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1) Ватикан је свалио на Србију одговорност за убиство Франца Фердинанда, за 
почетак светског рата и опше кризе у међународним односима. Прва 
реакција Римске Курије било је проглашење праведног карактера рата, 
позив на уједињење свих антисрпских снага и захтев да се предузму сви 
могући напори ради погоршања положаја Србије. Ватикан и хрватски 
клерикалци сматрали су Србију и југословенску идеологију као “заразну 
болест” од које се треба ослободити по сваку цену, па и применом силе. 

2) Почетком Првог светског рата главне акције хрватских клерикалних 
кругова биле су усмерене на формирање србофобске 
антиправославне идеологије, заштита интереса Аустро-Угарске, 
распиривање информативног рата против српског народа и учешће у 
српским погромима и прогонима српског становништва у Хрватској и 
Босни и Херцеговини. 

3) После Сарајевског атентата од 28. јуна 1914. године, на територији 
Хрватске, Славоније, Далмације и Босне и Херцеговине, већ у јулу и 
августу те године дошло је до масовних антисрпских погрома током 
којих су уништаване српске цркве, православне светиње и имовина 
православног становништва (куће, културне и друштвене институције, 
штампарије, новинске редакције итд.). Иницијатори вандалских напада 
и прогона Срба били су хрватски клерикалци и фрањевци, уз пуну 
подршку босанских власти. Хрватски клерикалци прогонима су подвргли 
чак и хрватске кругове који су сарађивали са српским, пре свега хрватско-
српску коалицију. 

• После увођења ванредног стања у Босни и Херцеговини, наступило је 
физичко уништавање српских православних цркава. У Опузину су 
фрањевци срушили древну српску православну цркву. У Габели је 
православна црква практично сравњена са земљом. Током погрома у 
Херцеговини су оскрнављене две српске цркве у Љубушком и Старој 
Габели. У цркви у Љубушком уништене су све древне иконе. У делу Босне и 
Херцеговине који су насељавали Хрвати, предузете су мере по 
обезглављивању српских православних цркава. Донет је закон по коме је 
дозвољено коришћење ћирилице само у прва два разреда основне школе и 



забрањено је њено коришћење у образовним институцијама и пословној 
преписци.1 

• Под плаштом заштите од “безбожног либералног југословенства”  и ради 
спасења “римокатоличког хрватства које је угрожено”, у кризним данима 
после Сарајевског атентата хрватски клерикалци су притекли у помоћ 
аустријским властима у “чишћењу” Далмације од “присталица 
србофилства и југословенске идеологије”. Нови намесник Далмације, 
гроф Атемс, постигао је у Задру споразум са Шуштершићем – руководиоцем 
словенских клерикалаца и усагласио своју политику са правашима и 
хрватским клерикалним круговима уједињеним око часописа “Дан”. А. 
Силвас, штићеник Конрада фон Хецендорфа, управник Сплитског 
округа, увео је режим терора против православних Срба у Сплиту уз 
помоћ локалних клерикалаца. Мостарски бискуп Алојзије Мишић у свом 
одушевљењу је предложио царском намеснику да формира добровољачке 
армијске јединице које ће се борити против српског националистичког 
покрета како би му онемогућили да се даље развија.2 

• Антисрпске демонстрације и погроми забележени су и у Завидовићима, 
Мостару, Шамцу, Добоју и другим местима. У Ђакову и Славонији 
фрањевци су руководили погромима. Организатори демонстрација у Сплиту 
били су парохијски свештеници из околних села. У Далмацији, Омбу и 
Метковићима, у резултату антисрпских демонстрација хрватских 
клерикалаца, српско сеоско становништво било је принуђени да се 
организује у јединице народне самоодбране ради заштите сопствених 
живота.3 

• Током антисрпских погрома у Босни и Херцеговини уништена је имовина 
српског становништва у вредности од 10 милиона круна, од погрома на 
њеној територији страдала је практично свака српска породица. 
Фрањевци нису признавали постојање српског становништва ни у Хрватској, 
нити у Босни: “Ако желите да будете Срби, онда се зовите својим правим 
разбојничким именом… Ваше име Србин многим покољењима је познато 
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као убица”.4 Тада се појавио међу Хрватима популаран слоган “Србе - на 
врбе”. 

4) Као резултат разгранате оптужујуће римокатоличке антисрпске 
пропаганде, убиство Франца Фердинанда било је представљено као 
део српског националног покрета. 

5) Баварски опуномоћеник при Ватикану барон Ритер, после разговора који је 
имао 26. јула 1914. године са државним секретаром Ватикана Мери дел 
Валом, послао је телеграм у Минхен у коме је указао да “папа одобрава 
жестоке наступе Аустрије против Србије. Он не прецењује руску и 
француску армију у случају рата против Немачке. Кардинал, државни 
секретар, изражава наду да овог пута Аустрија неће уступити и да ће њена 
армија уништити инострану агитацију, која је довела до убиства 
престолонаследника. У оваквим околностима она озбиљно угрожава 
егзистенцију Аустрије. Све то потврђује колико је велики страх курије од 
панславизма”.5 Овај докумет је оспораван од стране званичног органа 
Ватикана, часописа «L’Osservatore Romano». Међутим, тај документ је 
сачуван у службеној баварској документацији која се односи на период уочи 
Првог светског рата. 

6) Већ 26. јула 1914. године из Ватикана у Беч је упућена депеша адресирана 
на мађарског министра иностраних послова. Њен аутор је био аустро-
угарски посланик при Ватикану, гроф Мориц Палф. Тај документ који је први 
пут објављен 1926. године, такође је изазвао оштру полемику у којој је 
званична ватиканска и остала римокатоличка пропаганда тврдила да 
документ није аутентичан.  Међутим, документ је сачуван у Бечком 
државном архиву, његова аутентичност је доказана од стране низа 
истраживача и у потпуности се наводи у књизи “Magnum crimen” Виктора 
Новака. У тој депеши се саопштава да “… у примедбама његове светлости 
није примећена посебна благодушност или задовољство. Ноту упућену 
Србији он је окарактерисао као веома оштру, али ју је одобрио 
беспоговорно, изражавајући наду да ће Аустрија ићи до краја. Наравно, 
лоше је то - изјавио је кардинал - што Србија није кажњена мање болним 
средствима, што је раније могло бити учињено без озбиљних опасности. 
Током протеклих неколико година, његова светост је више пута изражавала 
своју забринутост што је Аустрија неколико пута пропустила могућност да 
казни свог опасног подунавског суседа. Може се поставити питање из ког 
разлога римокатоличка црква пројављује толику ратоборност?... 
Одговор је прилично једноставан. Папа и курија Србију посматрају као 
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заразну болест која постепено разара монархију до сржи и временом 
ће је потпуно уништити. Аустро-Угарска је била и остала 
римокатоличка држава par exellence …” 6 Пије Х и његов државни 
секретар нису могли да се супротставе напорима језуита и дозволили су им 
да заузму утицајне позиције у Римској курији. 

7) Загребачки надбискуп Анте Бауер прогласио је мобилизацију “хрватских 
домобрана” за рат против Србије и благословио њихову мисију. Он је 31. 
јула 1914. године у обраћању хрватским војницима који су се налазили у 
оквиру армијских јединица Аустро-Угарске, мобилисаних ради рата са 
Србијом, поручио следеће: “…Идите храбро у бој и знајте, да ће у 
најсудбоносијим за вас тренуцима, милиони људских руку узносити Господу 
пламене молитве да дарују срећу вашем оружју… Благослов Господњи нека 
је са вама”.7 На крају свог говора загребачки надбискуп је благословио 
оружје којим се хрватски војници позивају у име Христа на проливање крви 
својих непријатеља, апелујући на верноподанички патриотизам хрватских 
војника Аустро-Угарској држави. Читав народ српски који је у то време 
водио борбу за очување сопствене националне и религиозне самобитности, 
проглашен је непријатељем хрватског народа. 

8) Бенедикт ХV је 1. новембра 1914. године издао енциклику «Ad beatissimi» у 
којој је истраживао узроке рата, опасности које прете човечанству уколико 
се он настави и у  којој је истакнута неопходност очувања постојећег 
политичког, социјалног и економског стања у Европи. Света столица 
изјављује да сви захтеви, у том смислу и они који се заснивају на 
патриотским мотивима, увек треба да се потчине општим интересима цркве 
и човечанства. Енциклика је представљала упозорење да ће Ватикан 
спроводити политику и доносити одлуке полазећи од интереса цркве. 
Бискупи са југословенских територија у саставу монархије периодично су 
посећивали папског нунција у Бечу Рафаела Скапинелија, ради добијања 
информација о позицији Римске Курије и  бечког кабинета.8 

9) Сами “младобосанци” сматрали су да је убиство престолонаследника које 
су починили, последица религиозне политике и истицања језуитских 
организација у први план друштвено-политичког живота у Босни и 
Херцеговини. Они су клерикализам сматрали највећим злом, а језуите- 
реалним оваплоћењем тог зла. Г. Принцип, Н. Чабриновић, В. Гаћиновић, 
Т. Грабеж су за свој главни циљ ставили борбу против прозелитизма Свете 
Столице и хабзбуршких власти. Н. Чабриновић је овако представио опште 
схватање религиозних проблема међу младобосанцима: “Аустрија је била 
бескрајно одвратна и као заштитник клерикализма и као угњетач народа, па 
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су управо том питању биле посвећене оштре дискусије и у емиграцији и у 
Београду”.9 На суђењу у Сарајеву Чабриновић је потврдио искристалисано 
мишљење младобосанаца да су језуити имали главну улогу у политици 
монархије. На питање председника судског већа, да ли су религиозна 
убеђења Фердинанда разлог за оштар однос младобосанаца према њему, 
Чабриновић је одговорио потврдно, уз констатацију да је најближи сарадник 
Франца Фердинада био језуита Путингам. Та чињеница по представи 
Чабриновића, представља доказ тога да је Франц Фердинанд “пливао у 
римокатоличким водама и био шовиниста од главе до пете”.10 По 
мишљењу младобосанаца, клерикализам је представљао опасно 
оружје у политици монархије у национално-политичкој сфери, 
средство за потчињавање народа који припадају другим 
вероисповестима: православним Србима, Јеврејима, муслиманима, 
протестантима итд. 

10) Позиција представника хрватских клерикалаца указује на то да је почетком 
Првог светског рата југословенска идеологија са њихове стране сматрана 
“великосрпском пропагандом”, “заразном болешћу” од које се треба 
избавити по сваку цену, све до примене силе. Појам “Велика Србија” служио 
је за застрашивање хрватског становништва. Они су истицали да је 
освајање хрватских територија од стране Срба, циљ “великосрпске 
пропаганде” и да је то претња постојању “римокатоличке Хрватске”. Ове 
тезе лежале су у самим основама пропагандне борбе оних који су се 
залагали за алтернативне идеје југословенства на југословенским 
територијама, идеја које су одувек биле политичка противтежа 
“Православљу”, “великосрпској пропаганди”, “свесрпском покрету”. 
Карактеристично је да ни једно периодично издање у Србији ни једном није 
поменуло “великосрпску пропаганду”, али су тај термин активно користили 
римокатолички политички кругови. Термини “Велика Србија” и 
“великосрпско” за медије у Аустро-Угарској монархији су били 
најчешће коришћени синоними у односу према политици Србије. 

11) Крајем 1914. године успешно је завршена прва етапа пропагандне 
припреме од стране руководства Ватикана. У резултату такве пропаганде 
створен је образац непријатеља – Србија и антисрпско расположење у 
монархији, које је довело до масовних антисрпских демонстрација. 
Саопштења и изјаве папе Пија Х, као и државног секретара Ватикана Мари 
дел Вала, представника високог хрватског и словеначког свештенства, 
указују на то да је за Римску курију циљ започетог рата било уништење 
независности Србије, као опасног противника Аустро-Угарске - 
последње моћне римокатоличке државе, као и уништење 
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југословенске идеологије и покрета за уједињење који разједају 
монархију и прете самим темељима њеног постојања. 

12) После пропагандних мера уследиле су и конкретне акције хабзбуршких 
власти, које су уз помоћ римокатоличког хрватског клира биле усмерене 
против српског становништва у Хрватској и Босни и Херцеговини, у којој су 
Срби били прогањани на националној и верској основи. Клерикални 
“Христови војници” почели су са тестирањем метода за геноцид над 
Србима, који су касније они и приредили током Другог светског рата. 

13) Сви аспекти узајамних политичких односа Србије и Ватикана током Првог 
светског рата указују на стремљење Свете Cтолице да посредством 
директних или посредних акција елиминише центар југословенског покрета 
уједињења у виду Србије и њеног постојања као независног фактора 
међународне политике, са перспективом њеног укључивања у сферу 
Аустро-Угарског утицаја и ширења римокатолицизма на Балкану. 

Превод са руског: Ранко Гојковић 

 

 


