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Abstract: Ра престава приказ огађаја пре, у току и посе хапшења Светог 
ваике Гораза Чешког. Приказано је страање остојног пастира своје пастве. 
Такође је приказано и страање правосавног чешког свештенства и верног на-
роа. О овим огађајима први пут је ат свеоухватан приказ, уз коришћење раз-
ичите итературе и архивске грађе.
Key words: Ваика Гораз, Чешка епархија, Српска Правосавна Црква.

У престоници Шумаије, чувеном грау Крагујевцу, у саорној цркви, по-
свећеној Пресветој Богороици, на јужном зиу наази се фреска свеште-

номученика Гораза Чешког. Овај светите, иако није српског порека, ио 
је кирик Српске Правосавне Цркве.

Рођен је у Моравској, у таашњој Аустроугарској, 26. маја 1879. гоине. 
Завршио је римокатоичке шкое и Богосовски факутет. Постао је веома 
ревностан свештеник.1

Посе Првог светског рата, чешки римокатоички кир посао је јену 
еегацију у Ватикан са захтевима за оређене реформе. Након што су зах-
теви оијени, већина је оучиа а се зајено са својим парохијама извоје, 
и а формирају национану цркву. Тако је 1921. формирана Чехосовачка 
црква,2 која је примена у окрие Српске Правосавне Цркве, a свеште-
ник Матјеј Павик је по именом Гораз замонашен и хиротонисан. Време-
ном, Чехосовачка црква је прихватиа исповеање вере које се разиковао 
о исповеања јене, свете, саорне и апостоске Цркве. Зато се ваика 
Гораз, са еом свештенства и верника, 1924. гоине извојио, остајући 
веран правосаву. Гоине 1929. Чехосовачка и Св. сино Српске Право-
савне Цркве признаи су устав Чешко-моравске епархије, и тиме је посе 

• antonijevici@sbb.rs
1 Сава, епископ шумаијски, Српски јерарси, од деветог до двадесетог века, Евро–Уни-

рекс–Каенић, Београ–Погорица–Крагујевац, 1996, 135–137.
2 Број њених чанова се о 1930. гоине попео на више о миион верника.
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хиау гоина оновена правосавна црквена управа у земи ивше Ве-
ике Моравске.

Епархија се успешно развијаа, поизаа храмове, шкооваа своје ууће 
свештенике у српским огосовијама и на Богосовском факутету у Бео-
грау, изаваа итургичке и катихетске књиге на чешком језику, те успешно 
развиа итургички живот својих верника у Литургијама Св. Јована Зато-
устог и Св. Васиија Веиког.3

Уочи Другог светског рата, 1938. гоине, нацистичка Немачка је окупира-
а Чехосовачку. Ваика Гораз и правосавно свештенство и наро, уочи 
окупације, поржаваи су вау пресеника Бенеша и жеу чехосовачког 
нароа а се ори за своју сооу. У епархијском гасиу ваика Гораз је 
отворено критиковао и нацистичку теорију о супериорнијој раси.

Апри 1941. гоине онео је и капитуацију Краевине Југосавије, те про-
гон Српске Правосавне Цркве. Посеица тога ио је а је Чешко-морав-
ска епархија (неканонски) припојена еринском архиепископу Серафиму.

У Другом светском рату, 1942. гоина почеа je рањењем Москве, Лењин-
граа, Стаинграа, а читава остаа Европа је иа пороена и рату се није 
виео крај. У српској јавности устаено је мишење а чешки наро није 
пружио овоно снажан отпор Немцима. Међутим, каа се анаизирају сви 
ратни огађаји, закучује се а је и чешки наро пружио јак и оро орга-
низован отпор.

Многи чешки (и совачки) официри ивше чехосовачке армије по 
окупацији своје омовине окупаи су се у иностранству, у тежњи а се 
организују и пруже отпор. Најчешће их је пут воио преко Краевине 
Југосавије, на почетку егано, а каа су Немци извршии притисак на 
југосовенске васти — иегано, уз помоћ са српске стране југосовенско-
мађарске границе.4

О изегих ивших официра чехосовачке војске, изегих војника и 
Чеха и Совака који су живеи у иностранству формиране су у току рата три 
војне формације чехосовачке војске. Јена је формирана у Енгеској, руга 
у Совјетском Савезу, а трећа на Биском истоку.

Чехосовачка изегичка Ваа у Лонону реовно је иа оавештавана 
преко раио-станица, којих је ио пуно у чешком нароу. Изазие су от-
порашке новине, ио је саотажа…

3 Јеински, Раомир, Горазд, епископ чешкоморавски, Каенић, Крагујевац, 1991; Marek, 
Pavel, Pravoslavní v Československu v letech 1918–1942, Příspevek k dějinam Pravoslavné cirk-
ve v českých zemích a na Slovensku, Katedra politologie a evropskych studií FF UP, L. Marek, 
Brno, 2004.

4 Можемо поменути оца покојног госпоина Душана Квапиа, професора чешког језика на 
Београском универзитету, који је учествовао у организованом иеганом преацивању 
ивших чехосовачких официра преко границе. Зог тога је касније г. Душан Квапи, као 
мао ете, остао ез оца, јер су га хрватске усташе посае у немачки огор смрти.
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Хитер је ио есан зог отпора и сменио је протектора Чешке и Морав-
ске зато што је ио превише „мек“. Званично је ојавено а је протектор 
Фон Нојрат замоио „Вођу“ за озвоу а се привремено повуче из зравстве-
них разога.5 Као сигурно решење, Хитер је као замену посао зогасног 
Рајнхара Хајриха. Овај је у Праг стигао 28. септемра 1941. Пратиа га је 
коона возиа. Са соом је из Берина овео читаво осое: и чиновнике, и 
актиографкиње, и везисте, и припанике Гестапоа и сужи езености, 
па чак и ичног архивара. По оаску, омах је завео страховау. Првог 
ана је потписао указ о ванреном стању, а омах затим и први списак за 
стреање. Већ 29. септемра погуени су ивши чехосовачки генераи 
Јозеф Бии, Хуго Војта, Аојз Трнечек и многи руги рооуи. Ухапшен је 
пресеник протекторске вае Аојз Еијаш, а 30. септемра је погуено 
још 56 уи. Погуења су постаа реовна појава. Хајриху се приписује и 
оснивање Терезина — огора смрти. Уопштено, сматрао се а његова еа 
имају за ци практичну иквиацију чешког нароа.6

Немцима је све ово оро ошо, пошто су жееи а униште и чехосо-
вачку оавештајну сужу, за коју, и по самом Хајриховом признању, нису 
знаи како је оро организована.

Чехосовачка ваа у егзиу је успешно организоваа своју оавештајну 
сужу још између ва светска рата. Имаа је распрострањену oавештајну 
мрежу и у ившој Чехосовачкој и у Немачкој. Чак је за Чехосоваке, још о 
пре рата, раио Пау Тимер, шеф немачке војне оавештајне суже Авер 
за срењу и југоисточну Европу.7 Преко њега су оијаи изузетно важне 
информације итне за само вођење рата. Према мемоарима пресеника 
Бенеша, оијаи су информације „иректно из кругова немачког генера-
штаа“. Доијеним информацијама „запањиваи су савезнике“. У Лонону 
је чехосовачка оавештајна центраа, преко раио-станица у окупираној 
Чехосовачкој, оијаа сваконевне извештаје.

По Хајриховом оаску, многи Чеси који су аваи своје станове за 
успоставање раио-везе са Лононом похапшени су ии уијени. Иако су 
сате паоранске групе, то није мого а замени похватане ии поуијане 
официре и саранике чехосовачке оавештајне суже. Раио-станице су 
пае у руке Гестапоа. Хајрих се у свом извештају, посе само четири месеца 
о оаска у Праг, хваио а су запении 90 краткотаасних преајника, а 
је у том периоу изречено 400-500 пресуа преких суова и а је рој ухап-
шених између четири и пет хиаа.8 Имао је наимке: „прашки крвоок“, 

„пава звер“, „крвник“.

5 Јеински, Раомир, Горазд, епископ чешкоморавски, Каенић, Крагујевац, 1991, 76.
6 Vopartný, Gorazd, „Pravoslavná Církev v Protektorátu Čechy a Morava 1938–1945“, Theologická 

revue LXXIV/3–4 (2003), 438.
7 Јеински, Раомир, Горазд, епископ чешкоморавски, Каенић, Крагујевац, 1991, 78.
8 Н. д., 82.
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Британска ваа и чехосовачка ваа у изегиштву посае су групу 
паоранаца,9 који су 27. маја 1942. гоине извршии атентат на Рајнхара 
Хајриха и смртно га рании. Хајрих је ио „покрајински вођа“ Чешке и 
Моравске, Хитеров миеник и некрунисани насеник, човек рој три у 
нацистичкој хијерархији,10 Химеров заменик, генера СС-а и СД-а, шеф 
СД-а, оносно оавештајне суже СС-а, зогасни крвоок и јеан „о 
најокрутнијих џеата из нацистичке Немачке“.11 Кажу а је Химер запа-
као каа је чуо а је извршен атентат на Хајриха. Умро је о посеица рана 
4. јуна 1941. гоине, осам ана по атентату.12

Атентат је ио не само кажњавање зочинца и показивање а Чеси нису 
незаинтересовани за суину Европе (нацисти су говории „а се чешки на-
ро помирио са окупацијом, а је раговоно примио нацистички пореак, 
а ојано изграђује и оржава немачку ратну машинерију, а нема и неће 
ишта а има са вођама чехосовачке акције иза граница и с.“),13 већ је имао 
и виши патриотски разог. Чешки војници — паоранци оровоно су се 
вратии из Енгеске како и спречии „раширење протекторатне аутономије 
и тиме и моиизацију Чеха против Совјетског савеза“.14 Жееи су и а не-
мачким високим фукционерима и официрима покажу а нису неоириви.

Постоје и озине претпоставке које упућују на то а је атентат имао и 
ругу позаину. Током 1940. гоине неке струје у оквиру немачке оавештајне 
суже покушавае су а направе у немачком вођству атмосферу за скапање 
мира са запаним савезницима. У тим скривеним преговорима посреник 
и ио Ватикан. Та сужа је преко Ватикана упозориа и вааре Бене-
укса некоико ана пре напаа Немачке на њих. Нацисти, преко суже 
СД-а, којом је управао Хајрих, почеи су а опасно мотре на њих, посе-
но на шефа Авера Канариса.15 Ако је он, и многи у његовој сужи, жеео 
9 „Четресетогоишњица мученичке смрти ваике Гораза“, Каленић 2 (1983), 8. Пао-

ранци Јан Куиш, Јосеф Гапчик, Јаросав Шварц, Јозеф Буик, Јан Хруи, Јосеф Вачик 
и њихов старешина Аоф Опака. За ову акцију изарани су Чеси оровоци, а јеан 
о критеријума при изору ио је и а су неожењени. У окупирану Чехосовачку сетеи 
су 28. ецемра 1941. гоине.

10 Лазаревић, Миан, „Свети свештеномученик Гораз Чешки — Жртва ваике Гораза“, 
Православни мисионар 5 (2007), 26–27, текст пренет из Политике о 27. маја 2007. гоине, 
5.

11 Цисарж, Бранко А., „Епископ мученик и нарони херој (повоом триесетогоишњице 
мученичке смрти Епископа чешко-моравског Гораза)“, Гласник 10 (10. октоар 1972), 254. 
Он је преузео Гестапо, тајну поицију, 1934. гоине. Наређивао је масовна хапшења и 
сање у концентрационе огоре. Превоио је еиминисање Хитерових поитичких 
супарника. Посао му је ио прогон Јевреја. Преожио је инустријско уијање Јевреја у 
пројекту „коначно решење“. Био је на врху машинерије смрти. Био је Хитеров миеник.

12 Химер је истог ана посао екаре из СС-а, а помогну у ечењу Хајриха. Постоји и не-
оказана теорија по којој су Химерови екари отроваи Рајнхара Хајриха.

13 Н. д., 255. Жеа Бенешове вае иа је а покаже а су и Чеси савезници, а не само ра-
ници у војним фарикама који праве кваитетно оружје за Немце.

14 Н. д., 254.
15 Канарис је, као саучесник у неуспеом атентату на Хитера, ухапшен и уијен о нациста 
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а изегне трагичан крај, јер се Хајрих окомио на њега, морао је сконити 
противника. Изгеа а је зато ританска оавештајна сужа и инсистираа 
а се изврши атентат на Хајриха.16

Чанови покрета отпора, који су помагаи паоранцима, оратии су 
се преко Јана Зеенка Хајског чану црквеног оора правосавне цркве у 
Прагу, Петру Фафеку.17 Он се оратио пресенику црквеног оора Јану 
Соневену за помоћ при скривању „већег роја непријавених ица“, уз 
ојашњење а је у питању рооуиви поухват. Јан Соневен је разговарао 
са свештеником (капеаном) р Петржеком, и оговории су се а та ица 
могу на кратко време а се сакрију у крипти правосавне цркве Св. Ћирио 
и Метоије у Ресовој уици у Прагу.

Паоранци су преачени у крипту цркве св. Ћириа и Метоија. То је 
ио ан уочи атентата, ии ан посе, ок је, по ругом свеочењу, то ио 
три ана по атентату на Хајриха. Први је преачен Јан Куиш, који је ио 
рањен у око. Посењи паоранац преачен je 1. јуна 1942. гоине. Њих 
је појеиначно прихватао свештеник р Ваимир Петржек. Тамо су ии 
смештени атентатори Јозеф Гапчик, Јан Куиш и Јозеф Вачик, зајено са 
четворицом помагача, и снаевени су храном и меицинском помоћи. Тре-
а нагасити пожртвованост у скривању и опскривању паоранаца о 
стране правосавних верника, јер то су иа тешка и оскуна ратна времена. 
Свештеник Петржек је са паоранцима провоио оста времена и често су 
воии важне разговоре. Наавао им је намирнице о кафеџије Франти-
шека Јароима из Лиње, који је ио чан црквеног оора. Реовно им је 
оставао хе, пециво, шећер, сааму, пиће, а понека и кувано ии печено 
месо. Рањенику Јану Куишу оезеђена је и интервенција екара.

Посе неког времена за скривене паоранце сазнао је и старешина Са-
орне цркве о. Вацав Чик и црквењак Вацав Орнест, аи нису ступаи у 
контакт са паоранцима.18

Веичину њихове пожртвованости показује и оијање Римокатоичке 
цркве („тооже из огматских разога“)19 а помогне у скривању и снаевању 
паоранаца. Преговори су вођени са монсињором р Отом Становским,20 
капеаном катерае Св. Вита на Храчанима у Прагу (сви који су посетии 

пре крај рата.
16 Треа нагасити а ово није овоно расветено, ар не у нашој историјској итератури.
17 Према ругој варијанти, Петар Фафек се оратио Јану Соневену, свом коеги на посу 

Лига против туеркуозе.
18 Сурма, Душан, „45-гоишњица жртава Чешке правосавне цркве“, Православље 493, 11.
19 Цисарж, Бранко А., „Епископ мученик и нарони херој (повоом триесетогоишњице 

мученичке смрти Епископа чешко-моравског Гораза)“, Гласник 10, 255.
20 Квапи, Душан, „Некоректна и ружна манипуација“, Православље 654, 7. Иначе, Ото је 

некаа ио учите еци Фернинана, некаашњег престоонасеника аустроугарског 
трона. Истине раи, треа напоменути а Ото није Немцима оао Јана Соневена, који 
је контактирао с њим. Касније су Немци сазнаи и за овај контакт, те је Ото Становски 
ухапшен, и јева је изегао смрт.
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Праг знају о важности те катерае). Тражено је а Римокатоичка црква у 
неком свом мушком манастиру сакрије нацистичкој васти „непријавене 
осое“ (који су ии римокатоички верници), аи су мое оијене.21

Немци су с веиком мржњом тражии атентаторе (и по ичном Хите-
ровом захтеву). Хитер је тражио моментану масовну егзекуцију Чеха, аи 
се оустао о тога јер су они ии веома корисни у војној инустрији, па 
се кренуо с иквиацијом некоико хиаа Чеха. Данас је тешко појмити 
таашњу атмосферу страха и прогона.

Омах је ухапшено око 10.000 интеектуааца, о којих је стотинак стре-
ано. За потказивање је нуђена и награа о ваесет мииона чешких кру-
на. Коика је то сума, може се виети из поатка а су просечне месечне 
зарае таа ие о 1.000 о 1.500 круна.

Из Берина су овеене око три стотине стручњака Гестапоа. Многи Чеси 
су ухапшени и повргнути суровом испитивању, а Хајрихов заменик К. Х. 
Франк еснео је и претио „а ће стреати сваког есетог чешког мушкарца и 
сравнити са земом есетине чешких насеа ако се атентатори не пронађу 
у року о ве неее“.

Позоришта су затворена и организовани су присини скупови, а се осу-
и атентат.

Мао је познато а су се у истом храму Светих Ћириа и Метоија раније, 
уз знање ваике Гораза, скриваи и неки познати поитичари и официри 
који су ии противници окупације.22

У списима се разичито свеочи о томе а и је епископ Гораз унапре 
знао за сакривање паоранаца.

Епископ Гораз је са урођеном му разожношћу најпре затражио информације 
о уима, којима је поверено извршење атентата, па је тек она проверавао 
питање сврхе таквог историјског еа. Тек каа је сазнао, а је цеа ствар 
резутат оговора веома виђених ичности у иностранству и у омовини, 
ушао је у иректан контакт са иницијаторима и извршиоцима. О сврси атен-
тата разговарао је епископ са својим најижим пријатеима, посе његовог 
извршења некоико пута и ни најстрожије мешање персекуције није у њему 
поуао уеђење, а ће уућност оценити значај еа и а ће ати за пра-
во Правосавној цркви, чији су свештеници отвории поземно скониште 
паоранцима.23

Епископ Гораз, који је оравио ван Прага, оавештен о намерама својих 
најижих сараника, ао је свој пристанак не виећи руги изаз и „ојећи 

21 Исто.
22 У проеће и ето 1940. гоине у Цркви Св. Ћириа и Метоија крио се функционер и ор-

ганизатор отпора око часописа „У ој“, мајор Јан Саиек. Гестапо га је неге изненаио и 
овео на мучење. Сеи је оузео живот у ћеији, посе четири ана мучења, вероватно а 
не и изао саранике. Vopartný, Gorazd „Pravoslavná Církev v Protektorátu Čechy a Morava 
1938–1945“, Theologická revue LXXIV/3–4 (2003), 440.

23 Цисарж, Бранко А., „Епископ мученик и нарони херој (повоом триесетогоишњице 
мученичке смрти Епископа чешко-моравског Гораза)“, Гласник 10 (10. октоар 1972), 255.
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се а и њихово ае тражење сконишта само повећао опасност провае 
и хапшења“. Тумачећи, пре само хапшење, свом пријатеу разоге за своју 
сагасност, рекао је а Чешка Правосавна Црква не може а устукне пре 
ситуацијом, према чијем ће се решењу посе рата суити „о карактеру и 
спремности на жртве цеог нароа“. Нагасио је а иако ће атентат изазвати 
у чешком нароу огромне жртве, међу којима може ити и он, неоспоран је 
историјски значај присиног укањања Хајриха. Указивао је на „херојске 
примере српских правосавних свештеника и на отпор цеог српског наро-
а немачким уезима“. Рекао је такође: „Каа овим момцима не исмо аи 
скониште и помоћ, тешко и се неко у уућности хтео овако жртвовати 
за наро.“24

Српски свештеник, по национаности Чех, Бранко Цисарж, писао је:
Тако се свих сеам паоранаца, ии непосрено пре атентатом ии омах 
посе њега, нашо у крипти правосавног катераног храма св. Кириа и 
Метоија у Ресовој уици у Прагу. Овамо их је сакрио свештеник р. Ва. 
Петршек, по претхоном оговору са епископом Горазом, старешином храма 
протојерејем В. Чиком и пресеником Црквене општине Ј. Соневеном.25

И професор Скурат је тврио а су паоранци ии сакривени са знањем 
ваике Гораза.26

По ругим списима, епископ Гораз, сазнавши 11. јуна 1942. о Јана Со-
навена за паоранце у крипти цркве,27 а увиђајући а уже заржавање 
паоранаца у крипти овои у опасност не само паоранце, свештенике 
и њихове пороице већ цеу цркву, настојао је са свештенством а их пре-
аци на сигурније место.

Храм је ио повоан за сакривање паоранаца јер су из крипте, у којој 
су ии сакривени, моги ноћу и у оређена оа ана а изазе у храм. 
Крипта се наазиа испо читаве ужине храма, са сеамесет пет отвора за 
сахрањивање, а у њој се није сахрањивао о XVIII века. Јеини уаз у крип-
ту ио је из храма и ио је оро сакривен јер се наазио испо амвона.28 У 
крипти је ио мрачно и веома хано, аи езено.

У јеку тих огађаја, ваика Гораз је морао а отпутује у Берин, ге 
је ио позван о архиепископа Серафима а учествује у хиротонији руског 
архиманрита Фиипа (Гарнера). У Берину, 14. јуна 1942, за време свете 
Литургије, омах по хиротонији, на маом вхоу, ка епископу Горазу на 
амвону пришао је неко у цивином оеу и ао му писамце. Ваика Го-
раз је прееео и отишао у отар. Епископ Сергеј Прашки је стајао поре 
24 Јакшић, Ђура, „Сећање“, НИН 1920 (18. октоар 1987), 49.
25 Цисарж, Бранко А., „Епископ мученик и нарони херој (повоом триесетогоишњице 

мученичке смрти Епископа чешко-моравског Гораза)“, Гласник 10, 255.
26 Скурат, К. Е., „Правосавная Автокефаьная Церковь в Чехосовакии“, ЖМП 3 (1973), 46.
27 Vopartný, Gorazd, „Pravoslavná Církev v Protektorátu Čechy a Morava 1938–1945“, Theologická 

revue LXXIV/3–4 (2003), 439.
28 Цисарж, Бранко А., „Епископ мученик и нарони херој (повоом триесетогоишњице 

мученичке смрти Епископа чешко-моравског Гораза)“, Гласник 10, 256.
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и посао је у отар јеног екара а помогне ако треа. Ваика Гораз је 
скинуо оежу и, веома узнемирен и е, ежао у отару. По успоменама 
епископа Сергија, узрок свега тога ио је то писамце са оавештењем а су 
нацисти пронаши паоранце у правосавној цркви у Прагу.

Ваика Гораз се 16. јуна вратио из Берина у Праг. У Ресовој уици 
сусрео се са свештеницима Чиком и Петржеком и интересовао се а и 
су паоранци преачени на руго место. Каа је сазнао а се још увек на-
азе у цркви, ио је веома узнемирен. Јосеф Шемер је касније говорио а је 
ваика шетао по својој сои и нешто уго писао.29 Затим је отишао у Горње 
Почерњице, у виу српског свештеника Миивоја Црвчанина.

Опсежна нацистичка истрага, која је праћена уијањима и мучењима, 
створиа је атмосферу страха о омази и војица паоранаца, који су се 
крии на ругом месту, преаи су се како и зауставии страање неужних 
цивиа. Почео је преајом паоранца Кареа Чуре, који се 16. јуна 1942. 
гоине преао Гестапоу. Јеноставно је ушетао и преао се запрепашћеним 
гестаповцима. Оао је и ео скровиштâ која је раније користио.30 Усеи-
а су масовна хапшења и страшна мучења ухапшених како и неко оао 
информацију која и овеа о паоранаца. Дае се купко омотавао ок 
јеан помагач паоранаца није оао скровиште у црквеној крипти.31

У међувремену, и свештеници Претржек и Чик и пресеник црквене оп-
штине Соневен ии су свесни а је у крипти превише паоранаца и а су 
ту преуго сакривени. Преузеи су разичите кораке а паоранце преа-
це на руго место и „ио је већ спремно овођење свих сеам паоранаца 
затвореним поицијским аутом у јеан казнени заво, ге је треао а уу 
ае скривени. Само некоико сати је покварио овај пан“.32

Свештеник Чик је имао ве ћерке, јеанаестогоишњу Огу и евето-
гоишњу Татјану. У рано јутро 18. јуна 1942, гестаповци су упаи у њихову 
пороичну кућу и овеи свештеника Чика и његову супругу. Дори уи 
су се потруии и ецу посаи ко кумова у Моравску. Деца своје роитее 
никаа више нису виеа.

Др Ваимир Петржек, свештеник, ухапшен је у ноћи 17. на 18. јун 1942. 
гоине. Његове прве фотографије које су ојавене у новинама више су и-
чие на фотографије мртвог човека.

Откривено је скровиште паоранаца и опкоена је црква са 350 (по не-
ким изворима 800) припаника еитне СС јеинице. Напанута је 18. јуна 

29 Šuvarský, Jaroslav, Biskup Gorazd, Metropolitní Rada Pravoslavné Církve v ČSSR, Praha, 1979, 
224–225.

30 Изгеа а је то ураио смишено и а је за то оио награу о Немаца.
31 Velký čin malé cirkve, Sbor starších cirkve, Praha, 1948, 25. Тај изајник је посе рата осуђен 

и стреан.
32 Цисарж, Бранко А., „Епископ мученик и нарони херој (повоом триесетогоишњице 

мученичке смрти Епископа чешко-моравског Гораза)“, Гласник 10, 256, на основу Prav. 
Kalendar, 1950, 142.
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рано, ана каа је истицао немачки утиматум Прагу а се пронађу атента-
тори.33 Напа је (као и касније у Лиицама) ично превоио К. Х. Франк, 
Хајрихов заменик.34 Прво су покушаи, око ва сата ноћу, а изненае па-
оранце, па су уз помоћ Чеха који су раии за њих, покушаи а у крипту 
уђу кроз скривен уаз, аи их је спречио то што је тај приаз ио зазиан 
прииком освећења цркве 1935. гоине. Таа су неки паоранци оравии у 
цркви, јер је у крипти ио непоношиво хано. Они су први приметии 
Немце, тако а ови нису успеи а их изненае и евентуано зарое живе, 
што им је иа жеа. Немци су инамитом разнеи камену почу која је 
споа покриваа уаз у крипту, аи су их раниоци очекаи паом и више 
Немаца је ио уијено и рањено. Та тројица паоранаца у роу цркве 
ориа су се о сеам сати, каа су погинуи у ори. Раомир Јеински 
у својој књизи помиње а Немци таа нису знаи за крипту, већ а их је на 
траг навеа четврта војничка униформа коју су пронаши ко уијених Чеха 
у роу цркве.35 Некоико пута су позиваи паоранце а се преају, аи су 
они оии и храро су се рании. У вечерњим сатима, напау немачких 
војника поршку су пружаи и ватрогасци који су у крипту, кроз откривени 
вентиациони отвор, пуштаи воу и гасне оме и позиваи су паоранце 
а се преају. У напау су Немци као штит користии и ухапшеног свеште-
ника р Ваимира Претржека.36

Погинуи су сви паоранци; каа су виеи а је ситуација постаа ез-
наежна, уништии су сва окумента и извршии самоуиство а не и 
живи паи у руке Немаца.37 Паоранци су ту ии сакривени 21 ан.38 Таа 
наступају масовна хапшења.

Немачки војници су емоираи унутрашњост цркве. Фотографисаи 
су се у свештеничким оежама са венчаима на гави. Пуцаи су у иконе, 
уштии зиове, омии намештај и краи рагоцености.

Епископ Гораз сазнао је за хапшења и омах се 16. јуна 1942. вратио у 
Праг. По ругој верзији, 18. јуна се чуо а су паоранци „ии сакривени у 
јеној прашкој цркви“ и ваика Гораз (који је ио у Пзену) каа је то чуо, 
ошао је у Праг. „Своју посењу тајну поруку — упозорење иским сара-
ницима пре повратка из Пзења у Праг написао је на српском језику.“

Написао је ваика Гораз 19. јуна 1942. писмо канцеарији протекто-
ра Рајха а могу њега а стреају, аи а поштее цркву и остае. Писао 
33 Можа су Немци намерно чекаи а посењег ана, пре истек утиматума, напану.
34 Посе рата Франку је суђено и оешен је.
35 Јеински, Раомир, Горазд, епископ чешкоморавски, Каенић, Крагујевац, 1991, 93.
36 Velký čin malé cirkve, Sbor starších cirkve, Praha, 1948, 43.
37 Паоранце су Немци онеи у патоошки институт. Тамо су паоранцима (чешким 

официрима) Куишу и Гачику оруии гаве и чуваи их у немачком институту за су-
ску меицину о почетка 1945. Таа их је Гестапо неге онео, не зна се ге. Velký čin malé 
cirkve, Sbor starších cirkve, Praha, 1948, 43.

38 Цисарж, Бранко А., „Епископ мученик и нарони херој (повоом триесетогоишњице 
мученичке смрти Епископа чешко-моравског Гораза)“, Гласник 10, 256.
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је и пресенику квинсишке вае р Јаросаву Крејчиму и министру 
шкоства и нароне просвете Емануеу Моравцу, а треће канцеарији про-
тектора Рајха. Да и спасао цркву, ухапшене, а и престао страање неви-
них, епископ Гораз је написао: „Преајем оговарајућим органима сее на 
распоагање, спреман сам а истрпим сваку казну, чак и смрт“. Овраћаи 
су га о тог самопожртвовања, аи је ваика Гораз ипак посао то пис-
мо. Министар шкоства и нароне просвете Моравец је просеио оијено 
писмо Гестапоу.

Епископ Гораз је могао а рачуна на поршку својих свештеника и вер-
ника, који — упркос веиком мучењу — нису ништа оаи. Могао је а се 
поуза у то а са скривањем паоранаца није имао ништа зајеничко, а, уо-
стаом, тих ана уопште није ио у Прагу. Међутим, као прави пастир, он је 
сее преао за своју паству.

Није ваика срао у самоуиство, већ је хтео а спасе цркву. У писму Е. 
Моравцу истанцирао се о атентата и замоио је а му уе озвоен при-
ступ суженим просторијама при храму ге су ии скривени паоранци 
и а му се омогући а узме огосужене премете и најнужније црквене 
ствари.39

Пресеник црквене општине Јан Соневен ухапшен је 22. јуна 1942, за-
јено са супругом Маријом, ћерком Љумиом и зетом Јозефом Ришавим. 
Нико о њих није преживео.

Ваика Гораз је ухапшен нееу ана посе немачког напаа на цркву 
у Ресовој уици. Ноћу је оравио у месту Хорни Почернице на таашњој 
периферији Прага, у Прашкој уици рој 201, у вии свог српског пријатеа 
свештеника Миивоја Црвчанина.40 Дане је провоио ко Јозефа Шемера, 
ии инж. Ф. Лава у Буенчи, ии ко још јеног правосавног хришћанина 
у Бревнову.

Ваика Гораз је 25. јуна 1942. ухапшен у 5 сати ујутро о стране пет аге-
ната Гестапоа. Јеински о томе пише:

Посе претреса стана преачен је на сасушање у Печкову паату. Био је сас-
ушаван у сои 220. За време Горазовог сасушања, Гестапо је отишао у стан 
Јосефа Шемере, тамо је затекао само његову супругу која се затека ко куће, 
ухапсио је и овезао такође у Гестапо. Биа је смештена у сои 218, ге је иа 
за време цеог сасушања Гораза чувана по стражом. Касније су у ову соу 
овеи и њеног супруга Јосефа Шемеру. Каа су се отвориа врата соа 219 
и 220, виеа је Гораза како ез сакоа и џемпера сеи у стоици сав црвен у 
ицу. Затим је чуа јаке ваичине јауке. Посе ужег времена војица Немаца 
су га извеи из канцеарије и ио је тако измучен а није чуо позрав госпође 
Шемере. Захваујући томе што епископ Гораз и р Петшек нису реки а 
је пороица Шемера знаа за паоранце оа супружника су сачуваа жи-
вот. Јозеф Шемера је покушао а епископу у затвор у Панкрацу онесе чисто 

39 Vopartný, Gorazd, „Pravoslavná Církev v Protektorátu Čechy a Morava 1938–1945“, Theologická 
revue LXXIV/3–4 (2003), 439–440.

40 Velký čin malé cirkve, Sbor starších cirkve, Praha, 1948, 27.
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руе које је тражио, аи је руе нетакнуто увек враћано натраг. Јеном так-
вом прииком пошо је Јозефу Шемеру 2. септемра 1942. гоине за руком 
а вии епископа Гораза и р. Петшека каа су их овозии из затвора на 
Панкрацу коима. Епископ је имао напре нагнуту гаву тако а га није виео, 
аи Петшек је оговорио на позрав и осмехнуо се.
Епископ Гораз ио је затворен на 2. спрату у криу Б у препосењој ћеији 
са еве стране хоника затвора на Панкрацу зајено са још војицом затворе-
ника. Сваке вечери око 22 сата овожен је на сасушање а враћаи су га око 5 
сати изјутра. Ни преко ана нису га оставии на миру тако а је веома осаио. 
Нису му озвоаваи ни а узима затворску исхрану. Прииком разавања 
јеа оично и га шутнуи у страну. Прииком сасушавања епископ је често 
испитиван за писмо које је 1940. гоине посао Синоу Српске правосавне 
цркве у Београу.41

Епископ Гораз, свештеници и руги ухапшени ржаи су се храро за 
време сасушања. Никога нису оаи, иако су неуски ии мучени.42

Посе рата 1947. гоине, комесар прашког Гестапоа инж. Оерхаусер је 
признао а је ваика Гораз при испитивању ио мучен, сурово тучен и 
вучен за рау по ћеији.43

Св. сино Српске правосавне цркве је 31. августа 1942. интервенисао ко 
вае Миана Неића а се ко немачких војних васти информише за су-
ину ваике Гораза.44

Суски процес против епископа Гораза, свештеника Чика45, р Петрека 
и пресеника савета правосавне цркве у Прагу Јана Соневена оржан је 
пре преким суом у Прагу.

Каа су током суђења питаи свештеника р Ваимира Претржека (који 
је завршио српску огосовију и Богосовски факутет у Београу) зашто је 
помагао покрет отпора, оговорио је: „Вековима је већ уоичајено а Право-
савна црква пружа приежиште нароним орцима“.46

Суђење је почео 3. септемра 1942. гоине, у 14 часова. Оптужени су се 
ржаи храро и остојанствено. Нико није сваивао кривицу на ругога, 
нису оаваи саранике, а све време су знаи шта их чека.47 Суђење је завр-
шено истог ана у 17.20. Званично је ио саопштено а је преки су, на ос-

41 Јеински, Раомир, Горазд, епископ чешкоморавски, Каенић, Крагујевац, 1991, 94–95.
42 Velký čin malé cirkve, Sbor starších cirkve, Praha, 1948, 29.
43 Motl, Stanislav, „Biskup Gorazd“, Reflex, 8. jun 1992.
44 Раић, Рамиа, „Српска Правосавна Црква и правосаве у Чехосовачкој“, Токови 

историје 1–2 (1997), 116.
45 Више о њему вии у Raclavský, Libor, „110. výroči narození otce Aloise Václava Čikla (1. čast)“, 

Sůl zeme, IX/4 (prosinec 2009), 10–12; Raclavský, Mitr. Prot. Libor, „110. výroči narozeni otce 
Aloise Václava Čikla (dokonečeni)“, Sůl zeme 1 (březen 2010), 9–13.

46 Квапи, р Душан, „Епископ Гораз (навршио се 50 гоина о мученичког страања епи-
скопа чешко-моравског Гораза и 5 гоина откако је прогашен за свеца)“, Православље 
(15. септемар 1992), 5.

47 Motl, Stanislav, „Biskup Gorazd“, Reflex, 8. jun 1992.
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нову параграфа 3, став 2, наређења протектора Рајха у Чешкој и Моравској 
о 27. 9. 1941, у вези са нареом протектора Рајха за Чешку и Моравску о 
27. 5. 1942, став 2 о прогашењу цивиног ванреног стања, осуио епископа 
правосавне цркве Гораза, свештенике Вацава Чика и р Ваимира Пе-
трека и пресеника прашке правосавне црквене општине Јана Соневена 
на смрт стреањем и оучио а им сва имовина уе конфискована.48

Унапре се знао каква ће пресуа ити јер је Хајнрих Химер писао пра-
восуним органима а је „Фирер прихватио а се оржи процес ваици 
Горазу и остаим окривеним свештеницима. Очекујемо а уе изречена 
смртна казна“.

Веће нацистичког преког суа су сачињаваи: као пресеник — шеф 
прашког Гестапоа Гешке, а чанови су ии његови поређени официри 
Шуце и Панвиц.49

На самом „суђењу“ ваика Гораз је изјавио а и се посе рата вратио у 
окрие српске Цркве.50

Сва четворица оптужених осуђени су на смрт.
Дана 4. септемра 1942. у 14 часова и 35 минута, стреани су ваика 

Гораз, свештеник Вацсав Чик и пресеник црквене општине Јан Со-
невен на стреишту у Коиисима ко Прага. Свештеник р Ваимир 
Петржек стреан је сеећег ана у 12 часова.51 Њихова теа су спаена у 
крематоријуму.
48 Јеински, Раомир, Горазд, епископ чешкоморавски, Каенић, Крагујевац, 1991, 95–96. 

Интересантно је а су нацисти у пресуи намерно нагашаваи „свештеници цркве Све-
тог Кара Боромејског“ иако тај храм уго већ (око 150 гоина) није носио тај назив. Често 
и анас неки чешки новинари храм „Св. Ћириа и Метоија“ називају погрешно. Квапи, 
Душан, „Некоректна и ружна манипуација“, Православље 654 (15. јун 1994), 6.

49 Квапи, р Душан, „Некоректна и ружна манипуација“, Православље 654 (15. јун 1994), 6.
50 Новак, Прот. А., „Живот и ра епископа — мученика Гораза“, Гласник (јуи – август 1957), 

176.
51 Свештеник Ваимир Петржек је рођен 19. јуна 1908. гоине у месту Хооани ко Оо-

моуца. Шкоу је завршио у Оомоуцу, а 1923. је ошао у Сремске Каровце, ге је уписао 
огосовију. По завршетку огосовије уписао је Богосовски факутет у Београу. Након 
есет гоина учења и оравка у Краевини Југосавији, вратио се у Чехосовачку. Теш-
ко се оучио на повратак из Београа јер се оично снашао и ио је епо прихваћен. 
Вратио се као ваесетпетогоишњак, са оичним знањем из теоогије, фиозофије и 
књижевности. Знао је оично немачки језик, а користио се и итературом на енгеском 
и француском. У Југосавији је оично научио српск(охрватск)и, а оро је знао и у-
гарски, макеонски и совеначки језик. По оаску у Чехосовачку, отишао је а сужи 
војску. Тамо су препознаи његове кваитете, па је зог знања јужносовенских језика, 
кутуре и ментаитета, ио при генераштау заужен за оносе чехосовачке војске са 
Југосавијом. То је за њега иа посена привиегија јер је могао сужено а путује о 
мие му Југосавије. Касније је постао свештеник при цркви Св. Ћириа и Метоија у 
Прагу. Био је темпераментан и вреан, те је живо организовао црквену зајеницу пра-
восавних у Прагу. За окторат у Београу све је ио спремно, аи је из практичних 
(питање нострификације) и финансијских разога ипак оучио а окторира на Хусовом 
чехосовачком евангеистичком огосовском факутету Каровог Универзитета у Прагу. 
Посе ве гоине напорног раа, оранио је окторску исертацију „Црква и ржава у 
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По неким посератним свеочењима, ваика Гораз је можа и жив 
спаен.52

Са својом супругом стреан је и помоћни свештеник правосавне цркве 
у Прагу Прокоп Франтишек Шимек.53

Много су страаи и руги чанови црквене општине у Прагу. Ухапшени 
су: Марија, супруга стреаног пароха Чика, Марија Грузинова, секретарица 
епископа Гораза и чан црквеног хора, црквењак Вацав Орнест са женом 
Франтишком, њихове ћерке Марија и Миуша (ученица гимназије), чани-
це црквеног хора, црквењаков зет Каре Лоуа, чан црквеног хора, Марија, 
супруга стреаног пресеника црквеног оора Соневена и њихова ћерка 
Љумиа Ришава, рођена Соневен, чаница црквеног хора и још некоико 
чанова и чаница црквеног хора. Сви су отпремени у тзв. „мау тврђаву“ 
у зогасном Терезину (у коме је маја 1918. уморен Гаврио Принцип).54 По-
четком октора цеа је група преачена у концогор Матхаузен са пропрат-
ном ознаком: R. u. *Ruckkehr unerwunscht, то јест — повратак непожеан! 
И заиста, већ 24. октора сви о јенога су у истом ану иквиирани.55 У 
касније пронађеним окументима, које су Немци воии по сеи својственој 
прецизности, виео се а нису поијени ојеном, већ у размацима, јеан по 
јеан, током цеог ана. Да и им ио теже, геаи су како уијају њихове 
најиже.

Немачки окупатори су за казну, као пример, аи и као израз своје „немоћ-
не зое“, сравнии са земом сео Лиице у изини Прага (зог сумње а 
су помагаи атентаторима) још 10. јуна 1942. гоине. На ицу места су уи-
и све мушкарце, њих сто осамесет четворицу,56 а жене и ецу су овеи у 
концентрационе огоре. О 196 жена, посе рата вратио се 146.57

Деца су оживеа најстрашнију суину. Немци су их оузеи о мајки и 
већину еце су угушии у концентрационом огору Хајм у анашњој Поској, 
а преживее (мањи ео) разеии су немачким пороицама на „понемчење“. 

списима хришћана прва четири века“.
52 То је епископу Ваимиру Рајићу, почетком ецемра 1945 гоине, испричао Јозеф Шем-

ер, таашњи пресеник црквене општине у Прагу, ко кога се 1942. јено време крио 
ваика Гораз. Извештај епископа мукачевско-прјашевског Ваимира Рајића о 15. е-
цемра 1945. гоине, Св. Архијерејском Синоу СПЦ, Архива Светог Архијерејског Си-
ноа.

53 Vopartný, Gorazd, „Pravoslavná Církev v Protektorátu Čechy a Morava 1938–1945“, Theologická 
revue LXXIV/3–4 (2003), 440.

54 У Терезину је у току Другог светског рата ио затворено око 140 000 Јевреја. Њих 130 000 
је уијено. О 10 000 јеврејске еце, само 1 600 је преживео.

55 Квапи, р Душан, „Епископ Гораз (навршио се 50 гоина о мученичког страања епи-
скопа чешко-моравског Гораза и 5 гоина откако је прогашен за свеца)“, Православље 
(15. септемр 1992), 5.

56 „Четресетогоишњица мученичке смрти ваике Гораза“, Каленић 2 (1983), 8. По неким 
ругим изворима уијено је 199 мушкараца.

57 Исто.
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Посе рата, о евеесет шесторо еце овеене у огор, пронађено је и вра-
тио се само њих шеснаесторо.

Немачки Гестапо ухапсио је још веста пеесет троје Чеха који су ии 
у икаквом контакту са паоранцима и овео их у концентрациони огор 
Терезин, а касније су епортовани у Маутхаузен ге су сви иквиирани.58 
Међу њима је ио и ваесет четворо маоетника.

Нови протектор К. Дауга је реферисао Хитеру а су, као омазу за 
атентат на Хајнриха, стреаи 1 357 Чеха у периоу о 27. маја о 3. јуа, не 
рачунајући иквииране у сеима Лиице и Лежаки.59 По неким проценама, 
око 5 000 Чеха је својим животима патио Хајрихову смрт.

Посеица успешно извршеног атентата на Рајнхара Хајнриха, оно-
сно операције Антропо, иа је а су ританска ваа и француска ваа у 
егзиу формано оацие Минхенски споразум и тако је Бенешова ваа 
призната и као преставник континуитета са прератном Чехосовачком 
Репуиком.

Југосовенска краевска ваа, која се наазиа у изегиштву у Лоно-
ну, шифрованим тееграмом оавештена је из амасае у Цариграу 12. сеп-
темра 1942. Гоине, а су еограске новине „Ново време“ о 6. септемра 
1942. ојавие вест а је ваика Гораз са још војицом свештеника и пре-
сеником црквене општине осуђен на смрт „зато што су крии ица која су 
оцније извршиа атентат на Хајнриха“.60

Свети сино Српске Правосавне Цркве је за смрт ваике Гораза сазнао 
из новина.61 Касније је митропоит Јосиф писао: „Свети Архијерејски Сино 
је у своје време покушавао а о томе оије и званичну потвру о немачких 
васти, аи о том није оио ника никаквог оговора.“62

У чешкој невној штампи је 27. септемра 1942. ојавено:
Чешка правосавна општина (црква) српске и цариграске јурисикције у 
протекторату Чешка и Моравска овим се распушта. Свака аа еатност у 
овим реигиозним општинама (црквама) се за њих зарањује. Имовина тих 
општина (цркава) се о ана 4. октора 1942. гоине конфискује и мора а 
уе, укоико протектор Рајха за Чешку и Моравску није ругачије прописао, 
запењена о стране тајне ржавне поиције у корист Рајха.63

58 Nemec, Ludvik, „The Czechoslovak Orthodox Church“, у: Ramet, Pedro, Eastern Christianity 
and Politics in the XX Century, Christianity under Stress 1 (1988), Duke University Press, Dur-
ham–London, 256

59 Епископ Пооскиј Ваимир, „Празнованије 40-етија Веикој Поеи на германским 
фашизмом Церквами в Чехосовакији“, ЖМП 12 (1985), 46–47 (на руском).

60 Шифровани опис југосовенске амасае у Цариграу емигрантској Ваи у Лонону, 
Пов. Бр. 393 о 12. септемра 1942. гоине; Архив Југосавије, 103–55–263.

61 Син. Бр. 1060/зап. 237/1947. Архива Светог архијерејског синоа.
62 Исто.
63 Јеински, Раомир, Горазд, епископ чешкоморавски, Каенић, Крагујевац, 1991, 97–98.
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Гестапо је затворио све правосавне цркве и куће за моитву, а све пра-
восавне свештенике Немци су овеи у Немачку на принуни ра.64 У 
Немачкој су раии на најтежим посовима у фарикама, на окомотивама, 
ожионицама и сично.65

Протектор Рајха је нареио а се укине правосавна црквена општина у 
Прагу, а тајна поиција конфискује њену имовину у корист Рајха и укине 
правосуђе Српске Правосавне Цркве. Храмови су опачкани, позатварани 
ии претворени у магацине и скаишта. Уништене су многе иконе, књиге 
и црквене утвари.66 Многе свештеничке оеже, утвари и антиминси оне-
ти су у Немачку.67 Гестапо је конфисковао и картотеку са списковима свих 
правосавних верника. У суженом исту Чешко-моравског протектората 
о 2. јануара 1943. ојавена је нареа према којој се правосавна црква у 
Чешкој и Моравској рише из реа признатих вероисповести.68

Гестапо је, чак, првоитно намеравао а зарани правосавну веру и а 
се нареи свим правосавним хришћанима а по комани пређу у руге 
хришћанске цркве. До тога није ошо, аи су зато изата интерна наређења 
матичним уреима. Посеица је иа та а су матични уреи оијаи а у 
матичне књиге (па чак и у књиге умрих) уписују припаност правосавној 
цркви. Доке је то ишо вии се по поатку а се тај интерни пропис оно-
сио и на припанике румунског (фашистичког) конзуата у Прагу.

Све време је у новинама на немачком и чешком језику вршена пропаган-
на кампања против ваике Гораза и уопште против правосавне цркве у 
протекторату. То су ии насови попут „Свештеници у сужи зочина“, 

„Свештеник као помагач ђавоа“, „Бискуп Павик — Гораз и његова сек-
та“, „Поитичка кривица чешке правосавне цркве“, „Зочин епископа Го-
раза и његових компањона“, „Епископ Гораз и његова ана пре преким 
суом“, „Помоћници атентатора на генераа Хајриха пре преким суом“ 
ит.69 Напааи су и вређаи ваику Гораза који је ио спојен са Српском 

64 Nemec, Ludvik, „The Czechoslovak Orthodox Church“, у: Ramet, Pedro, Eastern Christian
ity and Politics in the XX Century, Christianity under Stress 1 (1988), Duke University Press, 
Durham and London, 257. Митропоит Јосиф се у свом извештају позивао на извештај 
Епархијског савета Чешке правосавне епархије р. 41 о 2. јуа 1945. гоине, ге је писа-
о по митропоитовим речима: „18. септемра 1942 Немци су укинуи све организације 
Чешке правосавне епархије, похапсии све свештенике и касније их упутии као ра-
нике у немачке фарике.“

65 Velký čin malé cirkve, Sbor starších cirkve, Praha, 1948, 31; Син. Бр. 1060/зап. 237/1947. Архива 
Светог Архијерејског Синоа.

66 Скурат, К. Е., „Правосавная Автокефаьная Церковь в Чехосовакии“, ЖМП 3 (1973), 46.
67 Син. Бр. 1060/ зап. 237/1947. Архива Светог архијерејског синоа.
68 Дурковић Јакшић, Љуомир, „Учешће патријарха Гавриа и Српске Правосавне Цркве 

у огађајима испре и за време 27. марта 1941. и њихово страање у току рата (повоом 
30-гоишњице о смрти патријарха Гавриа)“, Гласник (6. јуна 1980), 142.

69 Marek, Pavel, Burega, Volodymyr, Pravoslavní v Československu v letech 1918–1953, Centrum 
pro studium demokracie a kultury, Brno, 2008, 182–184; Јеински, Раомир, Горазд, епископ 
чешкоморавски, Каенић, Крагујевац, 1991, 97.
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Правосавном Црквом и тврии су а је изманипуисан о ританске тајне 
суже. Напааи су и Српску Правосавну Цркву и чехосовачког пре-
сеника Бенеша — који је, навоно, поржавао српску јурисикцију — а 
су се правосавни авии поитиком, а су се правосавни Чеси и њихови 
свештеници позиваи на хероизам српске цркве, а тај хероизам им је ио 
помагање атентаторима ит. Напааи су и ваику Гораза зог његових 
извештаја Св. арх. саору СПЦ.

Био је ту и езпреметног вређања и пуно неистина, аи је ио и 
покушаја а се сваивањем кривице на српског патријарха и чехосовачку 
емиграцију у Енгеској оакша поожај цркве и верника.70

Из Стокхома је југосовенска амасаа поверивим описом о 28. сеп-
темра 1942. јавиа у Лонон југосовенској ваи а су сви чешки истови 
ојавии нареу рајхпротектора „о зарани и распуштању правосавних 
црквених општина у Чешкој и Моравској са српском ии винзантијском 
јурисикцијом“.71

Немачки окупатори су таа на Српску Правосавну Цркву вршии при-
тисак а потври немачку исправност и правичност у стреању епископа 
Гораза. Оијени су.72

Архиепископ ерински Серафим је из Беча писао Св. синоу Српске Пра-
восавне Цркве 12. августа 1942. Тај опис је вероватно ошао као реакција 
на жае Српске Правосавне Цркве на његове активности. Зна се а је Св. 
сино писао архиепископу еринском Серафиму 11. јуа 1942, а није познат 
саржај тог писма. Архиепископ Серафим је писао а је по своју заштиту 
узео српску црквену општину у Бечу, како је таа навоио „ившу епархију 
епископа Гораза“ и парохије у Совачкој.73 Бранио се а иницијативе нису 
оазие о њега, већ о српских парохија и ваике Гораза. Тврио је а 
је на моу ваике Гораза, који је увиео таашњи тежак поожај своје 
епархије, узео Чешко-моравску епархију по своју заштиту ок се не онове 
нормане везе Чешко-моравске епархије са Св. синоом Српске Правосавне 

70 То су касније свеочии неки аутори самих тих текстова ојавених у новинама. Marek, 
Pavel, Burega, Volodymyr, Pravoslavní v Československu v letech 1918–1953, Centrum pro stu-
dium demokracie a kultury, Brno, 2008, 184–186.

71 Све те извештаје о правосавнима у Чешкој и Моравској, Министарство иностраних 
посова просеђивао је Пресенику Вае и Министру праве у чијем ресору су ии 
и верски посови. Повериви опис Пов. Бр. 309 о 28. септемра 1942. гоине; Архив 
Југосавије, 103–55–263.

72 Гораз Вопартни на основу писања епископа Григорија (Грае) пише а је и митропо-
ит Серафим оио а јавно осуи епископа Гораза како су о њега тражии нацисти. 
Постоје међутим и навои „а се онашњи ерински правосавни митропоит орекао 
епископа Гораза и цее Чешке правосавне цркве“ Драхомира Тенгерова Соукупова, 
Чехосовачка хуситска црква и ваика Гораз (повоом триесетогоишњице мученичке 
смрти), Хришћанска мисао 1–2, Београ, 1972, 129.

73 Vopartný, Gorazd, „Pravoslavná Církev v Protektorátu Čechy a Morava 1938–1945“, Theologická 
revue LXXIV/3–4 (2003), 440.
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Цркве.74 Сожио се са тим само зато што је, по његовим речима, увиео теш-
ку и сожену позицију ваике Гораза. Читав његов патронат се састојао у 
томе што је ваици Горазу авао свето миро и свете антиминсе и учвр-
стио његову узрману позицију у протекторату.75 Да ваика Гораз са својим 
свештеницима није помагао паоранцима, писао је архиепископ Серафим, 
његова епархија и иа у орој позицији, аи овако је овеа сее а више 
не постоји. Таа је архиепископ Серафим писао и Св. синоу Српске Право-
савне Цркве, вероватно на њихов захтев, а му није позната суина епи-
скопа Гораза и остаих свештеника заточених са њим.76 Такође, жаио се на 
то а је ео ваике Гораза и његових свештеника утицао на место право-
савне цркве у Немачкој, те а је и њему оста закомпиковао поожај јер 
је раније узео ваику Гораза по своју заштиту.

Гораз Вопартни помиње у јеном свом чанку а су нацисти вршии 
притисак на архиепископа Серафима а јавно осуи епископа Гораза, што 
је он оио и тако „пројавио храрост и веикоушност“.77

У међувремену, у Београу је Гестапо оавио разговор са свештеником 
Миивојем Црвчанином, ившим еегатом Српске Правосавне Цркве о 
огађајима у Прагу и он је таа изјавио „а истина нема конкретних ока-
за, аи је могуће а је смештај уица SS-Obergruppenfuenrer-a Heydrich-a у 
правосавној цркви у Прагу инсценирано о оегог катоичког монсињора 
Шрамерк-а, а се на тај начин нашкоио правосавној цркви, коју овај стра-
ховито мрзи. […] Шрамерк је ио тај, који је увек раио против епископа Го-
раза, јер катоичка црква у својој тененцији за унифицирањем цркава, није 
трпеа а у Чешкој и Моравској постоји правосавна црква и а у њу стано 
ступају ивши верници катоичке цркве. На овај је начин катоичка црква, 
окоишним путем, опет показаа своју моћ.“78

Након разговора, СС-оерштурмфирер Мајер је писмено преожио: 
„Правосавна епископија Чешке и Моравске не сме, упркос инциената, а 
уе разорена, пошто и тиме катоицизам узео већег маха.“79

То, ипак, није ио овоно а утиче на немачку омазу.
Урзо су за свештеника Црвчанина почеи проеми. У круговима Геста-

поа појавиа се информација а је у Праг „на још непознат начин“ за ваику 
Гораза, ок је ио заточен пре суђења и погуења, стига сума о 50 000 
круна. Неке приче су ие а је Црвчанин раније позајмио новац о ваике 

74 Исто.
75 Н. д., 441.
76 Исто.
77 Исто.
78 Заеешка СС-оерштурмфирера Мајера о разговору са свештеником Миивојем Црвча-

нином у Београу, ана 14. септемра 1942. гоине, III F My/Pf. Историјски архив Београ, 
БС, Ц–13.

79 Исто.



240|Антонијевић, С., Срадање Свеог владике Горазда и православних Чеха... 

Гораза за неки пац и а га је он саа посао ваици Горазу, те а је чи-
нио евизни прекршај.80

Затим су, ез озира на ово, намераваи а конфискују Црвчанинову кућу 
у Прагу, јер је тамо оравио ваика Гораз, а — по неким навоима — тамо 
је чак и ухапшен.81 Та жеа за конфискацијом Црвчанинове имовине зог 
иске везе са ваиком Горазом појавиваа се у Гестапоу више пута.82 
Против те намере, у заштиту Црвчанина, појавиваа су се нека мишења 
у Гестапоу у Београу.83

Затим су усеие информације а Црвчанин посеује „отмено уређену 
виу са аштом“ у Прагу, у Горњем Почерницу, а се о њој стараа Марија 
Роуа, његова ивша секретарица, која је и ае раиа за њега, и а је 
имаа отворену књижицу (на почетку са око 40 000 круна) коју је оиа о 
Црвчанина каа је оазио, а је Црвчанин ио оар пријате са јеврејином 
Францом Кеином који је ио огати инустријаац, а је њему, вероват-
но и ругима, преносио огроман новац и зато у Краевину Југосавију 
користећи свој ипоматски имунитет, а је том Јеврејину помагао а новац 
уожи у Југосавији, а му је оезеио југосовенску визу, а касније и помо-
гао а поегне у Турску по ругим именом, а је у Чешкој помагао Јеврејима 
око имовине и а је о тога имао корист, те а је хтео о тог новца у Краеву 
а поигне веику цркву.84 Гестапо је затим организовао оузимање оку-
мената и претрес Црвчаниновог стана, ге нису пронаши ништа сумњиво 
осим оимне преписке Црвчанина са ваиком Горазом.85

Гестапо је почео а се ави и његовим иским оносом са ваиком 
Никоајем (наиши су на информацију а је Црвчанин хтео а за 4 мии-
она инара поигне веику цркву у Краеву) и митропоитом Јосифом, те 
и са Војисавом Јанићем (кога су посећиваи неки ивши југосовенски 
официри).86

Црквени живот међу правосавнима у Чешкој је замро, а правосавни 
хришћани ии су у страху о прогона. Јеино су се тајно оржаваа венчања 
и крштења у стану Јозефа Шемера у Буенчи у Прагу.87

80 Заеешка СС-оерштурмфирера Мајера, III F My/K, Beograd, 5. 11. 1942. Историјски ар-
хив Београ, БС, Ц–13.

81 Исто. То се навои и у чешкој књизи „Веико ео мае цркве“.
82 Допис заповенику СИПО-а у Београу, GEHEIME STAATSPOLIZEI Staatspolizeileitstelle 

Prag – 3441/42 – IV/3 – Prag, 12. 1. 1943. Историјски архив Београ, БС, Ц–13.
83 Заеешка СС-оерштурмфирера Мајера, III F My/K, Beograd, 5. 11. 1942. Историјски ар-

хив Београ, БС, Ц–13.
84 Заеешка о 10. новемра 1942. гоине, III F 3 Zc./Wie. Историјски архив Београ, БС, 

Ц–13.
85 III F He./Wie, 10. 12. 1942. Историјски архив Београ, БС, Ц–13.
86 III F -Ktz./Bue. 109, 9. III 1943. Историјски архив Београ, БС, Ц–13.
87 Извештај епископа мукачевско-прјашевског Ваимира Рајића Св. Архијерејском Синоу 

СПЦ, о 15. ецемра 1945. гоине, Архива Светог архијерејског синоа.
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Сужио их је свештеник В. Коомацки (касније архиманрит Анреј) који 
се зог ошег зрава могао вратити у Праг са принуног раа у Немачкој. 
Сужити итургије и вршити орее ио је строго зарањено за припа-
нике правосавне цркве српске јурисикције, па је, познајући таашње по-
нашање Гестапоа, то иа немаа храрост. Ликвиацију је изега само 
парохија епископа Сергија, јер је руским емигрантима Немачка оставиа 
ичну и верску сооу како и их употреаваа против СССР-а. Треа 
знати а су руски уховници тајно воии уховну ригу о правосавним 
Чесима.88

Таашњи пресеник Чехосовачке р Е. Бенеш је у својој поруци о 12. 
новемра 1942. гоине ржавном савету у Лонону истакао:

Жртве, које је ово коштао, нису узауне. Оне су истински оказае свету, 
а наш наро не чека и не какуише, не тугује и не нариче, него а је чврст, 
непопустив, храар, јуначан и срчан, а је ко куће и на фронту исто онако 
како је ио у Поској, Југосавији, Норвешкој и у остаим земама. Просто 
се ори срествима, која му ођу по руку, јер се у овом рату ништа неће о-
ити аава, ништа се неће искакуисати, нити ће се шта цинички истак-
тизирати. У овом рату понеће сваки све посеице онога, што је раио раније 
и шта раи анас. То је мој оговор онима, који сеи поставају питање о 
понашању наших ове (у туђини) и ко куће, о поступцима оних који ратују и 
који какуишу са жртвама нужним и непотреним. То се уостаом оноси и 
на остае нарое и ржаве. То је рат и према томе морамо напреовати […].89

Касније, посе рата, 12. маја 1945. у Брну, изјавио је сестри пострааог 
свештеника р Ваимира Петржека Марији: „Био је то веико ео, ио 
је то херојско ео, ио је то највеће ео на које сам се насонио.“90

Ваика Гораз је 1945. гоине о пресеника Чехосовачке посмртно 
оикован чехосовачким војним крстом „In memoriam“.91

Посе рата, 1947. гоине, каа је таашњи министар нароне оране а 
касније пресеник Чехосовачке, армијски генера Лувиг Свооа откри-
вао спомен почу на храму Св. Ћириа и Метоија у Прагу, рекао је а се 
то све огоио у време „ […] каа је ио потреан покич за савест цеога 
света и енергичан поступак, који и јасно указао свету а је чехосовачки на-
ро против Хитера и а стоји на страни савезника […] Био је то јеинствен 
пример хармонијског сјеињења иеаа хришћанских и нароних. Епи-
скоп Гораз и његови сараници су се својим херојским еом и оважним 
ржањем поставии на чео свештенства остаих цркава, на које се за вре-
ме окупације сручио ес нацистичког терора, а који су остаи верни своме 
88 Vopartný, Gorazd, „Pravoslavná Církev v Protektorátu Čechy a Morava 1938–1945“, Theologická 

revue LXXIV/3–4 (2003), 441.
89 Цисарж, Бранко А., „Епископ мученик и нарони херој (повоом триесетогоишњице 

мученичке смрти Епископа чешко-моравског Гораза)“, Гласник 10 (10. октора 1972.), 257, 
на основу Hlas pravoslavi III (XXV)/ 9, 146.

90 Н. д., на основу Hlas pravoslavi XXIV/7–8, 129; Velky čin male cirkve, Praha, 1948, 37.
91 „Четресетогоишњица мученичке смрти ваике Гораза“, Каленић 2 (1983), 9; Скурат, К. 

Е., „Правосавная Автокефаьная Церковь в Чехосовакии“, ЖМП 3 (1973), 46.
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нароу и ржави. 24. октора 1942. гоине Немци су отровним гасовима по-
мории у Маутхаузену не само пороице погуених хероја него и ругих 
252 уи, жена и еце правосавне Цркве […] Хероизам, жртвовање сее 
и патриотизам паоранаца и њихових помоћника из Чешке правосавне 
цркве — спаају међу највећа еа нашег ругог осооиачког рата […]“92

Патријарх српски Гаврио ио је у току Другог светског рата заточен о 
стране Немаца. На крају рата орео се у Итаији. Дуго се воумио а и а 
се врати у омовину, ии а ору настави у иностранству. Оучио се на 
повратак и преко Чехосовачке, крајем 1946. гоине, вратио се у Београ.

Док је оравио у Прагу, патријарх је оржао помен пострааом епископу 
Горазу. Посе помена патријарх српски Гаврио оржао је сеећу есеу:

Сматрао сам за своју свету ужност а се с пијететом поконим пепеу Муче-
ника ваике Гораза и његових састрааника, које је зверска неман наших 
непријатеа мученичком смрћу уиа и спаиа, као своје невине жртве у 
току прошог страховитог рата, и а се помоим Богу за ажени покој уша 
њихових.
Прерана и трагична смрт ваике Гораза и његових сатруника, веики 
је и ненакнаив гуитак за нашу Правосавну Цркву, која је, езушношћу 
и ивачким зочинима наших непријатеа, имаа веике и многоројне 
жртве, нарочито у Југосавији.
Ваика Гораз је ио човек и Архијереј сјајних спосоности, ивних ври-
на и веике врености. Његово ео за Правосаве и Хришћанство уоп-
ште, имаће трајне важности и неће никаа ишчезнути у нашој Правосавној 
Цркви, која ће свету успомену на ваику Гораза с уоким признањем 
и агоарношћу чувати, као рагоцени пример веике ревности и ретког 
самопожртвовања у винограу Госпоњем. Верујем а ће Његова ивна успо-
мена још више ојачати и јаче учврстити ратске оносе међу чехосовачким и 
југосовенским нароима и а ће она опринети свој остојан уео совенској 
соиарности, која се анас, више него икаа, тако ивно манифестује у свима 
совенским земама, путоказом вековне наше заштитнице веике и моћне 
ратске Русије.
Ми ћемо пре престоом Божијим приносити топе моитве, а Бог уеи 
ушама ваике Гораза и његових састрааника рајско насее и вечно а-
женство у Царству Нееском.
Вечна им памјат! Сава им!93

Српска Правосавна Црква је ваику Гораза у ре свештеномученика 
уврстиа 1962, а Чехосовачка Правосавна Црква 1987. гоине. Сави се 23. 
августа/4. септемра.

92 Цисарж, Бранко А., „Епископ мученик и нарони херој (повоом триесетогоишњице 
мученичке смрти Епископа чешко-моравског Гораза)“, Гласник 10, 257, на основу Hlas 
pravoslavi III (XXV)/9 (1947), 145–146.

93 Антонијевић, Саша, „Девеесет гоина о хиротоније светог ваике Гораза Чешког“, 
Каленић 1 (2011), 30; О Другог светског рата о анас, ваика Гораз је равноправно 
спомињан са епископима из СПЦ који су ии Сри, пример — Календар Црква за 1982. 
гоину, 42–43.
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The passion of Saint Bishop Gorazd and the 
Orthodox Czechs during World War II

The Orthodox eparchy in Czech and Moravia, under the jurisdiction of Ser-
bian Orthodox Church, suffered a lot by the Germans during World War II. 

This paper contains the events before, during, and after the arrest of Saint Bishop 
Gorazd the Czech. It illustrates the passion worthy of the shepherd of his flock, as 
well as the passion of Czech Orthodox priesthood and the believers. This is the 
first all-encompassing illustration of Orthodox Czech passion written in Serbian 
language. Various and numerous bibliography and archive sources were used.
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