, који пред крај живота, предговор сво-
га ремек дјела Башта сљезове боје као фиктивно писмо шаље у мјесто сво-
га духовног рођења, у мјесто које је креативна колијевка његовог писања: 
управо у сами Јасеновац . Мање важна чињеница је то што је то писмо фик-
тивно послано Зији Диздаревићу, од чињенице да је Зијо убијен у Јасеновцу . 
Логор зато походи писца до у позне његове дане и тјера га у очај .

Башта сљезове боје је у потпуности дјело окупљено и заокружено двама 
изузетним сликама: оном из наслова, али и фамозним предговором који 
сада, пред крај пишчева живота, пружа могући кључ за мистериозан код 
његовог списатељства . Символичко историјска, и лична траума, која није 
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могла да се разријеши ратном епиком коју је писао цијели живот, сада се 
финално умирује у наручју једне дјечје књиге која представља анатомију 
елегије . Нема ништа уобичајено у томе да денотат Јасеновца пронађе своје 
мјесто на почетним страницама култне дјечје књиге, па ипак – невјерова-
тно се десило . Историја сада долази послије романсе да покуца на врата, 
на крилима елегије, у књизи која блејковски дијели пишчев живот на без-
азленост плавог и пролазност црвеног сљеза . Симетрија је потпуна, а сва-
ко дијете пред час лектире мора да прочита забрињавајуће редове о „црним 
копитама и коњаницима“ који долазе и по самог писца . 

У том предговорном писму фиктивно упућеном своме невидљивом 
исповједнику, у Јасеновцу убијеном писцу Зији Диздаревићу, Ћопић кон-
струише безбједан, од историје удаљен хронотоп, у којем у неколико рече-
ница ствара слику јачу од свих његових дјела . Сада писца више нико не 
може да ухвати или позове на одговорност . 

„Драги мој Зијо, 
Знам да пишем писмо које не може стићи свом адресанту, али се тје-

шим тиме да ће га прочитати бар онај који воли нас обојицу. Касна је ноћ и 
мени се не спава . У ово глуво доба разговара се само са духовима и успо-
менама и ја, ево, размишљам о златној паучини и сребрној магли твојих 
прича, и о страшном крају који те је задесио улогору Јасеновац“ . 

Писац користи прилику да именује табу . Он даје слику вампиризма и 
онтолошког аветињлука, који карактерише црно. Писац мора да се осло-
боди пријетње . 

„Пишем, драги мој Зијо, а нисам сигуран да и мене, једном, не чека 
сличан крај у овом свијету по коме још путује куга с косом. У својим ноћима 
са највише мјесечине, ти си наслутио ту апокалиптичну неман с косом 
смрти и проговорио си о њој кроз уста свога јунака Брке . Једнога дана ти 
си је видио, реалну, овоземаљску, остварио се твој страшан сан, твоја 
мора. Тих истих година ја сам, случајем, избјегао твоју судбину, али ево има 
неко доба како ме, за мојим радним столом, освоји црна слутња: видим 
неку ноћ, проладну, са звијездама од леда, кроз коју ме одводе незнано куд. 
Ко су ти тамни џелати у људском лику? Јесу ли слични онима који су тебе 
одвели? Или браћа оних којимаје отишао Горан? Зар то нису тамне Ки-
кићеве убице?

Како ли смо некада, заједно, дјечачки, лирски занесени, туговали над 
пјесником Гарсијом Лорком и замишљали оно праскозорје кад га одводе, 
бесповратно, пустим улицама Гранаде . 

Био сам, скорих дана, и у Гранади, гледао са бријега осунчан каменит 
лабиринт њених улица и питао се: на коју су га страну одвели? Опет си 
тада био поред мене, сасвим близу, и не знам ко је од нас двојице шаптао 
Лоркине ријечи пуне језе: „црни су им коњи, црне потковице“ .
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Умножавају се по свијету црни коњи и црни коњаници, ноћни и днев-
ни вампири, а ја сједим над својим рукописом и причам о једној башти 
сљезове боје, о добрим старцима и занесеним дјечацима . Гњурам се у дим 
рата и налазим сурове бојовнике голубљег срца . Прије него што ме одведу, 
журим да испричам бајку о људима . Њено су ми сјеме посијали још у дје-
тињству и оно без престанка ниче, цвјета и обнавља се . Пржиле су га мно-
ге страхоте кроз које сам пролазио, али је коријен остао, животворан и 
неуништив, и под сунце поново истурао своју нејачку зелену клицу, свој 
барјак . Руши се на њега оклоп тенкова, а штитио га и сачувао пријатељски 
повијен људски длан . Ето, о томе бих, Зијо, да шапућем и пишем своју бај-
ку . Ти би најбоље знао да ништа нисам измислио, и да се у овоме послу не 
може измишљати, а поготово не добри људи и свети бојовници.

На жалост, ни друге нисам измаштао, мрке убице са људским лицем. 
О њима не могу и не волим да причам. Осјећам само како се умножавају и 
роте у овом стијешњеном свијету, слутим их по хладној јези која им је 
претходница, и још мало, чини ми се, па ће закуцати на врата.

Нека Зијо… Свак се брани својим оружјем, а још увијек није искована 
сабља која може сјећи наше мјесечине, насмијане зоре и тужне сутоне. И 

Збогом драги мој . Можда је неком смијешна старинска одора, пра-
дједовско копље и убого кљусе, које не обећава богзна какву трку. Јах, шта 
ћеш…“5

Овдје Јасеновац напослијетку улази у кадар и катализује феноменалне 
слике, које су de facto проговарале из пређашњих књига . Само је сада касно . 
Ових неколико реченица онтолошки не само што кореспондира са описи-
ма онога што се десило у Пролому и другдје, већ су те реченице суштин-
ски пишчев завјет, којим, неколико година прије самоубиства, он сриче и 
властиту и колективну пресуду . Није случајно ни то што је Матија Бећко-
вић опроштајном бесједом на пишчевој сахрани осјетио да се „писац са-
крио од нечег што чека нас“ . Долазио је „огањ очишћења“ кроз страдање . 
Тако је Бранко Ћопић – прва жртва оног рата који је Југославију тек чекао, 
али је ова жртва, да тако кажемо – завјетна и добровољна, она самопре-
корно на себи покушава да исправи грешке искривљујуће књижевности . 
Јер, константно избјегавајући да именује жижу зла, али и светости, књи-
жевност је помогла да се Јасеновац изгура све даље и даље на периферију, 
док није постао скривена опсесија појединца и државе . Јасеновац је постао 
национални poltergeist, и лични doppelgänger . Уклето мјесто које не мирује 
већ долази ноћу у посјету и буди уснуле вулкане . Држава је експлодирала 
у Јасеновцу, а Бранко је сигурно морао да буде „похођен“ својом, ко зна 
како, нерјешеном савјешћу . 

5 Бранко Ћопић, Пишчев предговор у Башти сљезове боје, Београд: Завод за уџбенике, 2011 .



НОВОМУЧЕНИЦИ: ПОЛИПЕРСПЕКТИВА I . ОЛЕГ СОЛДАТ

90

Да је Бранко Ћопић успио да ријеши овај проблем, Андрић вјероватно 
никада не би за њега рекао да није успио да напише свој Рат и мир . Али, ка-
ко ћемо касније видјети, Ћопић никако није ни могао ријешити тај проблем . 

Једно рјешење за писца је рецимо могло да буде да не „смекшава“ ро-
мансу, да с њом оде до краја . Виђен као романтична сага in toto, његов опус 
не би остао на пола пута, што свакако освјетљава додатно и овако дубиозну 
позицију романсе као жанра у двадесетом вијеку . Рјешење је могло да буде 
и то да оде само до усташа (логора), или само до партизана: да прави мо-
дерну фаустовску драму, у случају првог – чиме би сигурно избио Андрићу 
из руку онај аргумент, или да прави само золијанску анатомију српске идео-
логије, српске ситуације . Овако, опис крвавог пира на вртачи и понеки 
разговор међу усташама се не усаглашава са радњом међу партизанима; 
једно је пуки натурализам, и драма, друго домецилна сага, увијек на прагу 
елегичног, комичног или сентименталног: оба романа на крају не остављају 
онај нуклеарни, језгровити утисак који остављају сингуларна дјела, јер се 
исцрпљује и шири пажња читаоца . Тај недостатак ће писац касније да по-
прави својим кратким причама . Жанровски протокол и најмањег трага 
романсе, са његовим рефлексима комичнога и елегијског, не дозвољава 
Јасеновцу да провири нити у живот који је затечен и поражен, нити у сли-
ке храброг новог свијета који долази, нити у борбу између њих . 

Прво што не дозвољава логору да провири у роман је сама природа те 
установе . Логори смрти из Другог свјетског рата, у које Јасеновац спада, 
представљају посљедњи novum западног човјека, посљедње дијете запад-
ног човјека: послије њега су све институције Европе симулација . Логор је 
нулта тачка семиозе, њена смрт – послије њега означавање више није мо-
гуће . Језик на молекуларном нивоу губи капацитет преношења . Ради се о 
престанку и немогућности размјене семантичких супстанци, из вана ка 
унутра, што дефинише семиосферу . Логор изједначава унутрашњи при-
тисак културне сфере са вањским, неартикулисаним, вансмисловним, ван-
језичким областима: семиосфера губи свој метаболизам . То је због тога 
што је техника логора смрти сва изграђена од семантичких равни које би 
природно гледано требало да су унутар семиосфере, али те равни изокрећу 
своје назначење . Он је par exellance „кваритељ смислова“ . Јер, не постоји 
ниједно право, ниједна навика, порив, рефлекс, инстинкт, осјећај, потреба, 
коју памти људски род а коју логор не поништава . Као ограђен простор, он 
треба да штити; као затвор да пази и чува; као институција да обезбјеђује; 
као мјесто рада – да оплемени радом; као казнионица – да издигне . Логор 
све то брише, прескаче и оне који се, рачунајући на ово што сам рекао, 
одричу посљедњег достојанства да себи одузму живот и зарад тога се пре-
дају непријатељу на чување: тамо постају овце за заклање и кумулативно 
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одузимање управо тог достојанства . Тачно због овога се зачуо онај пост-
модерни поклич да је писати пјесме након Аушвица – варварство . 

Други разлог лежи у природи романа . Роман се као умјетничка форма 
рађа у XVIII вијеку у тренутку када више није могуће епско приповије-
дање, јер нема јарких ликова, нити што је још важније, могућности да се 
њихова изражајност контекстуализује у умјетност . Како се везује за средњу 
кла су (буржоазију), роман ће првенствено да конфигурише свијет осред-
њости, те ће се вјештина писања романа, од првих твораца романа, Ри-
чардсона (Samuel Richardson) и Филдинга (Henry Fielding), до посљедњих, 
састојати у томе како да маестрално створе умјетност у условима сиве, 
неутралне радне температуре једне културе . Ово правило није савршено, 
али се оно може апсолутно осјетити код сваког умјетника који располаже 
са карактерима и материјалима који одступају од тог правила – осјетиће 
се по рефлексним акробацијама да се помоћу жанровских корекција и 
интервенција забашури и у крајњу мјеру средње перцептивности, сведе све 
што не спада органски у свијет романа . Зато је и Бахтин написао да роман 
лукаво подражава све друге форме. Он усисава у себе сву стварност, али 
баш због тога роман мора да је промијеша и хомогенизује . И због тога опет 
роман као умјетност своје довршење и излаз проналази у филму . 

Трећи и дубљи разлог, ка којем смо све вријеме ишли, лежи у природи 
културе којој припада роман као „елитна“ форма: семиосфера (култура) 
налаже роману да испусти ове јарке, крајње заоштрене примјере егзистен-
цијализма . Исто дакле, онако како жанровски протоколи поетизације на-
лажу писцу шта ће да препознаје као стварност, исто тако надређена 
семиосфера налаже роману онтолошку омеђеност. Семиосфера то од ро-
мана захтијева ради тога да би тиме себи обезбједила правилан рад, дина-
мику. Ствар је у томе што је писац којег смо разматрали свјесно или не-
свјесно преписан на лотмановско поимање културе као семиосфере . Пот-
пуно је неважно за ову прилику да ли је Ћопић изучавао Лотмана . Такво 
схватање културе каже да је култура укупан семиотички простор, за који 
је типично да се конфигурише помоћу знака, а у том смислу најувјерљивији 
знак је – ријеч, тј . језик .

Прво, семиосфера ради са знаковима, а међу њима нема адекватних да 
би означили стварност која их надилази . Логор смрти како смо већ рекли 
не може никако да се означи природним језиком . Ту се треба присјетити 
диктума Ели Визела (Elie Wiesel) да роман о Аушвицу или није роман, или 
није о Аушвицу . Исто тако, присјетимо се да је најпознатија књига о Ауш-
вицу опет парадоксално - дјечја књига . Послије свега реченог можда је 
јасније зашто је то тако . Такву семиосферу, која је омеђена функцијом озна-
чавања, можемо назвати природном семиосфером . Знак може на догађаје 
таквог обима и интензитета само да упућује, указује, чиме се губи дио 
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симболичке енергије која стоји на располагању, што је већ по себи једна 
потешкоћа .

Семиосфери тако на располагању стоје двије ствари: или да о конкрет-
ном централном догађају говори изокола, посредно, природним знакови-
ма, као да је тај догађај на периферији и да је секундаран, неважан; или да 
отвори нове ресурсе у односу на означитеље, тј . знакове, а то може да буде 
употреба виших символа . 

У првом случају, када се знаком упућује на логор, долази до гомилања 
метафора за символ, чиме се прави један трамвај метафоре који ризикује 
да падне у жанровску неопредељеност: то је оно што је најчешће ослабило 
утицај који су дјела попут ових која смо поменули могла да имају на око-
лину . Символ се тако редукује на метафоре, метафоре на простије знакове, 
и постепено се губи чак и историјска свијест о томе да је Јасеновац био, и 
шта је био . Тако дјело које то покуша доприноси томе да се историјска 
стварност Јасеновца (или сличног мјеста) сакрива, или искривљује . 

У другом случају, кад се покуша баратати с крупнијим метафорама, 
типовима и символима, нарочито библијским, ствари се такође компли-
кују . Такви догађаји какви су Јасеновац или холокауст заправо и једино 
могу да се символизују, или, прецизније речено, да се иконизују, чиме смо 
дошли до теолошког коријена проблема, али и до могућности теолошког 
рјешења . У овом раду констатујемо да терминолошки обим техничке апа-
ратуре којим располаже анализа семиосфере на парадоксалан начин про-
сто не користи иконолошке ресурсе који му стоје на располагању . 

Чак и када се појави нешто налик на иконизовање, семиосфера има 
огромне потешкоће да га протумачи . Можемо се сјетити Достојевског (Фё-
дор Михайлович Достоевский), који би без Бахтина (Михаил Михайлович 
Бахтин) остао скандал за роман, или Блејка (William Blake) – на чије тума-
чење се чекало цијелих двије стотине година, до Нортропа Фраја (Northrop 
Frye) . Семиосфера, културни простор радикално обиљежен знаком (семио-
сис), природно истрајава структуралну напетост према символу, а наро-
чито према икони, коју су појединци настојали да анализују са семиотич-
ког становишта .

Друго, семиосфера има своју природну хомеостазу, или стање у којем 
настоји да очува равнотежу: сваки догађај, свако дјело које доспијева у 
простор семиосфере мора да се подреди евалуацији од стране цјелине се-
миосфере, сачињене од укупности њених символиких и историјских пла-
стова . Не постоји дакле преседан, да тако кажемо, у искуству семиосфере, 
за тако искуство какво су машински логори смрти, логори за дјецу, једење 
и кување људи, пуњење корпи људским очима, пијење крви итд . А кад се 
путем више символизације и успије нешто рећи о догађају, такво дјело 
онда само по себи поставља огромне задатке пред цјелину семиосфере, јер 
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се онда за њега надуже вријеме не успијева да пронађе довољно еластич-
ности даби гасесмјестило у ону нишу сфере са које би била могућа његова 
експлоатација . 

Овакву семиосферу, која би била иконоцентрична, или иконосфера, 
можемо да назовемо једном атипичном семиосфером. 

Ријеч је дакле о томе што лотмановска анализа мора да се употпуни 
разликовањем између „природне“ и „атипичне“ семиосфере . Сваки поку-
шај, а таквих је било много, да „природна“ семиосфера смјести у себи се-
миозом холокауст или Јасеновац, завршава се маргинализацијом холока-
уста или Јасеновца, или крахом умјетничке форме . Ићи ћу и корак даље 
ако устврдим да, чак и ако би семиосфера успјешно семиотизовала Јасе-
новац, то би нанијело суштинску структурну трауму тој семиосфери: из 
разлога дакле лојалности тој и таквој семиосфери, којој су припадали људи 
попут Ћопића, Куленовића, Андрића, итд . – Јасеновац и сличне ствари су, 
умекшане, прећутане, алегоризоване или скрајнуте . Једини излаз би био, 
или ће бити, да семиосфера упосли цијели низ виших символа, али и то би 
имало јак реструктуишући повратни утицај на семиосферу . Ако је Андрић 
био у праву кад је рекао да Бранко ипак није дао свој Рат и мир, можда 
смијемо да кажемо да се код нас можда још нису родили српски Достојев-
ски, или Блејк . 

Наш писац је тако индиректно, цијелим својим опусом и можда и жи-
вотом, прилазио Јасеновцу . Јасеновац је заобиђен једним опипавањем се-
миосфере, а не политички, више по дару и осјећају, и уз наду да ће доћи 
они који ће моћи и смјети да остваре нове задатке . Метонимија за Јасено-
вац, који по себи има снагу да постане васељенски крунски символ за стра-
дање невиних, у генерацији о којој је било ријеч могао је да постане само: 
кама, нож, јама, лешеви, маљ, жица, ријеке које носе надувене лешеве, пла-
нина освете, шума која штити, епски ламент, итд . За ослобађање логора из 
овог талога метафоре, био је потребан виши символ, требала је икона . 

Тако, семиоза св . Новомученика, као и семиоза жртава холокауста, 
наилази на посебне потешкоће у своме процесу, и неке од њих смо поку-
шали да илуструјемо . Ове потешкоће подразумијевају – или су подра зу-
мијевале – цијели низ сугестија за тактике заобилажења, или периферне 
символизације у процесу кодирања холокауста и Јасеновца у ону симбо-
личку организацију коју називамо умјетничко дјело, или неки други вид 
„културе“ . Касније, из символичког поља које еманира из умјетности, могу 
да се природно артикулишу друштвене стратегије за уобличавање пракси-
са који би се тицао политике Јасеновца, холокауста и слично . Процес се-
миозе холокауста на примјер је почео одмах након Другог свјетског рата 
– да ли је успјешно окончан није на овом раду да суди – док процес семио-
зе св . Новомученика Јасеновца, Јадовна, Глине итд . није у потпуности још 
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ни отпочео . Видјећемо касније који је могући разлог за то, као што ћемо 
видјети и то да је дапаче семиоза св . Новомученика потенцијално скопча-
на с можда и крупнијим препрекама него што је семиоза холокауста . Као 
посљедица те специфичне неподатности ових или оваквих догађаја ен-
културацији, нарочито ће семиоза св . Новомученика да буде маргинали-
зована на више начина, што смо већ видјели . 

У том смислу је јеврејска семиоза специфичним положајем јеврејског 
народа и његове символике на општељудској равни успјела да се смјести 
посљедњих деценија у неку врсту центра масовне културе и мејнстрима, 
али ће се испоставити да је ово самопоимање холокауста као неупоредиве 
историје без преседана и будућег подражаваоца – можда и главна опасност 
по његову символизацију . Између осталога, то је због тога што се повијест 
о холокаусту није толико смјестила у ход историје, колико је начинила у 
њему себи једно мјесто . А то је успјела да постигне средствима западне 
наратологије, историографије и пропаганде . 

Тако, ако семиози св . Новомученика, као хришћанске врсте културе, 
унутар европског, још увијек хришћанског језгра и матице, пријети опас-
ност функционалне маргинализације, онда семиози холокауста констант-
но пријети опасност сентиментализма, која није неспојива са бићем је-
врејске мисли и теологије . 

Да би надокнадило маргиналније мјесто које у евро-западној баштини 
заузима, јеврејско биће стално мора да „искорачује“ и да голе чињенице о 
свом страдању „појачава“ сентименталном фасадом . По свему судећи, чак 
ни јеврејска есхатологија не може у потпуности да оправда или осмисли 
холокауст, те је и с те стране сентиментализација наратива пожељна ствар . 
Желим да нагласим да структурална позиција јеврејске семиосфере – дик-
тира историографске и друге протоколе које ће јеврејска мисао да слиједи 
у опису свога страдања . Тако је смјештеност у ход историје, или гурнутост 
испод њеног радара – позиција пропорционална и аналогна мјесту које у 
семиосфери заузимају јеврејска и хришћанска мисао респективно . Је вреј-
ско страдање може да се протумачи и мимо есхатологије, рецимо неопход-
ношћу стварања нове државе, која затим може да постане есхатолошка 
чињеница. Али, хришћански мартирологиј који је антибиологичан и ван-
политичан, не мора да указује на сигурне луке етатистичког рјешења, нити 
биолошке надокнаде . Хришћански семиозис без иконизације постаје по-
све несхватљив и мора да се маргинализује као нефункционалан . Због то га 
је он и најтежи . 

Овдје је ријеч о скандалозној позицији семиозе оба догађаја са стано-
вишта своје структуре у односу на општу културу којој потенцијално или 
стварно припадају ти догађаји . Ради се о томе да и Новомученици, и жртве 
холокауста, ипак морају једном своје семиотичко мјесто да пронађу упра-
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во у њедрима оне семиосфере, која је до тих жртава можда и довела: одри-
чући се историјског, Новомученици и мученици претендују управо на то 
да чекају човјечанство на излазу из историје, да буду својеврсни њени ти-
хи и кротки господари . Као такви, они су савршена и једина икона Онога 
Који је „смирен и кротак“, а историјски јарам наложен на нас се ипак по-
казује „као благ“… Новомученици хришћанства и холокауста тако стоје 
на крају историје као њен осмишљавајући тест . 

Обе семиозе, и Новомученика српских, и холокауста, претендоваће 
дакле на семиосферу, чије одређене слојеве би жељеле да уклоне, или пре-
породе, на примјер – антисемитску њемачку културу, или римокатоличку 
прозелитску итд . Питање које у семиотичком напору оба ова народа по-
стављају је стога: како добити пажњу оних који су у протеклој генерацији 
били „починитељи“ или „посматрачи“, и како натјерати културу којој ти 
починитељи несумњиво припадају – да у своју сферу смјесте догађаје који 
су несмјестиви и који ће сасвим сигурно уласком у такво поље у битноме 
да створе страховит символички „депласман“ – онај историјско-култу-
ролошки вишак који ће се покајнички или „избацити напоље, у огањ“, као 
јалово дрво, или - покајано васпоставити своје корјенито мјесто, „као див-
ља маслина“… Стандардној култури пријете ова два временска терминала 
„након“: након Аушвица, и након Јасеновца . Више је ту ријеч о страху за 
културу која се десила прије terminus ad quem, него за оним што заиста 
остаје послије . То је страх од реактивне и ретроспективне сјенке сумње . 
Због свега овога је настојање да се озбиљно семиотизује Јасеновац - експе-
римент скоро без преседана у људској историји . То је уједно и права одго-
нетка српског „ћутања“: говор о томе мора структурално да осликава, или 
представља „нову твар“, један потпуно нови правац семиозе . За једну так-
ву ствар до данас нико није посве спреман . 

Српска позиција у оквирима свјетске културе је и у том смислу уни-
катна . Човјечанство се дијели на оне који 1 . нису имали логоре, и нису их 
видјели, и који настављају да се праве да је могуће стварати културу као да 
тих логора није било (већина западних народа); 2 . на Јевреје који су у пот-
пуности прошли катаклизму холокауста и који су, ријешивши да о томе не 
ћуте, створили нову врсту културе, политике и државе (Израел, књи-
жевност о холокаусту, итд .), који управо зато што покушавају немогуће, 
носе нужно на себи печат борбене несавршености и непрестане агоније; и 
3 . Србе, који су имали исте логоре и агоније као и Јевреји и који су одлучи-
ли да логоре у култури прећуте, да би тиме у себи сачували могућност за-
падне културе . 

Култура тако кроз српски случај, и захваљујући таквим људима као 
што је био Бранко Ћопић, парадоксално на крају историје очувава и даље 
могућност знака и семиозе. Јасеновац, који није добио дужну плату и 
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пажњу, који је до недавно био такорећи ван јавног мнења, добија свечану 
награду, већу од свих, да постане васељенски симбол Новомученика, али 
и културе уопште, данас кад је она ходом своје западне историје раскрсти-
ла са символима . 

За српски народ, чији подвиг ћутања о своме историјском крсту има 
дубљи историјски смисао од саме немуштости или аутоцензуре, нема дру-
гог излаза од теолошког васпостављања културе иконе . Терет који су Срби 
понијели је био васељенски експеримент, и сигурно може да има планетар-
ни значај за културу . Тај теолошки излаз ће у планетарним условима ство-
рити нове синтезе, и помоћи нови, вијековима очекивани искорак право-
славне мисли, у њеном сусрету са модерношћу и свијетом . Он ће уосталом 
бити жива икона Онога Који је једини могао да каже: „Гле, све ново творим“ . 

Олег Солдат (р . 1978) предаје философију историје, средњевјековну фило-
софију и античку философију на Философском факултету, а политичку 
антропологију на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци, 
где и спрема докторат из философије религије .
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. ЋОПИЋ У ПОТРАЗИ ЗА ЈАСЕНОВЦЕМ….

Олег Солдат
Университет в Баня-Луке, Республика Сербская/БиГ

ЧОПИЧ В ПОИСКАХ ЯСЕНОВЦА:
ТРУДНОСТИ СЕМИОЗИСА СВЯТЫХ НОВОМУЧЕНИКОВ

КРАТКАЯ АНОТАЦИЯ: Автор работы предлагает ответ на вопрос об 
отсутствии лагеря смерти Ясеновац в опусе сербского писателя Бранко 
Чопича. Итак, в произведении Чопича, Ясеновац практически не упомина-
ется, разве что в загадочном элегическом контексте. Кажется, что топос 
лагеря смерти Ясеновац имел амбивалентную роль как в поэтике югослав-
ского соцреализма, так и в политике Югославии до такой степени, что 
окончательно подорвал и деконструировал реальность хрупкого социали-
стического государства. Aвтор считает, что причина того была связана 
с ингерентным семиотическим потенциалом реальности лагеря смерти per 
se, включая и лагерь Ясeнoвaц, таким образом, что общих и принятых се-
миотических процедур, к которым мы привыкли не достаточно, чтобы 
охватить семиотический профиль православных сербов, убитых в Ясенов-
це, которые сегодня считаются Новомучениками. Они не трансцедируют 
обычных границ семиотических процессов и лишают слова целую нацию, до 
того момента, пока не будут найдены необходимые методы и техника, 
которые смогут их выразить. Работа рассматривает и предлагает опре-
деленные возможности и для этих новых методов, предлагая трансценди-
рование классических семиотических моделей Юрия Лотмана (Юрий Ми-
хайлович Лотман).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ясеновац, Бранко Чопич, реальность лагеря смерти, 
квартель смыслов, трансцендирование границ семиотических процессов.

Олег Солдат (р . 1978) преподает философию истории, средневековую фило-
софию и античную философию на Философском факультете, и политиче-
скую антропологию на Факультете политических наук Университета в Ба-
ня-Луке, где готовит докторат по философии религии .
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Oleg Soldat
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Republic of Srpska/Bosnia and Herzegovina

BRANKO ĆOPIĆ IN SEARCH FOR JASENOVAC: 
PREDICAMENT OF SEMIOSIS OF HOLY NEW MARTYRS

SUMMARY: Author offers an answer to problem of absence of Jasenovac death 
camp trop in opus of Serbian writer Branko Ćopić. It is almost nowhere mentioned, 
except in enygmatic and elegic context. It seems that topos of Jasenovac death camp 
played ambivalent role in both poetics of social realism and of politics of Jugoslavija, 
to the degree that it finally undermined and decontructed the reality of flimsy social-
ist state. Author thinks that the reasons for this had something to do with inherent 
semiotic potentialities of the reality of death camp per se, Jasenovac camp included, 
in the way that general and usual semiotic procedures we are used to, are not enough 
for capturing semiotic profile of Orthodox Serbs killed in Jasenovac, which we now 
designate as Newmartyrs. They transcend ordinary boundaries of semiotic pro-
cesses, and they make whole of the nation grow silen until the moment when rec-
quired techniques and methods for expressing them are found. Certain alternatives 
for those new methods are discussed and propossed, along the line of transcending 
classical semiotic models of Yuri Lotman. 

KEY WORDS: Jasenovac, Branko Ćopić, death camps’ reality, Purports spoiler, 
transcending the borders of semiological processes.

Oleg Soldat (b . 1978) teaches philosophy of history, mediaeval and ancient Greek 
philosophy at Faculty of Philosophy, and political anthropolgoy at Faculty of Po-
litical Sciences at the University of Banja Luka, where he also prepares his PhD in 
the field of philosophy of religion . 
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Академија за консервацију СПЦ, Београд, Србија

АРХИТЕКТОНСКИ ИЗАЗОВИ У ОБЕЛЕЖАВАЊУ 
НОВОМУЧЕНИКА И КОМПЛЕКСА  

ЛОГОРА СМРТИ ЈАСЕНОВАЦ

Шта сам рекао или хтео да кажем у недељу 13. септембра 2015. године  
на Симпосиону Новомученици: Полиперспектива у Доњој Градини

САЖЕТАК: Грађење Дома Хлеба, истинске грађевине, широко је распро-
страњена вештина која је спонтано настајала свуда где су били Еденски 
вртови, али своје коначно испуњење има у правом Еденском врту – Новом 
Јерусалиму. На Земљи се меси хлеб – просфора и припрема за жртву која се 
излаже на тр(а)пези – престолу, а Господ Саваот, предводник војске небеске, 
присуствује пуном чину клања невиног Јагњета, жртве Христове, и про-
пушта енергију кроз двогубо копље које с једне стране боде а с друге реже. У 
том чину градње свецу-пророку пре васкрсења остављено је, по одлукама 
васељенског сабора, последње, четврто место по значају: „…као и свих све-
титеља Божјих“. Простор на коме се живопишу свеци није онај небески део 
у коме се ологосио Бог, али уз помоћ Божју, на наше Боготражење, литургија 
у Дому Хлеба може да почне и обрнутим и наизменичним редом, у овом слу-
чају од Новомученика Јасеновачких који су своју крв помешали с крвљу 
Јагњетовом.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Злочинац, Звонара, Ћеле-кула, опека, Корабљ

„Ал’ тирјанству стати ногом заврат довести га познанију права то 
је људска дужност најсветија“

Сваки, па и најнаивнији злочинац се нажалост, обично никада не каје, 
јер има изопачену патолошку свест и промењен однос према добру и злу, 
без обзира на то што се ми добронамерни надамо да ће се на крају покајати, 
јер смо одгојени у хришћанском моралу . Злочинац – крвник-убица на-
топљен мржњом – је убеђен са своје стране да чини добро, односно чини 
себично добро само самом себи, а неки пут проширено само за своје пле-
ме, банду, ганг или за чак за свој народ, али никада за цело човечанство, 
или за све људе земаљског шара .
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Трагови суровости дубоке преисторије испливавају ту и тамо у садаш-
њост . Археолози су и у палеолиту пронашли масовне гробнице пуне ко-
стију . Кромањонац је истребио Неандерталца, а у данашњој цивилизацији 
постојећи велики народи имају на души истребљење Тасманијског човека 
и човека са Огњене Земље од којих су остале само фотографије како спавају 
голи у снегу, као и цртежи птице Додо .
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Можда смо и ми као Словени и Срби, за које су „научници“ Маркс и 
Енгелс установили „да треба да буду истребљени као најљући непријатељи 
радничке класе“ нажалост крваво обележили бар два века повести . Ми 
сматрамо да имамо право на самоодбрану свог живота и духа у име те по-
шасти, у име нас али и целог човечанства .

Данас сви испаштамо грехове нашег настанка . Као што је пећинско 
сликарство део савремене уметности и кутуре, а сукоб између мезолита и 
неолита постоји и данас као сукоб љубитеља роштиља и љубитеља чорбе, 
тако је и геноцид део повести и културе и навика човечанства које зајед-
нички мора да се носи са проблемом како да превазиђе ову пошаст .

Ипак верујемо да је злочинцу у подсвести јасно да ће бити прогоњен, 
зато он затире све своје крваве трагове да би се заборавило његово недело, 
да се нико не би сетио, те и он сам неким урођеним замрачењем ума заиста 
заборавља свој злочин . Кад злочинац побегне у неку другу земљу, тамо се он 
понаша сасвим нормално и нова околина не може да верује да је овај човек, 
рецимо, клао својим рукама . Он се осећа толико спокојно у задо вољењу 
своје преисторијске мржње, да га је немогуће пробудити из пакленог сна .

Наша је дужност да га ипак пробудимо не агресијом, већ примером и 
великим делима .

Међутим, постоји један не тако мали број оних којима је главни смисао 
живота крајња перверзна злочиначка изопаченост које се уопште не стиде, 
већ се њоме јавно хвале, са задовољством се фотографишу за „успомену“ 
како врше своје перверзне егзекуције . Они се парадоксално поносе оним 
што је нормалном човеку незамисливо, чак се утркују у тој „маштовито-
сти“ која утољава њихов необуздани гњев .

Зато је тешко уопште поставити пројектни задатак за спомен облежје 
геноцида и представити паклену машину којом је требало да се истреби 
читав један народ, тј . наш српски народ, а с нама и неки други народи . 
Један музеј ма како би био велик је мали да у њега може да стане све што 
би требало га документује те зверске злочине . Дрвена вешала и маљеви су 
већ одавно иструнули, а њихове копије би било неумесно реконструисати, 
јер не би чинили аутентични доказ . Неумесно би рецимо било реконстру-
исати корпу са дечјим очима коју су усташе доносили Анти Павелићу . У 
том смислу, и најсавршенија музејска реконструкција била би неумесна . У 
Аушвицу међутим, то је било могуће, јер су једна обична дрвена вешала 
могла у њиховој клими да се одрже без икаквог посебног консервисања и 
до сто година!

Зато смо изабрали међу свим бројним начинима којим су хрватске 
усташе вршиле егзекуције само један, који је несумњиво врхунски морал-
ни злочин над злочинима, којег је тешко и замислити да се уопште могао 
догодити . Зато смо га и изабрали да га прикажемо на један умесни начин .
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Претпоставили смо да реконструшемо само функционални оквир у 
коме се то догађало . Разапињање на крст, спаљивање вештица и набијање 
на колац изазивали су незамисливе споре телесне муке у жртве, али до-
некле нису уништавале достојанство и лични морал жртве .

Питао бих зато ширу јавност да ли зна шта је то „Звонара“? О њој на 
гуглу има довољно главних података: не само о масовним убиствима већ 
и о тихим уморством изгладњивањем са свим својим психолошким и амо-
ралним дометима који су доводили човека на људождерство .

У томе истичемо једно записано сведочење:
„Кад је један од интернираца слободњак који је био задужен за дезин-

фекцију пријавио команданту логора Ивици Матковићу да је видео „гоз-
бу“ људождерства у Логору 3Ц, овај се као луд смејао и одговорио му:

…Ти би као интелектуалан човјек морао знати да је цркотина отров од 
кога се брзо умире . Нека само пеку и једу, прије ће сви поцркати . И тако 
ми то већ предуго траје“ .

Јасеновац није само непосредан локалитет спомен подручја Јасеновац 
и Градина на ушћу двеју река, он је још много више него што су поједини 
уски – по целој НДХ тачкасто растурени - локалитети, као што су рецимо 
невидљиве забетониране дубоке јаме . Јаме дубоке и до осамдесет метара 
су биле скривалице злочина које се данас разбетониравају .

Јасеновац је пак имао скривалицу злочина у дубини токова вода Саве 
и Дунава која се распростире до Црног мора . Доласком комуниста систе-
матски се радило на општем затирању доказног материјала . Као прво, 
Ајзенхауер је присиљавао иначе згранути некомпромитован немачки на-
род да прође кроз стратишта и да се својим очима у злочине увери, јер су 
злочини нормалном човеку били толико невероватни да би током време-
на као немогући били одбачени и заборављени . Комунистичка власт ради 
„братства и јединства“ наставила је да ради оно што су усташе пред сам 
крај рата почеле, а такозвана ослободилачка војска заобилазила је логор, 
и пробој су извршили сами остављени очајниници голим рукама . Тај до-
гађај сматрам да би требало обележити спомеником јунаку који је голим 
рукама у врх куле отео усташи митраљез, и прокосио пролаз неколицини 
осталих у слободу . Тај споменик мора да има своје име и да се зна личност 
која је тај подвиг извела, а то је Миле Ристић, те да се тиме усади нада у 
право на самоодбрану у покољењима, јер су многи улазили у логор дис-
циплиновано на превару не верујући да ће им се нешто десити, јер су сма-
трали да нису ником ништа наудили .

Зато Аушвиц може а и не може да нам служи за пример како да се уре-
ди једно достојно спомен подручје . Ми имамо да уредимо оно што је још 
стравичније од Аушвица . Аушвиц је био пре свега сатанистичка супрот-
ност баш онога што краси немачки народ, а то је његова машинска инду-
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стрија, која се преобразила у индустрију геноцида . Ова „фабрика“ геноци-
да - када је била ослобођена - у њој је било сачувано безброј тврдих арте-
факата који су исто тако организовано и педантно сложени у конструктиван, 
убедљив и аутентичан музеј . Скоро ниједна битна грађевина или кре ма-
торијум Аушвица није био срушен, чак је улазна капија с натписом – фир-
мом - сачувана у оригиналу и консервисана: “Arbeit macht frei”, поред вели-
ких боксова одсечене косе, вештачких вилица, наочара, златних зуба…

Ово није било могуће у Јасеновцу, јер је у усташком духу, у његовим 
дубоким коренима, изгледа наслеђен геноцидни порив још из XVΙΙ века . 
Изрека која се сачувала и као слоган чак међу данашњим немачким фуд-
балским навијачима („O Herr bewahre uns von Pest, Hunger und Kroaten“ – 
„O Господе сачувај нас од куге, глади и Хрвата“), може се рећи да је општи 
живи симбол за перверзне злочине вршене углавном ручно или и са при-
лагођеним ручним алатима, и то углавном без икакве евиденције . Поред 
тога сви објекти од опеке у Јасеновцу су срушени од усташа а после њих од 
комуниста .

 

Поред тога, Јасеновац је био злочин у злочинаком окружењу који није 
прекинут већ је настављен планетарним комунистичким револуционар-
ним полетним злочином . Кажем „комунистичким“, јер су у иначе демо-
кратској Француској у конфузији после ослобођења француски комунисти 
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предводили одмазду када су пуштени из затвора, били су „судије“ преког 
суда и ликвидатори у тек ослобођеном Паризу а судили су само на основу 
денунцирања .

Надамо се да данас сваки злочин пак треба да има своје лично име . Ове 
године августа месеца делегација Израела посетила је храм Васкрсења у 
Пребиловицима . Запањени великим бројем записаних имена, упитали су 
свог домаћина господина Зорана Мандлбаума председника Јеврејске зајед-
нице Босне и Херцеговине: „Па ко је побио толике људе?“ „Хрвати,“ одго-
ворио је домаћин . „Па што то нисте и записали?“ питали су гости .

Технички гледано, у Аушицу и другим севернијим стратиштима дрве-
на грађа као вешала уз мало пажње и невидљивог консервисања може да 
се одржи и стотине година .

Најстарији дрвени храм у Јапану из VIII века и данас постоји а да му 
се није променило ниједно брвно .

Реконструкција убилачког алата, разних маљева на вратилу, није код 
нас могућа као аутентична реконструкција .

У нас би свака незаштићена дрвена конструкција иструнула за две–
три године, од ње не би остало готово ништа сем њеног описа по далеком 
сећању, те њена реконструкција не би била никако аутентични убедљиви 
доказни материјал у који би посетилац могао да се уживи .

Међутим, Јасеновац је толико велика громада сагледивог космичког 
злочина да није важно да ли је уопште забележен у неком записнику: поље, 
њиве његовог стратишта се сагледавају целовито тек из космоса као Кине-
ски зид, и ми их не сагледавамо само очима осветљеним сунчевом свет-
лошћу, већ прозиремо очима расветљеном Таворском Светлошћу .

Звонара
Звонара је била релативно мали затворени простор без прозора са 

стакленим вратима али је велики симбол онога што се догађало и шире 
међу пичилијевским зидовима – прво је била стовариште опљачканих уло-
мака српских звона . Њен „одзвон“ претопљен незамисливом мржњом је 
преображен у врхунски систем у подвести међу свим направама за убијање 
са насладом, и највећим поред свог физичког и духовно моралног мучења, 
убиство изгладњивањем и и нагоњење на људождество .

Комунистички Голи Оток где су „ревидирци“ идеолошки тукли једне 
друге, где је само једна мала сличност у том принципу да се жртве мрцваре 
као у паганским временима где су гладијатори јуначки пујдани једни на 
друге . Данашњи спорт је само хуманизован „фер плеј“, док се судбина 
гладијатора одређивала палцем доле или горе .
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Ћеле кула
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Нажалост, Ћеле Кула је наш срамотни, понижавајући и застрашујући, 
повесни знак подсећања, али је он закуцани документ далеко већи од било 
каквог музејског експоната, независан од своје грађевинске размере а који 
нас је увео у савремену епоху цивилизације која је још у току . Она је била 
весник српске слободе најновијег доба . Зато предлажемо да овај симбол 
усвоји као сликостојатељ и потоњих наших страдања . И да се изгради Спо-
мен обележје са истинско сећање .

Напомињемо да сећање на жртве није чин освећеног храма Васкрсења 
Христовог у Пребиловцима, али је он она мала честица у рупици на жртвеној 
трпези олтара без које не може да се освети ниједан Храм у коме се служи 
опело или литургија .

Као што је Аушвиц био испољавање патолошког али високо развијеног 
немачког индустријског духа, тако је Јасеновац везан за древне радионице 
и дух наших тадашњих и садашњих примитивних циглана и цигле, од ја-
сеновачког тла испечених опека . Хвала Богу што су стазе у Градини већ 
поплочане осмоугаоном опеком . Указујемо на то да до данас није пронађен 
трајнији грађевински материјал од добро печене опеке . Армирани бетон 
временом исцури и распада се, и није отпоран на пожар итд . Зато у по-
трази за вечним грађевинским материјалом овде смо изабрали добро пе-
чену опеку, јер она нема алтернативе .
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Зато предлажемо да се као спомен обележје изграде „Ћеле куле“ као 
најпростији зидани објект у квадратној основи у више димензија ширине 
и висине, сразмерно броју жртава на многобројним расутим масовним 
гробљима дуж целокупног тока Саве и Дунава, као што је рецимо намерно 
заборављено гробље на Ратном острву у Београду . Опеке ће се произво-
дити у модерним цигланама, с тиме што ће свака опека шаблоном имати 
истиснути рељеф људске лобање . За стандардни лик лобање ће се распи-
сати шири вајарски конкурс који ће бити и лого Јасеновца . У прилогу је 
решење академског вајара проф Рајка Блажића . Куле неће имати никакав 
кров а ни прозоре, али ће имати само једна култна врата од непробојног 
стакла и без икаквог детаља .

 

Кроз таква слична стаклена врата перверзни злочинци су посматрали 
и наслађивали се мукама заточеника који су дугим изгладњивањем утери-
вани на међусобно убијање и људождерство . Унутрашња страна куле биће 
обрађена исто као и спољна . У таква четири зида неће бити ничега ствар-
ног, чак ни траве, али ће зато бити оквир слике у свести и прихватање 
ужасне истине стравичног догађаја међусобног убијања и људождерства .

Од пресудне важности је да напоменемо да ово није верски објект већ 
је искључиво историјски споменик истинитог догађаја али је зато при-
хватљив за све конфесије, за све људе и за цело свеколико човечанство .,

С друге стране, сматрамо да је заједнички верски екуменски објект 
немогућ . Позивам се на елементарно опште образовање пошто у савреме-
ној науци постоје и две контрадикторне физике . Прва, где је васиона беско-
начно празан простор . друга сасвим супротна, где је васиона бесконачно 
чврст и пун простор . („Од извора два путића“ популарна песма .)

Зато Јевреји треба сами да пројектују и изграде своју синагогу . И овде 
пострадали Хрвати имају право на католичку капелицу, као и муслимани 
на своју џамију . Међутим, Срби као апсолутно најмногобројнији страдал-
ници који су били предвиђени не само на физичко, већ и на духовно тотал-
но истребљење имају право у име свог опстанка да изграде свој Саборни 



НОВОМУЧЕНИЦИ: ПОЛИПЕРСПЕКТИВА I . DR . ПРЕДРАГ РИСТИЋ

108

храм као доказ свог цивилизацијског и културног постојања међу свим 
народима . Само кроз Цркву православни хришћани могу да дочекају све-
опште Васкрсење . А имали смо своје легитимно признато царство, а свако 
царство је васељенско . И у нашем царству догодило се српско чудо, највеће 
уметничко дело уопште, дело српских жиждитеља Војихне, Срдана, Носа 
и Петроша - Свети Арханђели код Призрена, “који својим художеством 
превазилазе Високе Дечане“ .

Без обзира на данашње границе, постоји српски културни и духовни 
простор који је угрожен како на Косову тако и у Јасеновцу . Зато смело пре-
лажемо да се на Градини изграде Свети Арханђели зато да би знали ко смо . 
И као што смо Грачаницу изградили неколико пута, а знали смо као из-
гледа, ми Архангеле никада још нисмо видели али имамо све стручне и 
широке друштвене капацитете за њихову тачну рекомпозицију после два-
десет и три године трагања . Ако их не можемо сада изградити у угроженом 
Призрену, можемо на Градини јер је то све један заједнички духовни про-
стор једног јединственог угроженог православног народа .
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Корабља – плутајући Храм

„Нека бије бура, лађе Христове никада неће потонути“
„Свети Никола, избави корабљ од корабљокрушенија“ записано је 

мојој породичној икони .

На свим језицима света грађевинско тело храма назива се „брод“ – На-
ва, nave, Schif… који је укотвљен на пристаништу планете да укрца верни-
ке овог света и да их преведе на онај свет . А питање је: како превести све 
жртве Јасеновца када су расуте дуж целог тока пловног пута Саве и Дуна-
ва? И на Плавој гробници острва Видо на мору опело се врши са брода и 
баца се венац у море . На мутној гробници Саве и Дунава неке бројне жртве 
су покопане дуж обала без икаквог знамења а понеке су долутале и изгуб-
љене чак у Црном мору . Злочинци су први имали такву идеју и зато су 
жртвама давали и писмене поруке – пропуснице с поздравом да и нама 
низводно буде јасно шта нас чека .

Одмах после стрељања ђака у Крагујевцу, који су стрељани ради од-
мазде „сто за једног“ због стратешки безначајне провокације револуцио-
нара, Немци су одлучили да предају Хрватима целу окупирану немирну 
Србију да они „уведу ред“ . У Београд је већ били стигли хрватски железни-
чари да преузму железничку станицу ради даљих зна се каквих акција и 
присили наше „квислинге“ Недића и Љотића да се понизе и додворе и да 
га рантују Немцима безбедност . Да те изнуђене жртве није било, истребљени 
би били практично сви Срби . Овако је могла наша српска окупаторска 
озлоглашена Специјална полиција да ухвати усташког командоса у Со-
лунској улици код железничке станице који је био убачен да убије само 
једној Немца, да би Немци ради одмазде убили сто Срба . Специјална по-
лиција га је ухватитила и ставила на невиђене муке, тако да је он оставио 
драгоцене податке шта се уствари догађа у НДХ .

 
Једна поучна лична инцијатива у братској Русији
Још пре десетак година један руски свештеник самоинцијатиивно адап-

тирао је један шлеп, и на једноставан начин дрвеном грађом адаптирао је 
брод-цркву .

Брод није имао свој погон, него је био шлепован . Ревносном свеште-
нику требало је четири године да дуж целе дужине Волге после седамдесет 
година покрсти сав народ .
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Данас је адаптиран и један трајект који самостално и брзо достиже 
свако место дуж 3 .692 километара дугог тока Волге, не рачунајући притоке .

У какав-такав храм може да се адаптира корито сваког ражалованог 
шлепа или брода, али то ће бити посебни случајеви са потребним посеб-
ним пројектом у коме ће многе потребе бити спутане . Утисак у таквој 
цркви, која је спуштена на дно бродског корита, јесте да је то својеврсни 
катакомбни храм затворен у потпалубље Нојевог ковчега спасења . На сло-
бодном отвореном акваторијуму зато ми предлажемо једно могуће идеал-
но и трајно решење, које би имало све неопходне одлике једног развијеног 
храма, као што би била црква на копну средње величине, која може да 
прими до три стотине верника, колико сматрамо да је потребно за једно 
достојно опело општег значаја . Разлика је само у томе што храм на копну 
има чврсте темеље у тлу, а храм на води на пространом сплаву-пловку .

Као прву неизбежну догму црква мора да прихвати да буде оријентисана, 
то јест окренута према истоку . Тиме се у православних молитва уклапа у 
васељену и одређује „своју местовременску тачку“, како је то изрекао руски 
песник Велимир Хлебњиков . У подсвести правосланих је урођено осећање 
да је земља округла и да се окреће: тако се опходом око Храма утврђује ово 
Свето место где се призива Дух Свети а не освећује се само брод већ и 
место пристајања где се – у нашем случају - налази још необележено ма-
совно гробље жртава . Надамо се да ће једном свако такво место бити обе-
лежено предложеном Ћеле кулом, у којој се неће вршити никакво опело .

Да би Храм морао да буде увек окренут према истоку, ово пловило 
мора да буде састављено од два зглобно покретно повезана дела . Назовимо 
их старим језиком:

1 .) „Корабљ“ који је округао пловак – сплав на коме се налази Храм . 
Сви наши славни манастири имају ограђену порту у кругу (Крст у кругу); 
ширина сплава технички обезбеђује плитак газ и стабилност од превртања, 
и омогућава широк опход око Храма .

2 .) Прилазни сплав, мост ка пристану, обали – „Крмчија“ (крма пло-
вила) прикопчава се под жељеним углом према странама света . На право-
угаоном сплаву -понтону налазе се само техничке и практичне потребе . 
На стубовима на спрату налази се мали стан за домаћина – чувара (калу-
ђера) а испод на слободном простору међу стубовима у ссобрашица (го-
сто пријемница) односно продужена литургија и трпеза Агапе .

Симболи Корабље
Богородица путоводитељка на прамцу (ширшаја небес је у апсиди) .
Јарбол крсташ са једром који живописан Христовим ликом (Светим 

Убрусом) .
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Скоро се по свим крововима сем куполе може ходати те се могу кори-
стити као горње палубе брода, и да се на њима поставе сунчани колектори .

Ивичне ограде су спојене заједно с клупама, и монтажне су на местима 
где су потребни . Широка корита пловака су од фероцемента са равним 
дном и плитким газом, тако да Корабља може да пристане и у плићаку . 
Фероцементне јахте сада су у великој моди и једре преко океана; имају 
дубоку кобилицу због држања правца и да се не би превртале .

Купола, тело Христово, има и бродске и црквене симболе: Фарос – све-
тионик (александријски) који окреће светло у круг редом кроз 12 прозор-
чића и исветљава Христа Сведржитеља живописаног у темену горње ку-
поле, који се сагледа кроз отвор у темену доње куполе . Обруч на бриду 
доње куполе застакљен је низом призми које расипају-шарају дугине боје 
по целом храму . Ноћу је супротно, дуге се расипају по околини .

Ове призме унапређују витражне прозоре од вештачки обојеног стак-
ла у трулу куполе с природиним бојама дуге, коју је Бог после потопа оста-
вио као своју везу са људима . Витраж се развио пре него што је Њутн от-
крио преламање свелости кроз призму .

Ово сматрамо не као новину већ као допринос развитку православне 
догме и примењено је већ у нашим пројектима . Прозори су типични брод-
ски индустријски типски (половни) . Велики проблем Корабље је пролазак 
испод ниских недовољно високих мостова . Међутим, постоје детаљне нау-
тичке карте где су изнесени сви параметри и правила пловидбе . Корабљ није 
линијски брод који плови без обзира на водостај . Његови пристани су на 
необележеној обали и растурени су дуж тока Саве Дунава . Корабљ ће имати 
свој календар кретања, и његово кретање неће се низати праволинијски .

Купола која се окреће као фарос имаће око свог обима масиван вијак 
– шраф, тако да ће само један човек моћи окретајући да је увуче и спусти 
куполу ради проласка испод ниских мостова .
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Просторна архитектонска композиција је у сажетом грчком крсту у 
традиционалном духу, препознатљивом као православном, иако није зи-
дана већ је изведена од крајње лаких панела металне конструкције с моћ-
ним изолационим слојем, обложеним споља белим декапираним лимом а 
са унутрашње стране незапаљивим полиуретанском плочама које се могу 
живописати . Архитектонско идејно решење је само део главног пројекта . 
У даљој разради пројект преузма машински инжињер, специјалиста за 
бродоградњу, који је од самог почетка и консултант .

Ово је само основна програмска ауторска скица на основу које треба тек 
израдити програмски задатак за израду мултидисциплинарног про јекта .

(Уместо печата)

Dr. Предраг Ристић (р . 1931) је архитекта и теоретичар архитектуре са де-
сетинама изведених храмова и свештених објеката . Докторирао је 1980 . го-
дине на Техничком универзитету у Грацу с темом Архитектура и урбанизам 
мезолитске културе Лепенског вира.
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Др . Предраг Ристич
Академия консервации СПЦ, Белград, Сербия

АРХИТЕКТУРНЫЙ ВЫЗОВ В ПРОСЛАВЛЕНИИ 
НОВОМУЧЕНИКОВ И КОМПЛЕКСА  

ЛАГЕРЯ СМЕРТИ ЯСЕНОВАЦ

КРАТКАЯ АНОТАЦИЯ: Возведение Дома Хлеба, истинного дома, было 
широко распространенной практикой, спонтанно возникавшей всюду, где 
находились Эдемские сады, но совершенное свое воплощение оно получило 
в подлинном Эдемском саду – Новом Иерусалиме. На Земле месится хлеб 
– просфора и приготовление к жертве, приносимой на трапезе – престоле, 
а Господь Саваоф, предводитель воинства небесного, присутствует при 
полном совершении чина заклания невинного Агнца, жертвы Христовой, 
пропуская энергию через обоюдоострое копье, которое с одной стороны 
пронзает, а с другой режет. В этом чине строительства святому-про-
року прежде воскресения оставлено, по решениям вселенского собора, по-
следнее, четвертое место по значению: ”…как и всем святым Божиим”. 
Пространство, на котором живописуют святые это не та небесная часть, 
в которой воплотился Бог Слово, но с помощью Божией, по нашему Бого-
искательству, литургия в Доме Хлеба может начаться и в обратном и 
чередующемся порядке, в этом случае от Новомучеников Ясеновацких, 
которые свою кровь смешали с кровью Агнца.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Преступник, Колокольня, Челе-кула, кирпич, Корабль

Др. Предраг Ристич (р . 1931) архитектор и теоретик архитектуры на счету 
которого десятки возведенных храмов и священных объектов . Защитил 
докторскую работу в 1980 года в Техническом университете Граца, по теме 
Архитектура и урбанизм мезолитской культуры Лепенского вира .
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Dr . Predrag Ristić
Conservation Academy of the Serbian Orthodox Church, Belgrade, Serbia

ARCHITECTURAL CHALLENGES IN MEMORIALISATION OF  
NEW MARTYRS OF JASENOVAC AND JASENOVAC  

DEATH CAMP COMPLEX

SUMMARY: Architect and architecture theoretician, Predrag Ristić, narrates about 
difficulties connected with trying to find architectural solution for memorialization 
of the Jasenovac death camp complex. Namely, phenomena of radical evil found in 
Ustashe death camp Jasenovac has to provoke different strategies for architectural 
and monumental depiction aimed at commemorative remembrance in Jasenovac. 
Purely religious and denominational ramifications have to be supplanted with strat-
egies out of the cliché that might answer topological specifications of place Jasenovac. 
Namely, much of humidity, natural river meander boundaries, different political 
approaches, infected with socialist transitional prejudices and present political pre-
dicament, make this place very hard to place into standard architectural genres. 
Especially if Jasenovac is seen as a consummation and recapitulation of whole mar-
tyrdom Serbian, and not only, Christian tradition. Architect Ristić suggests two solu-
tions, one – reenactment of Kosovo monument Skull Tower (Ćele-kula), which might 
serve as leitmotiv repeated all along the Sava boundary, and along the Gradina 
complex ground, and – river ship church, similar to one find in Volga parochial 
church system in Russia.

KEY WORDS: Perpetrator, Belfry, Skull Tower, brick, Ship.

Dr. Predrag Ristić (b . 1931) is an architect and theoretician of architecture with 
dozens of churches and sacred buildings projected and built . He got his Ph . D . 
from Polytechnic University of Graz with thesis Architecture and Urbanism of 
Mesolithic Culture of Lepenski Vir. 
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