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С В Е  Д О  Ч А Н  С Т В А

БО ГО ЉУБ ШИ ЈА КО ВИЋ

КУЛ ТУ РА ПАМ ЋЕ ЊА И БРИ ГА ЗА ЖР ТВУ

По што ва ни пред сјед ни че Ма ти це срп ске!
Да ме и го спо до!
Из у зет на ми је част да у Ма ти ци срп ској мо гу да из ло жим 

те му „Кул ту ра пам ће ња и бри га за Жр тву”, те му ко ја при па да 
упра во Ма ти ци срп ској, ко ја од осни ва ња до да нас ње гу је кул ту
ру пам ће ња и бри не за Жр тву. У ду гој сво јој исто ри ји и у ра зним 
окол но сти ма Ма ти ца срп ска је оку пља ла мно ге пче ле и ста вља ла 
мед и ме лем на ра не на шег на ро да.*

Муч на је чи ње ни ца да се срп ски на род, не вољ но и слав но, убро
јао ме ђу не ко ли ка на ро да с про цен ту ал но нај ве ћим вој ним и ци вил
ним жр тва ма у но ви јој исто ри ји (XIX и XX ви јек). Сто га на ша оба
ве за и по тре ба да ус по ста ви мо ме мо ри јал ну уста но ву по све ће ну 
срп ским жр тва ма – Спо мен Жр тве – је сте иден ти тет ске и ег зи стен
ци јал не при ро де, она је та ко ре ћи он то ло шка а не са мо мо рал на.

По нос и сла ва са ко ји ма је срп ски на род иза шао из Ве ли ког 
ра та ни су мо гли да убла же пат њу и бол ве ли ког стра да ња. По сле
ди це по Ср би ју би ле су ка та стро фал не и не на док на ди ве: број смрт
но стра да лих ста нов ни ка Ср би је про цје њу је се на око 1.300.000, 

* У из ла га њу се осла њам на сво је ра ни је тек сто ве (гдје се те ма ши ре за
хва та и упу ћу је на ре ле вант ну ли те ра ту ру): „О Жр тви и Пам ће њу” (2000), „О 
пам ће њу и за бо ра ву: Иден ти тет из ме ђу он то ло ги је и дис кур са” (2005) (оба 
тек ста су пре штам па на у мо јој књи зи При сут ност тран сцен ден ци је: Хе лен ство, 
Хри шћан ство, Фи ло со фи ја исто ри је, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2013, 22–28, 
64–71), „Бри га за Жр тву: Пам ће ње Име на и Спо мен Срп ске Жр тве” (2006, 2010) 
(пре штам па но у мо јој књи зи Огле да ње у кон тек сту: О зна њу и вје ри, пре да њу 
и иден ти те ту, цр кви и др жа ви, дру го, про ши ре но из да ње, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град 2011, 345–358) и Ве ли ки рат, Ви дов дан ска ети ка, Пам ће ње: О исто ри ји 
иде ја и Спо ме ну Жр тве, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2015. 
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тј. 28% укуп ног ста нов ни штва (Ср би ја је из гу би ла 62% му шког 
ста нов ни штва од 18 до 55 го ди на, од че га 53% по ги ну лих и 9% трај
них ин ва ли да), од мо би ли са них 707.000 вој ни ка по ги ну ло је или 
умр ло ви ше од по ло ви не (370.000), оста ло је 114.000 ин ва ли да, пре
ко по ла ми ли о на рат не си ро ча ди, дје це без хра ни те ља; при вред на 
и људ ска до бра би ла су у огром ним раз мје ра ма де ва сти ра на: у 
укуп но 544 пред у зе ћа уни ште но је 57% ма ши на и ин ста ла ци ја, 
оште ће ни су руд ни ци ме та ла 50% а руд ни ци угља 100%, опљач
ка но је 24.600 то на ба кра, 2.970 то на оло ва, 150.000 то на пи ри та, 
500.000 то на лиг ни та, 220.000 то на ка ме ног и мр ког угља, 750.000 
то на тер ци јар ног мр ког угља, 1.610 то на зла та и 3.100 то на сре бра 
(пред мет ор га ни зо ва не рат не пљач ке је та ко ђе пе тро леј, ву на, ко жа, 
жи то, бра шно, ви но, ра ки ја, со, сто ка итд.), сточ ни фонд је уни штен 
70% а то ли ко је сма ње на и по љо при вред на про из вод ња, по љо при
вред не ма ши не и објек ти су оште ће ни 44%, по ру ше ни су мо сто ви 
и же ље знич ке пру ге, из гу бље но је око три пе ти не на ци о нал ног 
бо гат ства; у Ср би ји са мо је дан од хи ља ду се ља ка има чи та во оди
је ло, а број рад ни ка тек 1923. до сти же број из 1910. Цр кве и ма на
сти ри су та ко ђе би ли пред мет де ва ста ци је и пљач ке (зво на, мо би
ли јар, оде жде, књи ге, све!). Стра да ло је пре ко 50% све ште ни ка и 
мо на ха, њих бли зу 2000. (Ово ме тре ба до да ти стра да ња и гу бит ке 
у бал кан ским ра то ви ма. До дат ни по сле рат ни те рет би ла је срп ска 
ве ли ко ду шност пре ма но вим обла сти ма про ши ре не др жа ве, Кра
ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, из ко јих је Ау стро у гар ска мо
би ли са ла пре ко 500.000 вој ни ка, а ко је су из јед на че не у по дје ли 
рат них ре па ра ци ја, чи ји ду го ви и зај мо ви су та ко ђе со ли дар но 
пре у зе ти итд.) Но нај ви ше су бо ље ли пла ни ра ни и по чи ње ни 
окрут ни и ма сов ни зло чи ни, сви ре па звјер ства од стра не вла сни ка 
ци ви ли за ци је и кул ту ре. Кад је ау стро у гар ски ци ви ли за тор за по
чео агре си ју на Ср би ју упа дом у Ма чву, до нио је са со бом 2.700 
вје ша ла. На мје ра да се уни шти срп ски на род би ла је не скри ве на 
и озбиљ на, а у при лич ној мје ри је и оства ре на. Из да на шње пер
спек ти ве ја сно се ви ди да се Ср би од по сле ди ца Ве ли ког ра та до 
да нас ни су мо гли по вра ти ти. Да нас још те же.

Ка ко са вла да ти исто риј ско ис ку ство стра да ња у Ве ли ком 
ра ту 1914–1918. и ње го вом на став ку 1939–1945? Не: про сла ва ка та
стр о фе и кон ти ну и ра них по губ них илу зи ја, оби ље жа ва ње ко је за 
со бом не оста вља ни би љег ни ожи љак, ево ци ра ње као по вра так 
оно ме што је не по врат но и „не по вра ти ло се” – то не би био од го
во ран од нос. Спо мен Жр тви је пи та ње жи во та у бу дућ но сти. Из ло
жен по гр о му и про го ну мно го пу та у ду гом кре та њу кроз исто ри ју, 
а у два де се том ви је ку на ро чи то, срп ски на род је био при ну ђен да 
под не се огром не жр тве. Ма ли по бро ју али ве ли ки по свом на цио
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нал ном ка рак те ру, срп ски на род је за од бра ну пра ва на по сто ја ње 
у свом иден ти те ту и сло бо ди и сам био спре ман да под не се сва ку 
жр тву. При ну ђе ност и спрем ност на жр тву ра ди од бра не жи вот ног 
про сто ра и жи вот них иде а ла – ова ка рак те ри сти ка је одав но ушла 
у на род но пре да ње и епи ку као осно ва „ви дов дан ске ети ке” и по
кре тач ког на че ла „за Крст ча сни и Сло бо ду злат ну”: етос жр тве 
и под ви га по стао је дио иден ти те та срп ског на ро да, ње го ва кон
стан та. Ва жан услов иден ти те та је пам ће ње, тим ва жни ји за оног 
ко је ду го и че сто под вр га ван си сте мат ском при ти ску да про ми
је ни иден ти тет. Исто риј ско пам ће ње као прет по став ка исто риј ског 
зна ња и исто риј ске са мо сви је сти, као бри га за тач ке ослон ца на
ци о нал ног иден ти те та у исто риј ском тра ја њу, нео п ход но је и због 
са бир не сви је сти о про шло сти и због ори јен та ци је у бу дућ но сти. 
Пам ти ти пра вед не и не ви не жр тве, ње го ва ти спо мен Име на Жр тве 
– на то нас оба ве зу је ува жа ва ње ба зич них мо рал них нор ми, во ља 
за очу ва њем иден ти те та и ин те гри те та, пра во на при зна ње и са мо
о дре ђе ње, оба ве зу је нас све ти ња жи во та, на ро чи то бу ду ћих жи во
та. Или ће мо ак тив но по што ва ти жр тве и од бра ни ти њи хо во пра во 
на сми сао жр тво ва ња, или ће мо да ти за пра во на си љу и узе ти уче
шћа у за бо ра ву. По треб на нам је кул ту ра пам ће ња.

*

Кул ту ра пам ће ња (и сје ћа ња) све че шће се на во ди као од ли ка 
на шег вре ме на. То је дру ги на зив за од нос пре ма про шло сти. И 
би ло да се ра ди о „очу ва њу” или „пре вла да ва њу” про шло сти, о 
„су о ча ва њу” с про шло шћу или из бје га ва њу да се оно до го ди – од
нос пре ма про шло сти уви јек је од ре ђен ста но ви штем у са да шњо
сти, јед на ко кад је у пи та њу ис пи ра ње пам ће ња или оп сјед ну тост 
пам ће њем. Уто ли ко се про шлост кон сти ту и ше, по не кад и кон струи
ше, и то у пам ће њу ка ко ин ди ви ду ал не та ко и ко лек тив не и дру
штве не сви је сти. Има ти про шлост тј. има ти пам ће ње ва жан је 
функ ци о нал ни еле мент иден ти те та, и ин ди ви ду ал ног и со ци јал
ног. Сто га је пам ће ње (и за бо рав) си стем ски и фун да мен тал ни про
блем со ци јал них на у ка. 

Пам ће ње је од ли ка сви је сти по је дин ца, као и ко лек тив не и 
дру штве не сви је сти; оно је ускла ди ште но у про из во ди ма кул ту ре, 
а функ ци о нал но је при сут но у дру штве ним од но си ма. Ови раз
ли чи ти ни вои и ти по ви пам ће ња се ме ђу соб но про жи ма ју и усло
вља ва ју.

Пам ће ње као спо соб ност ин ди ви ду ал не сви је сти је ва жан услов 
иден ти те та лич но сти, и то као прет по став ка чи та вог свје сног жи во
та, и као услов са мо сви је сти, и као „са мо о сје ћа ње” – нпр. пам ће ње 
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ти је ла као ау то пер цеп ци ја соп стве не ин ди ви ду ал но сти. При том 
пам ће ње и као спо соб ност и као са др жај има ди на мич ку при ро ду, 
о че му на по се бан на чин го во ри би о гра фи ја као основ на по став ка 
лич ног иден ти те та ко ји се стал но из но ва про жи вља ва и ту ма чи 
кроз про мјен љи ви ме ди јум пам ће ња. Не до ста так пам ће ња до вео 
би у пи та ње те мељ иден ти те та и сми сле ност по сту па ња, ка ко ин
ди ви ду ал ног та ко и ко лек тив ног. Ра зни ти по ви па то ло ги је пам ће ња 
про бле ма ти зу ју уко ри је ње ност иден ти те та. На су прот то ме, пам
ће ње ускла ди ште но у ма те ри јал ним ар те фак ти ма и у сим бо лич ким 
и ду хов ним про из во ди ма кул ту ре, ма ка ко ина че они би ли отво
ре ни за ин тер пре та ци ју, пред ста вља тач ке ослон ца иден ти те та у 
исто риј ском тра ја њу.

Пам ће ње је со ци јал но усло вље но и струк ту ри са но: за јед нич ко 
пам ће ње сти че мо у за јед нич ки про жи вље ном ис ку ству; ко лек тив
но пам ће ње об ли ку је се уну тар гру пе и фор ми ра са му гру пу; дру
штве но пам ће ње са др жа но је у дру штве ним од но си ма и трај но је 
смје ште но у кул ту ри и ин сти ту ци ја ма дру штва. И као што се ин
ди ви ду ал но пам ће ње ин те гри ше у за јед нич ко, та ко и дру штве но 
пам ће ње су штин ски ути че на из град њу не са мо со ци јал ног не го 
и лич ног иден ти те та. Еми нент не фор ме дру штве ног пам ће ња су 
со ци јал не ин сти ту ци је као што су др жа ва и ње ни ор га ни, или 
уста но ве обра зо ва ња и кул ту ре. Обра зо ва ње је ва жно, из ме ђу оста
лог, за трај ност и пре но ше ње дру штве ног пам ће ња и за (ре)про дук
ци ју ко лек тив ног иден ти те та. Бу ду ћи да обра зо ва ње прет по ста вља 
чо вје ко ву су штин ску не до вр ше ност, оно са др жи мо гућ ност да 
струк ту ре мо ћи, пот по мог ну те пе да го шким ва ја ри ма, об ли ку ју 
чо вје ка с ци љем да се про из ве де по жељ ни ко лек тив ни иден ти тет; 
та ко до би ја мо мо би ли зу ју ће фор ма тив но вас пи та ње, чи ји за о штрен 
об лик је го ла ин док три на ци ја. Че сто су му зе ји, као па ра диг ма тич
на фор ма ин сти ту ци о на ли зо ва ног пам ће ња, пре вас ход но ин сти
ту ци је мо ћи.

Про шлост до би ја зна че ње из са да шњо сти (с об зи ром на не ку 
бу дућ ност), па пре ма то ме са да шњост да је кри те ри ју ме за се лек
то ва ње тј. чу ва ње и бри са ње са др жајâ пам ће ња про шло сти, на и ме 
кри те ри ју ме за но во ту ма че ње и да ва ње но вог сми сла про шло сти. 
По сто ји, да кле, не са мо спон та ни не го и пла ни ра ни „гу би так” у 
пам ће њу. Одав де по вла чи сво ју мо гућ ност из ми шља ње тра ди ци је, 
ус по ста вља ње вје штач ког кон ти ну и те та са из ми шље ном про шло
шћу, кон стру и са ње иден ти те та (ко ји је функ ци о на лан ма ко ли ко 
био фик ци о на лан). Ва жно је при том раз лу чи ти: да ли је пам ће ње 
јед не за јед ни це њен свје сни из бор или је на мет ну то, на и ме да ли 
је иден ти тет ко ји за јед ни ца об ли ку је ау тен ти чан (ау то ре фе рен тан) 
или се ма ни пу ла тив но кре и ра од стра не дру гог (хе те ро ре фе рен тан). 
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Ре кон струк ци ја и ре ме мо ра ци ја исто ри је је по тре ба јед не за јед ни це, 
на ро чи то из ра же на на кон исто риј ских лу та ња и ло мо ва, ка да је 
ра ди очу ва ња еле мен тар ног иден ти те та нео п ход но про на ћи и ухва
ти ти соп стве ну ка рак тер ну нит. Но, ана ли зи тре ба под врг ну ти и 
дис курс пам ће ња као си стем ис ка за ко ји кон стру и шу објект пам
ће ња и та ко про из во де од ре ђе ну вер зи ју до га ђа ја – или на осно ву 
по ла га ња пра ва на зна ње и исти ну у сво јој пер спек ти ви, или у 
свр ху пу ког кон стру и са ња функ ци о нал ног иден ти те та.

Ана ли тич ки, мо же мо го во ри ти о два ти па иден ти те та, ко ји 
се у ствар но сти ви ше слој но пре пли ћу: он то ло шки иден ти тет и 
дис кур зив ни иден ти тет. Он то ло шки иден ти тет је „објек ти ви стич
ки”, од но си се на људ ску „при ро ду” и „су шти ну” ко ја укљу чу је 
иден ти тет лич но сти и при пад ност тра ди ци ји; овај иден ти тет под
ра зу ми је ва ста бил но пам ће ње. Дис кур зив ни иден ти тет је од ре ђен 
дру штве ним по ло жа јем и уло гом, а ка рак те ри ше га кон сти ту ци
о на ли зам и фик ци о на ли за ци ја; овај иден ти тет ра чу на на мо гућ
ност за бо ра ва и кон струк ци ју пам ће ња.

*

Не са вр ше ност пам ће ња нас уз не ми ра ва, а пот пу ни гу би так 
пам ће ња ужа са ва! При мје ћу је мо да вре ме ном не што бли је ди и 
са свим иш че за ва из на шег пам ће ња, да не што уоп ште ни смо за пам
ти ли, или да се не мо же мо сје ти ти не че га што пам ти мо. На су прот 
то ме, не ки тра у ма тич ни до га ђај не мо же мо да за бо ра ви мо, упр кос 
на шој во љи и по тре би да се од бра ни мо од ње го ве на ме тљи во сти. 
Та ко ђе, ми по гре шно пам ти мо, пам ти мо су ге стив но и ма ни пу ла
тив но, пам ти мо пер спек ти ви стич ки и кон струк ти ви стич ки. Уне
ко ли ко је па ра док сал но то што је чо вјек свје стан да за бо ра вља, 
што пам ти да за бо ра вља. У то ме је до дат ни сми сао Тер ту ли ја но вог 
ста ва да је „од свих би ћа чо вјек мо жда нај за бо рав ни ји” (ho mi ni 
om ni um for si tan ob li vi o sis si mo; De ani ma c. XXIV, PL 2, 688C–689A). 
Оди се је ви дру го ви су се хра ни ли ло то сом (λωτοφάγος) па су за бо
ра ви ли на по вра так у отаџ би ну (Оди се ја IX 82–104), на и ме за бо
ра ви ли су оче ве, бра ћу, же не, дје цу – за бо ра ви ли су иден ти тет: ко 
су и ода кле су. За бо рав је, да кле, за бо рав се бе. У ор фич копи та
го ров ским кру го ви ма и код Пла то на вје ру је се да су ду ше умр лих 
осло бо ђе не сје ћа ња на свој пре ђа шњи жи вот и да по нов ним ро ђе
њем из но ва сти чу жи вот но ис ку ство – и не са мо да ду ша у жи вот 
ула зи са за бо ра вом не го и у жи во ту „во де за бо ра ва” (λήθη) од вра
ћа ју ду шу од исти не (као неза бо рав но сти: ἀλήθεια). Сва ко за бо
ра вља ње оног истин ског и жи вот но ва жног во ди са мо за бо ра ву 
(ob li vio sui; упор. Bo et hi us, De con so la ti o ne Phi lo sop hi ae I 6, 18). 
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Дра ма ти чан об лик чо вје ко вог са мо за бо ра ва је за бо рав Бо га. 
За бо рав Бо га је за бо рав Хри сто ве жр тве за нас, на те ме љу ко је по
сто ји мо (као људ ска би ћа по сто ји мо у мје ри у ко јој се жр тву је мо 
за дру ге и дру ги за нас, а не ако дру ге жр тву је мо се би, че му нас 
во ди ин стинкт би о ло шког по сто ја ња). Јед на од нај и зра же ни јих 
ка рак те ри сти ка но во вје ко вља је за бо рав тран сцен ден ци је, на и ме 
про гон све то сти, ко ји пра те ре ла ти ви за ци ја ври јед но сти, фраг мен
та ци ја сви је сти и илу зи о ни са ње ствар но сти. То има кар ди нал не 
по сле ди це за при ро ду и кон сти ту ци ју иден ти те та лич но сти и за
јед ни це. Хри шћан ски иден ти тет уте ме љен је у ев ха ри стиј ској 
анам не зи Хри ста и у Пам ће њу Бо га (Μνήμη Θεοῦ, Me mo ria Dei, 
Me mo ria Chri sti). Сва ком на шем од но су пре ма Бо гу прет хо ди сје
ћа ње на Бо га. Ре ла ци о но кон сти ту и са ти се бе из овог сје ћа њана
Бо га и у по сту па њу има тиБо гана па ме ти зна чи тра жи ти мје сто 
у Бо жи јем Пам ће њу. 

Они ко ји за бо ра вља ју Бо га окре ну ти су смр ти, а жи во ту они 
ко ји пам те Бо га. И кад упо ко је не ис пра ћа мо ри је чи ма „вѣчная 
память”, он да зна мо да они ни су не за бо рав ни у на шем пам ће њу и 
спо ми ња њу не го у вјеч ном пам ће њу Бо жи јем. Име ко је се мо ли тве
но спо ми ње и ко је Бог пам ти не са мо да је са чу ва но од за бо ра ва 
не го и од смрт ног за ти ра ња. Пре ма ста ро за вјет ној Књи зи про ро ка 
Иса и је (56:5), Го спод ће они ма ко ји тво ре прав ду Ње го ву и др же 
за вјет Ње гов „да ти у до му свом и ме ђу зи ди на ма сво јим спо мен 
(yad) и име (šem) бо ље не го си но ва и кће ри, име вјеч но да ћу сва ко
ме од њих ко је не ће не ста ти”. Вјеч но име је име у вјеч ном Бо жи јем 
Пам ће њу; спо мен и име (םֵׁשָו דָי – yad va šem) – то ни је тек пси хо ло
шко пре вла да ва ње за бо ра ва ни ти емо тив но за др жа ва ње у сје ћа њу 
не го он то ло шко оси гу ра ње по сто ја ња у име ну („у до му... ме ђу 
зи ди на ма”). Име је по сто ја ње, у је зи ку ко ји је мо ли тва и ко ји је 
пам ће ње, а кад смо у мо ли тви ми смо у Бо жи јем Пам ће њу.

*

За бо рав је од ан тич ких вре ме на до да нас мно го пу та опро бан 
ре пре сив ни ин стру мент мо ћи. Пре су да (обич но пост хум на) на ка зну 
бри са ња из пам ће ња (dam na tio me mo ri ae или me mo ria dam na ta) 
спро во ђе на је уни шта ва њем или оште ћи ва њем и скр на вље њем 
свих спо ме на, успо ме на и спо ме ни ка ко ји под сје ћа ју на ка жње ног 
с ци љем из гнан ства и из оп ште ња из пам ће ња у по том ству и пот пу
ног укла ња ња из исто ри је. Осу ђе ност на за бо рав прак ти ко ва на је 
за ти ра њем сва ког тра га да је ка жње ни уоп ште по сто јао, узи ма њем 
пра ва на гроб, све до за бо ра ва име на, бри са њем име на, за бра ном 
по ми ња ња име на и да ва ња тог име на но во ро ђе ном: гу би так пра ва 
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на име на над гроб ном спо ме ни ку и за бо рав име на тре ба ло би да 
зна чи де фи ни тив ну по бје ду смр ти. Јер: име је пам ће ње.

По се бан об лик dam na tio me mo ri ae мо гла би да бу де осу да или 
про клет ство по ра же ног на пам ће ње по ра за. Пер вер то ва на фор ма 
је за бо рав из ми ло ср ђа као чин по ли тич ке мо ћи ко јим се „за бо ра
вља” кри ви ца, опра шта ка зна и до дје љу је по ми ло ва ње. Ме ђу тим, 
ам не сти ја („не пам ће ње”: ἀμνηστία од μνήμη) као акт ми ло сти ни је 
ам не зи ја („не сје ћа ње”: ἀμνησία од μνήμη, али пре ма енгл. am ne sia) 
као гу би так спо соб но сти сје ћа ња. Узи ма ју ћи се би пра во на „за бо
рав”, моћ по твр ђу је се бе као моћ.

За бо рав је та ко ђе ак тив ност и уче ству је у кон струк ци ји пам
ће ња, а то је осно ва за кон струк ци ју и чак из ми шља ње про шло сти, 
ко је се пред у зи ма у са да шњо сти ра ди ци ље ва у бу дућ но сти. Из
ми шља ње про шло сти је или ау то ном но – пред у зи ма га су бјект у 
ра спо ну од са мо од бра не до са мо об ма не, или хе те ро ном но – пред
у зи ма се над су бјек том, ко ји тад по ста је објект ма ни пу ла ци је и 
овла да ва ња. (Ова два ау тор ства из ми шља ња про шло сти ни су ме
ђу соб но ис кљу чи ва.) Из ми шља ње про шло сти има да кле етич ке 
им пли ка ци је.

Струк ту ре мо ћи у на ше до ба по сје ду ју уса вр ше не ин стру
мен те да на ло кал ном и гло бал ном со ци јал ном пла ну у свр ху ма
ни пу ла ци је и овла да ва ња про из во де алом не зи ју (кри во тво ре ње 
са др жа ја пам ће ња) и па рам не зи ју, псе у дом не зи ју (ла жни са др жај 
пам ће ња ко ји се нео сно ва но до жи вља ва као сје ћа ње). По ред кон
стру и са ног дис кур зив ног иден ти те та, за ко ји је услов за бо рав, 
не о п ход но је из бо ри ти се за пра во на пам ће ње. Отво ре ној по ну ди 
да се бу де ло то фаг, онај ко ме је хра на тра ва за бо ра ва, мо же мо се 
су прот ста ви ти та ко што ће мо пам ти ти Име и не ће мо за бо ра ви ти 
тран сцен ден ци ју. По треб на нам је јед на он то ло ги ја пам ће ња (и фе
но ме но ло ги ја за бо ра ва) за сно ва на на Жр тви ко ја нас уте ме љу је у 
иден ти те ту.

*

Чи та ва исто ри ја мо же се по сма тра ти као исто ри ја стра да ња 
и спа се ња, па пре ма то ме као исто ри ја жр тве. Ка ко из гле да исто
ри ја по сма тра на очи ма жр тве? – то је пи та ње на ко је тек тре ба да ти 
од го вор, и то ис по ста вља њем оне исти не ко ја је у ис ку ству жр тве, 
а то је ап со лут но ис ку ство жи во та и смр ти.

По сто ји мно штво те о ри ја о жр тви, при сут не су раз не сим бо
ли за ци је и ме та фо ри за ци је жр тве, као и ко ло кви јал на упо тре ба 
тер ми на „жр тва” за сва ку вр сту стра да ња, тр пље ња и тру да. Раз
ли чи та те ма ти зо ва ња жр тве у вик ти мо ло ги ји или та на то ло ги ји, 
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или у по ли тич кој иде о ло ги ји и де ма го ги ји, или пак у ми то ло ги ји 
– до дје љу ју жр тви пер спек ти ву објек та, би ло да је ри јеч о жр тви 
не срећ них окол но сти, о си ту а ци ји објект не по го ђе но сти, би ло да 
је жр тва схва ће на као ри ту ал ни дар ко ји се при но си бо жан ству (о 
че му го во ри древ на фор му ла жр тво при но ше ња do ut des, „да јем ти 
да би ти дао ме ни”). За хри шћан ско ра зу ми је ва ње жр тве Хри сто
во стра да ње, смрт и вас кр се ње има од лу чу ју ћи хер ме не у тич ки 
сми сао: Хри сто ва жр тва је ори јен тир за ра зу ми је ва ње фе но ме на 
жр тве и жр твов не тер ми но ло ги је. Са да ви ше ни је Бог тај ко ме су 
по треб не жр тве уми ло сти вље ња (то је ми то ло шко и па ган ско схва
та ње жр тве, ко је је у осно ви сва ког жр тво ва ња дру гог за се бе), не го 
је жр тва по ми ре ња (ἱλασμός, 1Јн 2:2, 4:10) по треб на чо вје ку, и то 
та ква ко ју је у ста њу да при не се са мо Бог као је ди на чи ста Жр тва 
(што је узор за хри шћан ски иде ал жр тво ва ња се бе за дру гог): „Јер 
ни је мо гу ће да крв ју на ца и ја ра ца спе ре гри је хе” (Јев 10:4). Хри сто
ва за ступ нич ка и за мјен ска жр тва (суп сти ту тив на жр тва „за гри
је хе на ше”, Рим 4:25) има за циљ ис ку пље ње и спа се ње чо вје ка 
(„да из ба ви”, ἀπαλλάξῃ, Јев 2:15). Као чи ста жр тва Бо га за чо вје ка 
– Хри сто ва жр тва нас осве ћу је јед ном за у ви јек (Јев 9:28 ἅπαξ, 10:10 
ἐφάπαξ, 14 εἰς τὸ διηνεκές) и уки да по тре бу да љег жр тво ва ња: до
вољ но је ев ха ри стиј ско при че шћи ва ње Ње го вом жр твом ко је је 
спо мен Хри ста („ово чи ни те за мој спо мен”, Лк 22:19). Као сло
бод ни при нос љу ба ви, као жи вот но кон крет на и ап со лут на жр тва 
љу ба ви („зна ју ћи Исус да је до шао ње гов час... љу био их је до 
кра ја”, Јн 13:1; упор. 1Јн 4:10), као вољ но од ри ца ње од се бе и да ва
ње/да ри ва ње се бе, Хри сто ва жр тва има пер спек ти ву су бјек та тј. 
лич но сти: хри шћан ство, по пр ви пут уоп ште, го во ри из пер спек
ти ве жр тве.

Жр тве но да ри ва ње се бе и ње гов спо мен (уче ство ва ње у жр тви) 
ус по ста вља, одр жа ва или об на вља за јед ни цу; уте ме љу ју ћи и об је
ди њу ју ћи за јед ни цу жр тва кон сти ту и ше њен иден ти тет и њен етос. 
Жр тво ва ње за за јед ни цу прет по ста вља да до га ђа ји има ју исто риј
ски сми сао; жр тва исто ри ји да је сми сао. Не са мо за то што жр тва 
свје до чи је дан то тал ни и ра ди кал ни ре а ли зам, што нас су о ча ва с 
бру тал ном кон кре ти за ци јом исто ри је. Жр тва је су бли ма ци ја исто
ри је. Исто риј ска исти на ни је ло гич ка ни уни вер зал на већ до га ђај на 
и уни кат на, и ни је не про ти вр јеч на. До га ђај уз ви ше ног жр тво ва ња 
има зна че ње при су ства све тог и да је сми сао исто риј ском вре ме ну, 
по ста је исти на исто риј ског вре ме на, исти на као до га ђај и дар. Спрем
ност на жр тву на рав но не зна чи ве ли ча ње жр тво ва ња као ври јед
но сти по се би, јер је ври јед ност жр тве у ње ној чи сто ти и свр си, и 
упра во то да је сми сао до га ђа ји ма. Сми сао и свр ха исто ри је мо ра 
би ти спа се ње, ина че би нам оста ло обе сми шља ва ју ће тра ја ње у 
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про то ку фи зи кал ног вре ме на, жи вот би био пу ки слу чај а жр тва 
не сре ћа: ак ци дент и ин ци дент. Ес ха тон ни је тек не ки крај њи до
га ђај, не на зи ру ћи циљ, спе ку ла тив ни спас, утје шна пси хо ло шка 
на да, не по у зда но увје ре ње – ес ха тон је по тен ци јал но у сва ком 
исто риј ском тре нут ку као мје ри ло ње го вог сми сла. Ко сов ски Ви
дов дан и Ја се но вац су је дин стве не жр тве не па ра диг ме ко је омо
гу ћа ва ју да до га ђа је ра зу ми је ва мо као на шу исто ри ју. Жр тва је 
нај ва жни ји спо мен ко ји оба сја ва оно што се до го ди ло у исто ри ји. 
Жр тва и стра да ње (на и ме до жи вљај исто риј ски про жи вље ног 
стра да ња, од ва жност и од го вор ност исто риј ског по сто ја ња, исто
риј ско ис ку ство гра нич них си ту а ци ја, по бје да и по ра за, сла ве и 
уни же ња) има ју епи сте мич ки сми сао јер омо гу ћа ва ју ра зу ми је ва
ње исто ри је. Ода тле про ис хо ди хер ме не у тич ки зна чај стра дал них 
на ро да за ра зу ми је ва ње исто ри је, уко ли ко исто риј ске до га ђа је 
по сма тра мо из пер спек ти ве жр тве.

Иден ти тет срп ског на ро да ка рак те ри ше етос жр тве и под ви
га. По свом основ ном на че лу („за Крст ча сни и Сло бо ду злат ну”) 
и по сво јој при ро ди овај етос је ду бо ко хри шћан ски. То је етос сло
бо де и љу ба ви као основ них од ли ка лич но сти, бит но ве за них за 
дар и жр тву, и то етос као на чин по сто ја ња лич но сти у за јед ни ци 
(људ ској и бо жан ској) мно го ви ше не го што је то не ка фи ло со фи ја 
мо ра ла (ети ка) или прак тич ко мо рал но уче ње (мо рал ка, мо ра ли сти
ка). Жр тве ни етос као на чин по сто ја ња у сло бо ди и љу ба ви омо гу
ћа ва да се је дин стве на и уни вер зал на исти на лич но сти кон крет но 
ег зи стен ци јал но оства ру је у за јед ни ци и исто ри ји: у жр тви и под
ви гу жи вот лич но сти се оства ру је у исто риј ским до га ђа ји ма за јед
ни це. Етос жр тве и под ви га прет по ста вља јед ну исто ри о со фи ју и 
ес ха то ло ги ју, а та ко ђе је у те ме љи ма јед не кул ту ре у ко јој жр тво
ва ње има сми сла, што је за пра во из раз хри шћан ске кул ту ре уте ме
ље не на Жр тви Хри сто вој. Жр тве ни под виг као исто риј ско оства
ре ње лич но сти ни је да кле ин ди ви ду ал но и при ват но по стиг ну ће 
вр ли не, ни по што ни је гест са мо до вољ но сти је дин ке пред у зет из 
раз ло га дру штве не оба ве зе или мо ра ли стич ке су је те, већ упра во 
су прот но: под виг је пре ва зи ла же ње ин ди ви ду а ли зма у за јед ни ци 
и исто ри ји, жр тве но да ри ва ње ко је по је дин ца до во ди до ег зи стен
ци јал не про мје не у хри сто ли ку лич ност. Под виг је на сто ја ње да 
се пре ва зи ђу не под но шљи ва огра ни че ња ре ал но сти, као што је 
аске за на ди ла же ње ну жно сти при ро де. Жр тва и под виг свје до че 
до га ђај ну и ег зи стен ци јал ну исти ну ко ја об је ди њу је за јед ни цу и 
уте ме љу је етос и иден ти тет на ро да. Жр тва је за лог за јед ни це и са
бир но ис ку ство исти не у су прот ста вља њу на си љу.

Исти на из пер спек ти ве Жр тве као су бјек та бит но се раз ли
ку је од исти не из пер спек ти ве На си ља ко је тра жи жр тву као 
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објект. На си ље стиг ма ти за ци јом кон стру и ше жр тву као објект и 
та ко ра ци о на ли зу је сво је по ступ ке, оно де мо ни зу је жр тву и та ко 
при кри ва све тост жр тве. При кри ва и сво ју при ро ду. На си ље је 
сва ка, ди рект на или ин ди рект на, при мје на си ле, мо ћи и по ло жа ја 
над ти је лом, сви је шћу, во љом и до бри ма да би се до ми ни ра ло и 
вла да ло та ко што ће се ути ца ти на про мје ну сло бод не во ље, би ло 
стра хом би ло ма ни пу ла ци јом. На ро чи то је рат на чин да се си лом 
обез би је ди пра во на не ка жње но уби ја ње љу ди и пљач ку њи хо вих 
до ба ра (упор. Пла тон, За ко ни 626b). Са ста но ви шта На си ља ка у за
ли за ци ја ра та (из на ла же ње раз ло га ра та, што као пр ву пра ти љу 
има мо ра ли за ци ју ра та) из во ди се из ин те ре са за ра ће них стра на 
и у крај њем из ре зул та та ра та. Са вре ме но На си ље, као пер вер то
ва на и ра ди ка ли зо ва на вик ти мо ло ги ја, за пра во је но ви ап со лу ти
зам: На си ље хо ће да за у зме Хри сто во мје сто. Не ви на и не на сил на 
Жр тва је ап со лут на ври јед ност: то је Хри стос. На вод но, хри шћан
ство мир обе ћа ва али не до но си, па ће мир и то ле ран ци ју да до не се 
На си ље. Ова мо дер ни за ци ја вар вар ства, ко ја се ко ри сти ми то твор
ним оправ да ва њем на си ља кон стру и са њем кри ви це, за пра во је 
по вра так у па ган ство. Исти на је ме ђу тим оно што по ка зу је Жр тва. 
Хри шћан ство ра ди кал но по ри че На си ље и де ма ски ра ми то ло ги ју: 
Хри стос, ко ји је Бог Жр тва и при је све га за то и Бог жр та ва, хо ће 
да бу де по след ња Жр тва, на кон ко је жр тве (у сми слу sac ri fi ci um) 
ви ше ни су по треб не. На чи јој смо стра ни? Да ли ће мо пам ти ти 
Жр тву, или ће мо се при кло ни ти На си љу и за бо ра ву?

За бо рав жр тве је ње но обе сми шља ва ње, по ри ца ње да жр тва 
има свр ху, по ти ра ње пра ва на сми сао жр тво ва ња, по ни ште ње по
след њег пра ва жр тве – да бу де жр тва и да чи стим жр тво ва њем по
ра зи на си ље: за бо рав жр тве је по бје да на си ља. За бо рав Жр тве је 
за бо рав Бо га ко ји се за нас жр тву је, за бо рав све то сти и тран сцен
ден ци је. Они ко ји за бо ра вља ју Бо га окре ну ти су смр ти, а жи во ту 
они ко ји пам те Бо га. Бри га за Жр тву је бри га за Све ти њу Жи во та, 
јер ина че ни наш жи вот не ма ври јед ност ни свр ху. Жи вот и до би ја 
сми сао жр твом и љу ба вљу. При ми ти дар жр тве зна чи оси гу ра ти 
мје сто жр тве у свом иден ти те ту. Се бе да ри ва ње жр тве је исти на 
жи во та ко ју чу ва мо у пам ће њу као дио се бе. Но ни је са мо жр тва 
по треб на на ма не го смо и ми по треб ни жр тви. Бри га за жр тву и 
пам ће ње жр тве је на кнад на од бра на жр тве, јер на си ље би ра жр тву 
ко ја не мо же да се бра ни ни све ти. Пам ће ње жр тве је мо гућ ност 
за ње ну на кнад ну ми лост и пра шта ње, јер пра во да пра шта има у 
крај њем са мо жр тва. Су штин ски, пра шта ње ни је за бо рав јер оно 
не чи ни да не ста не то због че га се пра шта. Пра шта ње прет по ста
вља по ка ја ње, прав ду и исти ну – ина че оста ју је ди но осве та или 
за бо рав.
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*

Срп ски на род је у но ви јој исто ри ји у осло бо ди лач ким и од
брам бе ним ра то ви ма под нио не бро је не и још уви јек не са гле да не 
вој не и ци вил не жр тве за сло бо ду и очу ва ње на ци о нал ног иден ти
те та. Из по што ва ња пре ма то ли ким не ви ним и пра вед ним жр тва ма 
про ис ти че нео д ло жна оба ве за и из у зе тан за да так да се об ли ку је, 
осну је и раз ви је јед на цен трал на и са бир на ме мо ри јал на уста но ва 
по све ће на срп ским жр тва ма, њи хо вом по што ва њу, из у ча ва њу, 
пам ће њу и спо ми ња њу: Спо мен Срп ске Жр тве. 

Раз ло зи да се осну је ме мо ри јал на уста но ва по све ће на срп ским 
жр тва ма ле же при је све га у исто риј ским чи ње ни ца ма о стра да њу 
срп ског на ро да и у не до пу сти вом не ма ру пре ма срп ским жр тва ма. 
То ком XIX и XX ви је ка Ср би су уче ство ва ли у не ких два на ест 
ис цр пљу ју ћих осло бо ди лач ких и од брам бе них ра то ва; над Ср би
ма су по чи ње ни не ко ли ка ге но ци да и вар вар ске од ма зде (Пр ви 
срп ски уста нак, Пр ви свјет ски рат, Дру ги свјет ски рат); срп ски 
на род је ви ше пу та био при ну ђен на ег зо ду се и се о бе (и ми смо 
свје до ци ег зо ду са из Кра ји не, за пад не Бо сне, Са ра је ва и Ко со ва и 
Ме то хи је); Ср би ја и дје ло ви срп ског на ро да ван Ср би је би ли су у 
по след ња два ви је ка не ко ли ко пу та оку пи ра ни; Ср би су ди за ли 
устан ке про тив ви ше стра них оку па то ра и нај зло гла сни јих на ци
стич ких оку па тор ских ре жи ма Ње мач ке и Не за ви сне Др жа ве Хр ват
ске; та ко ђе су стра да ли у гра ђан ском ра ту (за ври је ме Дру гог свјет
ског ра та и де ве де се тих го ди на XX ви је ка) и у дје ли мич но на мет
ну тим до ма ћим дик та ту ра ма; не ко ли ко пу та у XX ви је ку би ли су 
из ло же ни еко ном ским бло ка да ма нај ве ћих свјет ских си ла. При ну
ђе ни на та кве исто риј ске не при ли ке, Ср би су под ни је ли ви ше ми
ли он ске ди рект не жр тве, чи ји та чан број још уви јек ни је утвр ђен. 
Због то га је нео п ход но осно ва ти ме мо ри јал ну уста но ву ко ја би на
уч но и стра жи вач ки са бра ла све срп ске жр тве у XIX и XX ви је ку.

Би ло би по уч но да се ого ље но су о чи мо са бро јем срп ских 
жр та ва и са на чи ном на ко ји су стра да ле, јер има мо нео бја шњи ву 
пра зни ну у на шем на ци о нал ном пам ће њу и иден ти те ту, што ви
ди мо у на шим по ли тич ким, про свјет ним, кул тур ним и на уч ним 
уста но ва ма. Сим бол срп ског стра да ња је ком плекс уста шких ло
го ра смр ти Ја се но вац – До ња Гра ди на (ма сов не гроб ни це у До њој 
Гра ди ни су јед но од нај ве ћих стра ти шта уоп ште), у ко ји ма су зло
чин ци по ка за ли за стра шу ју ћи ужи так у усмр ћи ва њу жр та ва, де
мон ски лич ни од нос, не у мор ну за ин те ре со ва ност и емо тив но уче
шће у му че њу и бру тал но сти, док су ње мач ки кон цен тра ци о ни ло
го ри пред ста вља ли без ду шну ин ду стри ју смр ти. Шта би то го во
ри ло о на ма ако би смо икад би ли рав но ду шни пре ма не ду жним 
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жр тва ма ко је су уби ја не на сва ко ја ке за ми сли ве и не за ми сли ве на
чи не? У об ја шње ње та ко ду гог не а де кват ног од но са пре ма срп ским 
жр тва ма спа да вје ро ват но и то што ди на мич ну и згу сну ту исто ри ју 
Бал ка на а по себ но Ср ба у про те кла два ви је ка ка рак те ри ше уче ста
ло рат но стра да ње, као и то што су срп ске жр тве и у Кра ље ви ни 
Ју го сла ви ји и у ко му ни стич кој Ју го сла ви ји би ле чи ње нич ка смет
ња по ли тич кој иде о ло ги ји ју го сло вен ства и брат стваје дин ства. 
Оште ће ња у на шем пам ће њу жр та ва мо ра мо от кло ни ти и због 
пи је те та пре ма жр тва ма и због на шег са мо ра зу ми је ва ња као исто
риј ског на ро да: ако не ма мо ау тен тич но пам ће ње као услов иден
ти те та, он да ће нам не ко дру ги мо ти ви сан сво јим ин те ре си ма 
про из во ди ти пам ће ње, и лич но и ко лек тив но, што во ди дез о ри јен
та ци ји и по ро бља ва њу пу тем кон стру и са ња пам ће ња.

Спо мен Срп ске Жр тве по тре бан нам је и због су прот ста вља
ња стиг ма ти за ци ји срп ског на ро да као на сто ја њу да се по ни шти 
ње гов иден ти тет и да му се на мет не кри ви ца као сред ство овла
да ва ња. Жи го са ње, ко је смо на сво јој ко жи осје ти ли у по след њем 
гра ђан ском ра ту, а ко је се че сто слу жи ло ан ти срп ском про па ган
дом из Пр вог свјет ског ра та, за пра во је тех ни ка ко јом се озна че ни 
обје кат (срп ски на род) нај при је ис ти ску је из по ља мо ра ла да би 
по том био ис ти снут и из по ља пра ва: онај ко је дис ква ли фи ко ван 
као мо рал но би ће по до бан је да се над њим пре ду зме бес прав но 
на си ље. Због то га има мо по себ ну оба ве зу да од бра ни мо част на ших 
жр та ва. На ша оба ве за и по тре ба да ус по ста ви мо ме мо ри јал ну 
уста но ву по све ће ну срп ским жр тва ма је иден ти тет ске и ег зи стен
ци јал не при ро де, она је та ко ре ћи он то ло шка: то је пи та ње на шег 
по сто ја ња као људ ских би ћа. За бо рав жр тве је не ка вр ста са у че
сни штва у зло чи ну. Су прот ност то ме је пам ће ње жр тве ко јим се 
по твр ђу је ње но по сто ја ње, пам ће ње чи ја свр ха је жи вот, ко ји је 
нај ак тив ни је су прот ста вља ње смр ти.

*

По што ва на го спо до!
Не тре ба да за бо ра ви мо да жи ви мо у вре ме ну за бо ра вља ња. 

Му дро је то ме се су прот ста ви ти. Уоп ште, му др ост је по сје до ва ње 
па ме ти за ис прав но дје ла ње у по гле ду се бе и дру гих. Би ти му дар 
зна чи др жа ти на па ме ти оно што је у да том жи вот ном мо мен ту 
нај ва жни је. За ори јен ти са ње му дро сти нео п ход на су и ова два усло
ва: са мо сви јест (сви јест о се би) и са вјест (мо рал на са мо сви јест). 
За Има ну е ла Кан та (Me taphysi k der Sit ten § 14) мо рал но са мо са зна
ње (das mo ra lische Selb ster ken ntnis) по че так је све људ ске му дро сти. 
За Фи ло на Алек сан дриј ског (De som ni is I 211) по че так му дро сти је 
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не за бо ра ви ти се бе (σοφίας οὖν ἐστιν ἀρχὴ μὴ ἐπιλανθάνε σ θαι ἑαυτοῦ). 
Му дрост је от пор са мо за бо ра ву. 

Па мет је услов оп стан ка, а пам ће ње услов исто ри је. Сви јест 
да при па да мо кон крет ној исто риј ској за јед ни ци (чи је пра во да бу де 
при зна та не по тре бу је прет ход но обра зла га ње) прет по став ка је 
исто риј ске од го вор но сти, ко ја је и син хро на, као од го вор ност за 
на ше исто риј ско ври је ме, и ди ја хро на, као тран сге не ра циј ска од
го вор ност. Исто риј ска од го вор ност је ва жна за кон сти ту и са ње и 
са мо о дре ђе ње иден ти те та. И из ван по ља мо ћи, у ком се ина че креи
ра ју пам ће ње и за бо рав, сва ко би ра до да не што за бо ра ви. Али хра
брост су о че ња са со бом и спо соб ност по ка ја ња мно го је бо ља те ра
пи ја од ам не зи је. Кул ту ра пам ће ња и бри га за Жр тву уте ме љу ју 
нас у по сто ја њу и за то има ју те ра пе ут ско деј ство. Као што те ра пе ут
ски дје лу је и Ма ти ца срп ска.**

** Пре да ва ње одр жа но у Ма ти ци срп ској у Но вом Са ду, 13. ма ја 2016. 
го ди не. 




