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 Уверен сам да ће Јевреји широм света бурно реаговати и протестовати уколико Ватикан
донесе срамну одлуку и прогласи Степинца за свеца - каже за Данас директор Центра
"Симон Визентал" и чувени ловац на нацисте Ефраим Зуроф.

  

  На питање да ли су тачни наводи који се чују из Католичке цркве да је одлука о
канонизацији Алојзија Степинца већ донета, те да се чека само прави моменат да она
буде објављена, наш саговорник каже да нема такву информацију и да се нада да она
није тачна.   

- Уколико Степинац буде проглашен за свеца, људи ће мислити да је потпуно у реду
подржавати фашизам, масовна убиства и да то није препрека да неко буде проглашен
светим. То би била ужасна ствар. Искрено се надам да ће Ватикан одлучити да неко ко
је био свештеник Анте Павелића не може бити канонизован - истиче Зуроф. Он додаје
да не разуме ставове хрватског свештенства које Степинца већ сматра светим.

  

- Ако хрватско свештенство и већина народа подржавају масовна убиства, онда са њима
нешто озбиљно није у реду - каже Зуроф, додајући да је у Хрватској приметан пораст
проусташки оријентисаних снага.

  

На питање да ли ће закључци мешовите католичко-православне комисије имати утицај
на одлуку папе Фрање о канонизацији, наш саговорник каже да се нада да је папа
основао ту комисију како би се утврдила истина о Степинцу, у потпуности испитале
историјске чињенице и потом презентовале Ватикану.

  

- Чињеница да је Степинац подржавао НДХ, да никада није рекао нешто против те

 1 / 3



Ефраим Зуроф: Јевреји широм света ће реаговати ако Ватикан донесе срамну одлуку и канонизује Степинца
петак, 17 фебруар 2017 10:25

државне творевине, као и да је био Павелићев свештеник, довољно говори о његовој
историјској улози и животу. Степинац не заслужује да буде свештеник, а камоли светац -
изричит је Зуроф.

  

Састанци мешовите католичко-православне комисије до сада су протицали у
пријатељској и отвореној атмосфери. Обе стране спремне су да размене документацију
и сазнања о животу и раду Степинца. Саговорник Данаса који је упућен у рад комисије,
каже да је трећи по реду састанак, недавно одржан у Новом Саду, до сада био на
највишем, академском нивоу.

  

- И једна и друга страна продубиле су разумевање за аргументе друге стране, тако да
ћемо у јулу, када се рад комисије завршава, доћи до неких ставова. Видећемо какви ће
они бити - каже наш саговорник. Он додаје да је управо Ватикан зауставио процес
канонизације Степинца, да постоје разлози због којих је папа формирао мешовиту
комисију, те да се не може унапред говорити да су одређене одлуке у Ватикану већ
донете.

  

На питање какве би биле последице уколико Степинац буде проглашен за свеца и да ли
би то утицало на односе СПЦ и Католичке цркве, наш саговорник истиче да би таква
одлука сигурно имала утицај, али какав "показаће време као и занимање црквене и
опште јавности".

  

О комисији

  

Мешовита комисија је формирана на иницијативу папе Фрање како би укрстила
историјске аргументе и расветлила улогу и одговорност Степинца за злочине НДХ током
Другог светског рата. Српска православна црква представља доказе да је католички
надбискуп Степинац активно учествовао у стварању Независне Државе Хрватске и
њеној геноцидној политици, док Католичка црква тврди да је он био невин и да се
супротстављао злочинима. Комисија ће имати још три састанка, након чега би, у јулу,
требало да изађе са ставовима и закључком. Посебна комисија кардинала у Ватикану
требало би да заседа после тога, а коначну одлуку о канонизацији Степинца донеће
папа Фрања.
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(Данас)
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