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ПРЕДГОВОР
Н�����������������������������������������������������������������
ационализмът и религията са основни �����������������������������
социални, �������������������
политически и
�������
идеологически фактори в развитието на човечеството през XIX и XX в. Макар че
много хора с религиозни възгледи отричат наличието на връзка между двата
феномена, уповавайки се на универсализма на основните религии, всъщност
национализмът и религията са тясно свързани и си влияят взаимно, като това
особено важи за Централна и Източна Европа1. Отношенията религия-нация и
религиозни институции�����������������������������������������������������
-����������������������������������������������������
държава са сложн������������������������������������
а�����������������������������������
и малко изследван�����������������
а����������������
тем������������
а�����������
в социологическата и историческата литература, но изключително актуална в съвременния свят.
Религията е една от формите, чрез които нацията изразява идентичността
си. Тя е спояващ елемент на протонационализма, а понякога – и����������������
�����������������
на модерния национализъм. Националното съзнание често е допълнение или идентично с религиозното съзнание. Социалната роля на религията е да споява общности от
хора чрез общи ритуали, обреди и символика. Именно с тази цел тя е използвана
от националистите. От друга страна, национализмът манифестира важността на
националната култура, а тя включва в себе си и религията2.��������������������
Както обобщава американският историк Педро Рамет, „религията е конструктивен елемент на национализма”, тъй като е сърцевина на културата на една нация и дава възможност
да се разграничим „ние“ от „тях”, а духовенството, като добре образована част от
населението и с висока степен на политическо съзнание, развива националния
език и националната литература и често се превръща в политически елит3.
В случаите, в които има тясно обвързване на националната идентичност
с някоя религия������������������������������������������������������������
, т.е религиозно-етническа идентификация, ������������������
националисти������
те����
често се обръщат към религията. Те я вграждат в своите идеологии и я използват
като пропагандно средство. Така те печелят повече симпатизанти сред религиозната част от населението.
1
Dunn, D. Nationalism and Religion in Eastern Europe – In: Dunn, D. (ed.). Religion and
Nationalism in Eastern Europe and the Soviet Union, Boulder, Colorado, 1987, рр.IX-X, 1-11; Ramet,
P. Religion and Nationalism in Yugoslavia. – In: Ramet, P. (ed.). Religion and Nationalism in Soviet and
East European Politics. Duke University Press, Durham and London, 1989, p.302.
2
Hobsbawm, E. Nations and Nationalism since 1780. Programme, Myth, Reality. Cambridge,
1990, рр.67-69; Moyser, G. (ed.). Politics and Reliogion in the Modern World. London, New York, 1991,
р.4.
3
Ramet, P. Op.cit., р.299.
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От своя страна, духовенството�������������������������������������
също използа национализма. То разбира, че за да оцелее църквата, тя трябва да се нагоди към новите условия. Така
от XIX в. насетне религиозните институции се утвърждават като национални.
Църквата търси съдействието на националната държава като гарант за религиозните свободи. Разбира се, национализмът често се среща в крайни форми
и ������������������������������������������������������������������������
тогава������������������������������������������������������������������
се трансформира във фанатизъм, шовинизъм, ксенофобия�������������
������������
и т.н. В такива случаи църквата сериозно накърнява престижа си и губи влияние в обществото, обвързвайки се с него4.
П�������������������������������������������������������������������
рез последните два века национализмът е основна идеологи�����������
ческа и����
политическа доктрина в Централна и Източна Европа. Тук повечето нации дълго
време нямат свои държави и живеят в границите на различни империи (АвстроУнгария, Русия, Османската империя). За разлика от Западн��������������������
а�������������������
������������������
Европа������������
, където национализмът се ражда в подкрепа на държавата, в централната и източната част
на континента той отхвърля чуждата държава и нейната политика. Поради тази
причина националното съзнание се формира не на база държава, а на основата
на религия, език, култура и
������������������������������������������������������
т.н. Така
�����������������������������������������������
религията се оказва един от ключовите фактори, които влияят при формирането на нациите в региона5.
Всъщност идентификацията религия-нация е силно изразена в Централна
и ����������������������������������������������������������������������
Източна Европа. В многонационалните империи тук управляващи и управлявани често имат различно вероизповедание. Това кара потиснатите народности
да идентифицират своята вяра с националността си. За хървати, сърби, българи,
поляци, словаци и други религиозната им принадлежност е синоним на етническата или националната им идентичност6.���������������������������������
Така����������������������������
���������������������������
р��������������������������
елигията спомага за националното оцеляване ��������������������������������������������������������
на много народи в региона ������������������������������
и играе важна роля в националната им борба. През дългите години на османската власт гърци, българи, сърби
и румънци се идентифицират с православието. Католическата църква, макар и
космополитна институция, през
��������������������������������������������������
���������������������������������������������
XIX������������������������������������������
в. също влиза в ролята на защитник на потиснатите националности – в Хърватия, Словения, Словакия, Полша, Украйна и
Прибалтика����������������������������������������������������������������
. Тя засилва сливането на религиозната с националн��������������
ата ����������
принадлежност при тези народи7.
Dunn, D. Op.cit., рр.3-5.
Алтермат, У. Етно-национализмът в Европа. С., 1998, с.148-149.
6
Затова и Педро Рамет заключава: „Поляците се очаква да бъдат католици, руснаците
и българите – православни, а арабите и турците – мюсюлмани“ (Вж. Ramet, P. (ed.). Religion and
Nationalism in Soviet and East European Politics..., p.59).
7
Ramet, P. (ed.). Religion and Nationalism in Soviet and East European Politics…, p.415;
Crampton, R. Eastern Europe in the Twentieth Century. London, New York, 1994, р.5.
4
5
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ПРЕДГОВОР

Съществува конкретна
���������������������������������������������������������
историческ�������������������������������������
�����������������������������������������������
а������������������������������������
причин�����������������������������
а����������������������������
за тясната връзка между
���������
ре���
лигия и национална идентичност�������������������������������������������
������������������������������������������������������
в Югоизточна Европа и
����������������������
това е многовековната �����������������������������������������������������������������������
чужд�������������������������������������������������������������������
а������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
зависимост, под която попадат повечето народи в региона.���������
��������
При липсата на държава нацията е под заплаха от унищожение и точно тогава ролята
на църквата нараства и
�����������������������������������������������������
тя се превръща в�����������������������������������
институционен пазител на националното съзнание. В условията на чуждо потисничество църквата е единствената
официална институция, която играе национална роля в борбата на балканските народи����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
за свобода и независимост и векове наред поддържа жив националния им дух. Така религията се преплита тясно с национализма на Балканите и се
превръща в неотменима част от националната идеология8.
Територията на бивша Югославия е типичен балкански регион, в който
религията влияе пряко на формирането на нацията и е вплетена тясно в борбата около националния въпрос��������������������������������������������
. В тези земи ������������������������������
са представени и разпространени основните световни религии, като римокатолицизъм, източно православие и
ислям. Тук религията често е идентична с националността. Затова в Югославия
може да се говори за хървати и словенци като католически нации����������������
,���������������
за сърби, черногорци и македонски българи – като православни, а за босненци и албанци –
като ислямски9.
Огромната роля на религията в процеса на националното обособяване
на балканските народи е очевидна както при хърватите, така и при сърбите.
Двата южнославянски народа са пример за религиозно-етническа идентификация.��������������������������������������������������������������������
Р������������������������������������������������������������������
елигиозното вероизповедание (�������������������������������������
��������������������������������������
римокатолициз������������������������
ъм����������������������
или източно православие) е главният разграничителен белег между тях, които са етнически и езиково
твърде��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
близки националности. За
���������������������������������������������
хървати�����������������������������������
и ��������������������������������
сърби религиозната им принадлежност е синоним на етническата или националната им идентичност през вековете. Католицизмът и православието са могъщи опори на националното съзнание
на двата народа. Затова р����������������������������������������������������
елигиозният елемент и в хърватския, и в сръбския национализъм има дълбоки исторически корени10.
8
Arnakis, G. The Role of Religion in the Development of Balkan Nationalism – In: Jelavich,
Ch. and B. Jelavich (ed.). The Balkans in Transition. Essays on the Development of Balkan Life and
Politics since the Eighteenth Century. Hamden, Connecticut, 1974, р.116, 117, 119, 120, 144; Stokes, G.
Church and Class in Early Balkan Nationalism. – In: EEQ, vol.13, Fall 1979, br.3, рр.259-260.
9
Rezun, M. Europe and War in the Balkans. Toward a New Yugoslav Identity. Westport, 1995,
pp.15-16; Любомирова, И. Религията и църквата в усташката националистическа доктрина. – В:
Исторически преглед, LVI, 2000, №1-2, с.152.
10
Singleton, F. A Short History of the Yugoslav Peoples. Cambridge University Press, 1985,
р.179; Trifković, S. The First Yugoslavia and Origins of Croatian Separatism. – In: EEQ, vol.26, 1992,
br.3, р.366.
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Въпросът�������������������������������������������������������������
за връзката между национализма и религията при
�����������������
хърватите заема важно място в съвременната историография, тъй като през XIX и XX в. тези
два ������������������������������������������������������������������������
големи феномен����������������������������������������������������������
а���������������������������������������������������������
в човешката история�������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������
запазват значението си на�����������
����������
важни�����
дви11
жещи сили в развитието на хърватското общество . При липсата на самостоятелна хърватска държава от 1102 г. до 1941 г. ролята на Католическата църква в
хърватската история е огромна. Тя се оказва един от ключовите фактори, които
влияят при формирането на хърватската нация. Така тя играе национална роля,
въпреки че по принцип е универсална институция. Църквата обаче не подкрепя
крайните форми на национализма, които се разпространяват в хърватските земи
през 1941-1945 г. и които водят до насилия, кръвопролития и агресия12. Ето защо
проблемът за отношенията между Католическата църква и официалните власти в
Хърватия по време на Втората световна война е не само важен, но и твъде актуален в политическата история на Балканите в ново и най-ново време.
В югославската (включително и в хърватската) историческа литература
няма по-дискусионна тема от тази за усташкия национализъм и Независимата
държава Хърватия (НДХ)13 през 1941-1945 г. По нея има изключително противоречиви и взаимно изключващи се мнения. Фактът, че усташкото правителство
се опитва да ликвидира или прогони сърбите от територията на НДХ, се използва от югославската пропаганда след войната като доказателство за „хърватската
геноцидна политика“ и нейната „профашистка ориентация”. Вменяването на такава тежка вина превръща темата за усташите в НДХ в изключително чувствителна и насажда у хърватските историци едва ли не комплекс, с който донякъде
може да се обясни защо разработването й в хърватската историография е избягвано десетилетия наред.
През 90-те години на XX в., по време на войните, довели до разпадането на
Югославия, събитията от времето на Втората световна война са напомняни и изопачавани повече от всякога. Темите за усташите, четниците, терора, престъпленията и концентрационните лагери обаче са третирани повече от политиците,
Макар че мнозина хървати и до днес отричат връзката религия-национализъм, твърдейки, че католицизмът е универсална религия и като такъв е наднационален. При това въпросът има и политически нюанс – те не искат да бъдат считани за „националисти”, избягват темата за национализма като „политически некоректна“ и още по-малко желаят тя да се обвързва
с проблема за религията им. (Вж. Palmer, P. Religions and Nationalism in Yugoslavia: a Tentative
Comparison between the Catholic Church and the Other Communities. –In: The Balkans. A Religious
Backyard of Europe (ed. by M. J. Faber). Longo Editore, Ravenna, 1996, р.147).
12
Gellner, E. Nations and Nationalism. Oxford, 1983, р.72, 141.
13
На хърватски език – Nezavisna država Hrvatska (NDH).
11
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отколкото от историците. Сърбите представят всички хърватски националисти
като „усташи“ и „нацисти”, а хърватската нация – едва ли не като „фашизоидна”.
Историята на НДХ е изопачавана от пропагандата, масмедиите и науката в продължение на десетилетия и това е една от основните причини историците днес,
стремейки се към преоценка и обективност, отново да се заемат с тази проблематика14. Налице е вече огромна по обем литература по този въпрос – хърватска
и чуждоезична – книги, студии и статии, но повечето от тях имат силно идеологизиран и политизиран характер. За съвременния изследовател и днес е трудно
да се опре на някаква сериозна научна историографска база. Затова е необходим
самостоятелен прочит на документалния материал, който дава възможност за
достигане до нови научни изводи и обобщения.
Доскоро в историческата литература преобладаваше мнението, че усташите са „фашисти“ или „клерофашисти”, а тяхната идеология е една от балканските
версии на фашизма15. То е твърде разпространено поради десетилетното
����������������������
��������
спекулативно третиране на проблема за фашизма���������������������������������������
и връзката му с религията�������������
.В
�����������
историческите изследвания�������������������������������������������������������������
до
������������������������������������������������������������
края на 70-те години�������������������������������������
на
������������������������������������
XX в. ���������������������������
термините „фашизъм”, „полуфашизъм“ и „протофашизъм“ са използвани твърде неточно, като са прилагани
за почти всички антидемократични и авторитарни движения и режими в Европа
от междувоенния период и периода на Втората световна война16. Изясняването на
този въпрос е много важно, тъй като едва след като се определи характера на режима в НДХ („фашистки”, „нацистки“ или „деснонационалистически“ и „авторитарен”), може по-лесно да се дефинира и отношението му с църквата.
14
Perica, V. Balkan Idols. Religion and Nationalism in Yugoslav States. New York, Oxford
University Press, 2002, р.5.
15
Надали в историческата литература има по-спорен въпрос от този за фашизма. Терминът става толкова дискусионен, колкото и самото явление. (Вж. Wolff, R., J. Hoensch (ed.).
Catholics, the State, and the European Radical Right, 1919-1945. Boulder, Colorado, 1987, рр.1-3).
16
В по-старата литература редица автори неправилно употребяват термина „фашизъм“
като характеристика на политическите системи в Централна и Източна Европа в междувоенния
период���������������������������������������������������������������������������������������
и периода на Втората световна война���������������������������������������������������
. Те приемат, че от втората половина на 30-те г����
одини���������������������������������������������������������������������������������������
на ХХ век фашизмът вече се налага в региона – като идеология, практика����������������
������������������������
и външна символика, в зависимост от местните традиции във всяка страна. Терминът „източноевропейски фашизъм“ се използва като отграничаващ го от „класическия“ италиански фашизъм и от германски�������������������������������������������������������������������������������������
я������������������������������������������������������������������������������������
нацизъм. М�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
нозина автори не поставят под съмнение „фашисткия“ характер на хърватската усташка организация, румънската „Желязна гвардия”, унгарските „Кръстосани стрели“ и словашката Народна партия на Хлинка. (Вж. Seton-Watson, H. Fascism, Right and Left. – In: Journal
of Contemporary History, 1966, br.1, рр.183-196; Wolff, R. The Catholic Church and the Dictatorships
in Slovakia and Croatia, 1939-1945. – In: Records of the American Catholic Historical Society of
Philadelphia, vol.88, 1977, br.1-4, рp.3-30).
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В тази връзка е необходимо да се обърне по-голямо внимание и на една
от основните идеи в усташката идеологическа система, която е недостатъчно изследвана в съвременната историография, а именно – за религията и църквата,
т.е. за религиозната доктрина на усташите (в частност – за усташкия католицизъм и неговата връзка с национализма)17. До голяма степен тази празнина се
дължи на стремежа на някои съвременни хърватски учени да докажат светския
характер на усташката идеология18. Повече внимание се отделя на националната
политика на усташкия режим, като религиозната му политика рядко е обект на
самостоятелно научно изследване19.
Проблемът за отношенията между усташкото управление (1941-1945 г.) и
Католическата църква е един от най-спорните въпроси в историческата литература, по който има много крайни мнения20.
Първоначален интерес към тази проблематика проявява самият лидер на
усташкото движение и хърватската държава Анте Павелич, както и някои от
водещите църковни дейци по време на войната, като Иво Губерина, Крунислав
Драганович, Роко Рогошич, Иван Шарич, Йосип Бутурач, Вилим Цецеля,
Керубин Шегвич и други. Те налагат тезата, че Католическата църква подкрепя усташкия режим в националната му политика. Църквата е представена като
враг на православието и участник в покатоличването на сърбите21.

17
По въпроса вж. статиите на И. Огнянова: „Религията и църквата в усташката националистическа доктрина”. – В: Исторически преглед, LVI, 2000, №1-2, с.151-180 и „Religion and
Church in the Ustasha Ideology (1941-1945)“ – In: Croatica Christiana, god.33, 2009, br.64, рр.157-190.
18
Biondich, M. Religion and Nation in Wartime Croatia: Reflections on the Ustasa Policy of
Forced Religious Conversions, 1941-1942. – In: SEER, vol.83, 2005, br.1, р.78.
19
На проблема е посветена статията на И. Огнянова „The Religious Policy in the
Independent State of Croatia (1941-1945)“ – В: Etudes Balkaniques, 2008, br.3, с.81-119.
20
За разнообразното интерпретиране на проблема в историографията вж. Granić, S.
Representations of the Other: The Ustase and the Demonization of the Croats. – In: Journal of Croatian
Studies, 1998, br.34, pp.3-56; Krišto, J. The Catholic Church in Croatia and Bosnia-Herzegovina in the
Face of Totalitarian Ideologies and Regimes. – In: Religion under Siege. The Roman Catholic Church in
Occupied Europe (1939-1950). (ed. Gevers, Lieve and Jan Bank), vol.I, Peeters, Paris, 2007, pp.39-41.
21
Draganović, K. Jedan sudbonosni vijek u povijesti Hrvata katolika Bosne. Sarajevo, 1940;
Rogošić, R. Stanje katoličke crkve u Jugoslaviji do Sporazuma. Šibenik, 1940; Buturać, J., I. Blažević.
Temelji katoličke religije i povijest katoličke crkve. Z., 1942; Šarić, I. Što je Papa? Sarajevo, 1942; Guberina, I. La formazione cattolica della Croazia. – In: Croazia sacra (ed. K. Draganović), Rome, 1943;
Guberina, I. Ustaštvo i katolicizam. – In: Hrvatska smotra, 1943, br.7-10, pp.435-446; Draganović,
K., J. Buturać. Povijest crkve u Hrvatskoj. Z., 1944; Pavelić, A. Istina o tobožnjem prekrštavanju
pravoslavnih. – In: Hrvatska misao, 1953, br.2, рр.5-26; Šarić, I. Papa Pio XII. Madrid, 1954; Pavelić,
A. Hrvatska pravoslavna crkva. Madrid, 1984; Cecelja, V. Moja sjećanja na uzoritoga zagrebaćkog
nadbiskupa Stepinca – In: Hrvatska revija, 1990, br.4, pp.690-737.
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Тази концепция е приета и доразвита и от идеолозите на комунистическата власт в следвоенна Югославия. Темата за връзката между хърватския
национализъм и Католическата църква в създадената след края на Втората
световна война��������������������������������������������������������
нова югославска федерация се третира�������������������
главно в партийната литература и пропагандните медии. Отделните публикации на историци
по т�������������������������������������������������������������������
ези����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
въпроси��������������������������������������������������������
са идеологи��������������������������������������������
зирани��������������������������������������
и не твърде �������������������������
издържани����������������
от научна гледна точка. През 40-60-те години на ХХ в. идентифицирането на усташкия
режим с класическия западноевропейски фашизъм и заклеймяването му
като „геноциден“, „престъпен“ и „клерофашистки“ обслужва интересите на
Югославската комунистическа партия (ЮКП) и се превръща в аксиома за
почти всички югославски историци. Целта на комунистическия лидер Йосип
Броз ������������������������������������������������������������������
Тито и неговото
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
обкръжение ���������������������������������������
е да създа�����������������������������
����������������������������������
дат��������������������������
негативен имидж на усташкото движение, което по своя характер е антиюгославско и е олицетворение
на идеята за хърватската независимост�������������������������������������
. С открито политическа цел те го обвързват с Католическата църква, което дава възможност да й се нанесе удар
като една от основните антикомунистически сили в страната в следвоенния
период. Още по време на съдебния процес срещу Загребския архиепископ
Алойзие Степинац (1946 г.) излиза огромна по количество пропагандна литература, която оправдава тежката му присъда22. Години наред тя се използва
като база на всички публикации в югославската държава, третиращи тази
проблематика.
В името на „интернационализма“, „федерализма“ и „хърватско-сръбската дружба и сътрудничество“ въпросът за усташите, НДХ и Католическата
църква почти не се дискутира в Социалистическа република Хърватия.
Поради наложената цензура хърватските автори избягват тази болезнена тема
десетилетия наред�������������������������������������������������������
. Това позволява усташките престъпления да се преувеличават, а цялата история на НДХ да се „пренапише“ – особено от сръбските
историци. П������������������������������������������������������������
реобладаващото мнение в югославската литература е изцяло негативно. За
���������������������������������������������������������������
авторите с комунистически възгледи��������������������������
усташите са една „�������
��������
терори22
Степинац е арестуван от новата комунистическа власт през септември 1946 г. и след
набързо монтиран съдебен процес е осъден на 16 години принудителен труд и отнемане на
граждански права. Той прекарва пет години в затвора в Лепоглава, но заради влошеното си здравословно състояние е освободен през 1951 г. и интерниран в родното си село Крашич (където и
умира на 10 февруари 1960 г.). (Вж. Alexander, S. The Triple Myth. The Life of Archbishop Alojzije
Stepinac. New York, Columbia University Press-Boulder, 1987, рр.18-22; Gitman, E. A Question of
Judgment: Dr. Alojzije Stepinac and the Jews. – In: Review of Croatioan History, vol.II, 2006, br.1, рр.4950).
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стична клеро������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
фашистка организация����������������������������������������
“���������������������������������������
, чиято идеология е смесица от италиански фашизъм, германски нацизъм и някои местни елементи (като например
силен католицизъм)23.
Дълго време марксистките историци налагат тезата за сътрудничеството
на Католическата църква с усташкото управление и с германските и италианските окупационни сили през 1941-1945 г. Църквата е обвинявана за „подкрепата”,
която оказва на терористичната и геноцидна национална политика на усташите. Целта на комунистическата власт е да дискредитира Католическата църква
и да разклати позициите й в обществото в полза на атеизма. Всеки контакт с
окупаторите или техните съюзници – усташките власти, се квалифицира като
„предателски”, „антинационален“ и „престъпен”. Тези автори са сред главните
„обвинители“ на църквата, осигурявайки по този начин идеологическото оправдание на антирелигиозната кампания в социалистическа Югославия. Както по
време на процеса срещу А. Степинац, така и дълго време след него автори като
Виктор Новак, Милан Станич, Иве Миховилович, Сима Симич и други следват
„партийната линия”, като прикачват на архиепископа етикетите „военнопрестъпник”, „фашистки агент”, „усташки идеолог”, „клерофашист”; пишат негативно за Ватикана; и т.н.24.
И докато в Югославия близо половин век се дава крайно негативна оценка за усташкото управление, в хърватските емигрантски кръгове в чужбина се
прави точно обратното – усташите и НДХ се представят в положителна светлина. Сред
����������������������������������������������������������������������
хърватите-емигранти,
�����������������������������������������������������������������
които проявяват интерес към историята на усташкото движение, са Джордж Цезарич, Драгутин Камбер, Степан Хефер, Йере
Яреб, Иво Омарчанин,������������������������������������������������������
И����������������������������������������������������
во��������������������������������������������������
Ройница������������������������������������������
�����������������������������������������
и други����������������������������������
, някои от които са���������������
видни представители на следвоенната вълна усташка емиграция (в Северна и Южна Америка
и Австралия) и поради това техният поглед върху хърватската история е пристрастен и не много обективен25. Те са сред първите, които разбиват монопола
23
Simić, S. Tuđinske mahinacije oko NDH. Titograd, 1958; Novak, V. Velika optužba, vol.1-3,
Sarajevo, 1960; Jurjević, M. Ustasha under the Southern Cross. Beograd, 1972.
24
Архиепископ А. Степинац публично защитава хърватската свобода и независимост
както във военния, така и в следвоенния период. Това е и основната причина за десетилетната
злонамерена пропаганда против него. (Вж. Novak, V. Magnum Crimen: Pola vijeka klerikalizma
u Hrvatskoj (1918-1945). Z., 1946; Beograd, 1986; Stanić, M. Neprijatelska politika Vatikana prema
Hrvatima. Z., 1948; Mihovilović, I. Vatikan prema našem narodu kroz historiju. Z., 1952; Simić, S.
Prekrštavanje Srba za vrijeme drugog svjetskog rata. Titograd, 1958; Simić, S. Vatikan protiv Jugoslavije.
Titоgrad, 1958).
25
Cesarich, G. Croatia and Serbia. Why is Their Peaceful Separation a European Necessity.
Chicago, 1954; Kamber, D. Problemi i metode u hrvatskoj borbi za slobodu. Buenos Aires, 1958; Hefer,
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на югославските автори от 40-60-те години на ХХ в. да изнасят „истината“ по
въпроса. Трудовете им обаче имат предимно публицистичен характер и целят да оправдаят и реабилитират политиката на усташкия режим и дейността
на Католическата църква по време на Втората световна война. В „Хърватска
ревия”26, „Кроейша прес”27 и други п���������������������������������������
����������������������������������������
ериодични издания зад граница дълги години те публикуват материали����������������������������������������������
, ��������������������������������������������
в които отхвърлят обвиненията срещу архиепископ Степинац и хърватско������������������������������������������������
то����������������������������������������������
духовенство и разкриват патриотичната им дейност по време на войната, както и опозицията им срещу крайнонационалистичната усташка политика28.
Промяната на политическата ситуация в Югославия през 70-те и 80-те години на ХХ в. (реформите и либерализирането на обществения живот) има за
резултат възраждането на хърватския национализъм, който достига най-големия си израз в „Хърватската пролет“ от 1971 г. Това, от своя страна, води до появата на научен интерес в Хърватия към крайния национализъм през XIX и ХХ в.
(и неговите представители – праваши, франковци и усташи), както и към темата
за национализма изобщо29. Така хърватските автори поставят началото на научната разработка на въпроса за ролята на Католическата църква в Хърватия по
време на Втората световна война. Това е период на активно събиране на изворов
материал за усташкото движение и на първите опити за неговата по-задълбочена интерпретация. Особен интерес предизвикват научните трудове на Фикрета
Йелич-Бутич и Богдан Кризман, които имат безспорен принос в изясняването

S. Croatian Struggle for Freedom and Statehood. Buenos Aires, 1959; Jareb, J. Pola stoljeća hrvatske
politike 1895-1945. Povodom Mačekove autobiografije. Buenos Aires, 1960; Z., 1995; Omrčanin, I.
Seed of Blood. Sudney, Australia, 1961; Rojnica, I. Susreti i doživljaji. Razdoblje od 1938 do 1975 u
mojim sjećanjima. Vol.1, Munchen, 1969; Z., 1994.
26
„Hrvatska revija“ е списание на „Матица Хърватска”. От 1928 до 1945 г. излиза в Загреб.
От 1951 г. изданието се възобновява в Буенос Айрес, а от 1991 г. отново се печати в Загреб (вече
като тримесечник).
27
„Croatia Press”, вестник на усташката емиграция, излиза първо в Германия, а след това
в САЩ.
28
Основните идеи в тези публикации днес се споделят от по-голямата част от хърватските историци. (Вж. Eterovich, F. The Case of Cardinal Aloyzius Stepinac as Presented in Three Books.
– In: Journal of Croatian Studies, 1961, vol.2, pp.144-160; Beluhan, E. Stepinac govori. Valencia, 1967;
Eterovich, F. Životni put Alojzija Stepinca. Chicago, 1970; Eterovich, F. Aloysius Cardinal Stepinac: A
Spiritual Portrait. New York, 1970).
29
Šuvar, S. Nacija i medjunacionalni odnosi. Z., 1970; Šuvar, S. Nacionalno i nacionalističko.
Split, 1974; Perić, I. Suvremeni hrvatski nacionalizam. Z., 1976 и др.
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на някои специфични аспекти на идеологията, програмата и политиката на усташката организация30.
Независимо от тези публикации, в Югославия продължава наложената линия за усташите да се пише крайно негативно – линия, особено стриктно
спазвана от югославските автори от сръбски произход31.
През 70-те и 80-те години на ХХ в. твърде малко хърватски историци се
занимават с религиозна проблематика, тъй като тя не се толерира от властта
през социалистическия период. Тези въпроси продължават да се тълкуват от
изцяло идеологически позиции32.
През тези години обаче, макар и предимно в статии,�������������������
се
������������������
появяват и пър33
вите позитивни оценки за Католическата църква в Хърватия . Сред авторите,
които и в свои монографии дават такива оценки за църквата, са Иван Мужич,
Иван Перич, Виекослав Цврлие, Томислав Шаги-Бунич, Иван Дамиш, Иван
Цвиткович и други34.

Jelić-Butić, F. Zagreb i ustaška „Nezavisna država Hrvatska”. – In: Zagreb u NOB-i i
socijalističkoj revoluciji, Z., 1971; Jelić-Butić, F. Uloga „Nezavisne Države Hrvatske“ u razbijaniju
Kraljevine Jugoslavije. – In: Ustanak u Jugoslaviji i Evropa, Beograd, 1973, pp.557-565; Jelić-Butić, F.
Ustaše u drugom svjetskom ratu – In: Fašizam i neofašizam, Z., 1976, pp.233-237; Jelić-Butić, F. Ustaše
i Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945. Z., 1977; 2nd edn., 1978; Krizman, B. Ante Pavelić i ustaše.
Z., 1986; Krizman, B. NDH između Hitlera i Mussolinija. Z., 1986; Krizman, B. Ustaše i Treci Reich.
Vol.1-2, Z., 1986; Krizman, B. Pavelić u bjekstvu, Z., 1986.
31
Basta, M. Аgonija i slom NDH. Beograd, 1971; Colić, M. Takozvana NDH 1941. Beograd,
1973; Bošković, M. Antijugoslovenska fašistička emigracija. Beograd, 1980; Petranović, B. Revolucija i
kontrarevolucija u Jugoslaviji, 1941-1945. vol.1-2, Belgrade, 1983; Bulajić, M. Ustaški zločini genocida
i suđenje Andrija Artukovića 1986 godine. Knj.1-2, Beograd, 1988; Miletić, A. Ustaška fabrika smrti
1941-1945. Beograd, 1988; Dedijer, Vl. Proterivanje srba sa ogništa 1941-1944. Beograd, 1989.
32
Frid, Zl. Religija u samoupravnom socializmu. Z., 1971; Petešić, Ć. Što se događa u katoličkoj
crkvi u Hrvatskoj. Z., 1972; Buturać, J., A. Ivandija. Povijest Katoličke crkve među Hrvatima, Z., 1973;
Maštruko, I. Odnos Katoličke crkve prema drugi vijerskim zajednicima. Z., 1976; Petešić, Ć. Katoličko
svećenstvo u NOB-u 1941-1945. Z., 1982; Dugandžija, N. Religija i nacija. Z., 1982; Šagi-Bunić, T.
Katolička crkva i hrvatski narod. Z., 1983; Komunisti i religija. Split, 1983; Religija i nacija. Z., 1984;
Religija i društvo. Zbornik radova. Z., 1987; Maštruko, I. Katoličanstvo i politika. Z., 1988.
33
Cvitković, I. Katolička crkva i nacija. – In: Pogledi, 13,1983, br.4, рp.32-44; Perić, I. Tendencii na hrvatski nacionalizam i Katolička crkva danas – In: Pogledi, 13,1983, br.4, рр.54-65; Boban, L.
Položaj Jugoslavenskog poslanstva u Vatikanu u vrijeme drugoga svjetskog rata. – In: ČSP, 1988, knj.1-2,
pp.197-212.
34
Mužić, I. Hrvatska politika i jugoslavenska ideja. Split, 1969; Perić, I. Suvremeni hrvatski
nacionalizam...; Mužić, I. Katolička crkva u kraljevini Jugoslaviji. Split, 1978; Cvrlje, V. Vatikan u
savremenom svijetu. Z., 1980; Šagi-Bunić, T. Op.cit.; Damiš, I. Works and Articles of Church History
in Croatia. vol.1-2, Roma, 1985; Cvitković, I. Tko je bio Aloyzie Stepinac. II izd., Sarajevo, 1986 и др.
30
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Правят се и първи опити за историографски прегледи по проблема35.
Книги за Католическата църква, Алойзие Степинац и за НДХ и през 70-те
и 80-те години на ����������������������������������������������������������
ХХ��������������������������������������������������������
в. продължават
����������������������������������������������������
да излизат в чужбина – предимно от редовете на хърватската и сръбската емиграция (Алекса Бенигар, Винко Николич,
Йозо Томашевич, Лазо Костич, Иво Оршанич, Иво Корски, Виекослав Вранчич,
Иво Омърчанин, Мирон Бегич и други)36.
След настъпването на политическите промени в Хърватия през 1990 г.
(първите демократични избори и идването на власт на националистическата
Хърватска демократична общност, ръководена от новоизбрания президент на
страната Франьо Туджман) хърватските историци получават свободен достъп
до изворите. В страната, обхваната от националитическа еуфория, темата за
НДХ става „модерна“ и широко дискутирана, включително и в емигрантските

Matijević, Z. Jugoslavenska povijesna literature o političkoj dejatelnosti katoličke crkve u Hrvatskoj 1918-1945. – In: ČSP, 1981, kn.2, pp.93-103; Milinković, B. Bibliografija radova o religiji, crkvi
i ateizmu. Z., 1982 и др.
36
Особено ценна е книгата на францисканеца Aleksa Benigar „Alojzije Stepinac. Hrvatski
Kardinal”, издадена в Рим през 1974 г. Тя съдържа обширна документация от Загреб, Ватиканския
архив, дневника на Йосип Вранекович (енорийски свещеник в с. Крашич, който е бил със Степинац през последните години от живота му), както и фрагменти от дневника на А. Степинац.
През 1978 и 1980 г. се публикуват два тома за Загребския архиепископ от един от най-известните
представители на хърватската емиграция, редактора на сп. „Хърватска ревия“ Винко Николич.
През 1981 г. Владимир Хорват (с псевдоним М. Ландерси) издава на френски език „Le Cardinal
Stepinac. Martyer des droits de l’homme”, която излиза и на хърватски през 1990 г. Поради големия
интерес към книгата на Алекса Бенигар, през 1993 г. тя се преиздава в Хърватия в един разширен
и преработен вариант. (Вж. Benigar, A. Alojzije Stepinac. Hrvatski Kardinal, Rome, 1974, Z., 1993;
Nikolić, V. Stepinac mu je ime. Vol.1-2., Barcelona, 1978, 1980; Landercy, M. (Vl. Horvat) Kardinal
Alojzije Stepinac. Djakovo, 1990).
Други емигрантски издания са: Tomasevich, J. War and Revolution in Yugoslavia 19411945. The Chetniks. Stanford, 1975; Šuljak, N. D. Croatia’s Struggle for Independence: A Documentary
History. Arcadia, 1977; Oršanić, I. Vizija slobode. Buenos Aires, 1979; Kostić, L. The Holocaust in the
ISC. An Account Based on German, Italian and the Other Sources. Chicago, 1981; Korsky, I. Hrvatski
nacionalizam. Clanci i eseji. Buenos Aires, 1983; Z., 1991; Vrančić, V. Branili smo državu. Uspomene,
osvrti, doživljaji. Knj.1-2, Barcelona-Munchen, 1985; Omrčanin, I. Forced Conversions of Croatians to
the Serbian Faith in History. Washington, 1985; Begić, M. Ustaški pokret 1929-1941. Pregled njegove
povijesti. Buenos Aires, 1986; Omrčanin, I. Croatia 1941-1945. Before and After. Washington, 1988;
Nikolić, V. (ed.) Bleiburg: Uzroci i posljedice. Spomen-zbornik 40 godišnjice tragedije. Munchen-Barcelona, 1988 и други.
35
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кръгове37. Появяват се и библиографски обзори по нея38. От този период датират
и много общи трудове, посветени на историята на Хърватия като цяло39.
След разпадането на Югославия и обособяването на самостоятелна
Република Хърватия през 1991 г. хърватите почти наново пренаписват своята
национална история, което води до митологизиране на много моменти от нея и
изпълването им с елементи на силен национализъм. Тъй като при тях религия и
нация са тясно обвързани, митовете, които се създават за Католическата църква, имат огромно национално звучение. Такъв е митът за „кардинала-мъченик“
Алойзие Степинац40, който се поощрява от властите.
През 90-те години на ХХ в. настъпва истинска посткомунистическа реабилитация на архиепископ Степинац и за него се пише много и то с положителен знак както в пресата, така и в научната литература. Причината за това е, че
той символизира хърватската национална идентичност, а след образуването на
самостоятелната хърватска държава през 1991 г. това се възприема възторжено.
Затова през последните години в Хърватия той е почитан не само като борец за
човешки права и свободи, но и като национален герой, радетел на правото на
хърватския народ да има своя независима държава. Днес „денят на Степинац“

Nikolić, V. ��������������������������������������������������������������������������
Mile Budak, pjesnik i mučenik. Hrvatske: spomen-zbornik o stot������������
n�����������
oj godišnici rođenija 1899-1989, Barcelona-Munchen, 1990; Beljo, A. Yu-genocid, Bleiburg, Križni put, Udba.
Z.-Toronto, 1990; Žerjavić, V. Opsesije i megalomanje oko Jasenovca i Bleiburga. Gubici stanovništva
Jugoslavije u drugom svetskom ratu. Z., 1992; Kamber, D. Slom NDH: kako sam ja proživio. Z., 1993;
Nikolić, V. (ed.) Bleiburška tragedija Hrvatskoga naroda. Z., 1993; Katalinić, K. Argumenti: NDH,
BiH, Bleiburg i genocid. Buenos Aires, Z., 1993;
Katalinić, K. Rađanje drđave: NDH, Tito, „hrvatsko proljeće“ i 1991. Z., 1994; Matković,
H. Povijest Nezavisne Države Hrvatske. Kratak pregled. Z., 1994; Banac, I. Fašizam u teoriji i hrvatskoj praksi. – In: Antisemitizam, holokaust, antifašizam. Židovska općina Zagreb. Z., 1996, pp.302307; Košutić, I. Rađanje, život i umiranje jedne drđave – 49 mjeseci NDH. Z., 1997; Dizdar, Z., M.
Sobolevski. Prešućivani četnički zločini u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini 1941.-1945. Z., 1999; Jareb,
M. Ustaško-domobranski pokret od nastanka do travnja 1941 godine. Z., 2006.
38
Jareb, M. Problematika Nezavisne Države Hrvatske u povijesnoj literaturi od 1990 do 1995
godine. – In: ČSP, 1996, br.1-2, pp.199-215; Kisić-Kolanović, N. Hrvatska historiografija o Drugom
svjetskom ratu: metodologija i prijepori. – In: Hrvatska politika u XX stoljeću, Zbornik. Z., 2004.
39
Matković, H. Suvremena politička povijest Hrvatske. Z., 1993; Pavličević, D. Povijest
Hrvatske. Z., 1994; Macan, T. Hrvatska povijest. Pregled. Z., 1995; Matković, H. Povijest Jugoslavije.
Hrvatski pogled. Z., 1998; Bilandžić, D. Hrvatska moderna povijest. Z., 1999; Goldstein, I. Croatia: A
History. London, Z., 1999; Pavličević, D. Kratka politička i kulturna povijest Hrvatske. Z., 2000.
40
Британската авторка Стела Александър дори говори за „тройния“ мит при Степинац
– църковен, идеологически и държавнотворен, като така дори озаглавява една от книгите си.
(Вж. Alexander, S. The Triple Myth. The Life of Archbishop Alojzije Stepinac... (in Croatian: Trostruki
mit. Život Zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca. Z., 1990); Perica, V. Uloga crkva u konstrukcije
državnotvornih mitova Hrvatske i Srbije – In: Historijski mitovi na Balkanu: zbornik radova. Sarajevo,
2003, pp.203-225).
37
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е църковен и държавен празник в Хърватия, статуите му могат са се видят по
много площади, а улици и училища носят името му41.
Затова и повечето исторически трудове, посветени на дейността на
Католическата църква по време на Втората световна война, често се свеждат до
изследвания за Алойзие Степинац. Въпросът за ролята на Загребския архиепископ в религиозния и обществено-политическия живот на Независимата държава Хърватия става особено актуален. Архиепископ Степинац ръководи църквата през целия военен период (1941-1945 г.), а това е една строго йерархична и
авторитарна по своя характер организация. Той е и председател на Епископската
конференция. Поради това мнението му по време на войната се приема като
официална позиция на Католическата църква спрямо НДХ и усташите. На практика всички църковни решения и писмени разпоредби се издават от архиепископската канцелария. Именно това предопределя и важното място, което е отделено на архиепископ Степинац и в настоящата монография.
През 90-те години на ХХ в. в Хърватия се изявявят автори като Ю. Бателя,
Ф. Кухарич, С. Разум, С. Кожул, П. Безина, Л. Знидарчич, А. Бакович, И. Дамиш,
М. Караула и други, мнозина от които са духовни лица. Повечето от техните
публикации, обаче, са без особена научна стойност и по-скоро носят характер
на публицистична литература42. Така Католическата църква сама спомага за съз41
Още през 1952 г. папа Пий XII ръкополага Алойзие Степинац за кардинал. На погребението му в Загребската катедрала през февруари 1960 г. се стича голямо множество. Гробът му и
до днес е място за поклонение. През април 1992 г. хърватският Сабор анулира несправедливата
му присъда от комунистическия съд (1946 г.). Истински бум на изданията в страната се наблюдава след обявяването на кардинал Степинац от папа Йоан Павел Втори за „Блажен“ при второто
посещение на Светия отец в Хърватия през 1998 г. (другите две са през 1994 и 2003 г.), което е
първата стъпка към прогласяването му за светец. (Вж. Znidarčić, L. Alojzije Stepinac. O stotnoj
godišnici rođenja, Z., 1998, рр.12-13; Krišto, J. Sukob simbola. Politika, vjere i ideologije u Nezavisnoj
Državi Hrvatskoj. Z., 2001, рр.35-36).
42
Batelja, J. Živjeti iz vjere. Duhovni lik i pastoralna skrb kardinala Alojzija Stepinca. Z., 1990;
Kuharić, F. Poruke sa Stepinčeva groba. Z., 1990; Kožul, S. Spomenica žrtvama ljubavi Zagrebačke
nadbiskupije. Z., 1992; Baković, A. Stradanje Crkve u Hrvata u drugom svjetskom ratu. Svećenici žrtve rata i poraća 1941-1945 i dalje. Z., 1994; Kožul, S. Mučenici ljubavi. Z., 1995; Znidarčić, L. Sudski
proces protiv nadbiskupa Stepinca. – In: Zagrebačka biskupija i Zagreb (1094-1994). Zbornik u čast
kardinala Franje Kuharića, Z., 1995; Bezina, P. Franjevci Provincije Presvetog Otkupitelja žrtve rata
1942-1948. Split, 1996; Razum, S. Sveta Stolica, Nezavisna ������������������������������������������
Država Hrvatska i Katolička crkva u Hrvatskoj 1941-1945. – In: Fontes, 1996, vol.2, pp.343-463; Baković, A. Hrvatski svećenici-žrtve Bleiburga.
Međunarodni znanstveni skup „Bleiburg 1945.-1995.”, Zagreb, 12-13.V.1995, Zbornk radova. Z., 1997;
Kožul, S, Martirologij crkve zagrebačke. Z., 1998; Karaula, M. Žrtve i mucenici – Stradanja bosanskih
franjevaca u Drugom svjetskom ratu i komunizam. Sarajevo, 1999; Bezina, P. Progoni biskupa,
svećenika i redovnika splitske metropolije i zadarske nadbiskupije 1941-1992. Split, 2000; Damiš, I.
Franjevci Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, žrtve drugog svjetskog rata, poraća i
jugokomunizma. Z., 2000.
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даването на някои от митовете от новата хърватска история. А те, както отбелязва историкът Джордж Шьопфлин, „блокират рационалния научен подход”43.
През последните две десетилетия в Хърватия вече свободно се пише за
църквата и връзките й с национализма���������������������������������������
. И������������������������������������
здават и
�����������������������������
преиздават се книги
�������������
на емигрантски автори, появяват се и оригинални домашни трудове, които имат сериозен научен характер, като тези на Иван Мужич, Нада Кисич-Коланович,
Франьо Шанек, Любо Бобан, Иван Дамиш, Владимир Гайгер и други44. Те�������
���������
зи разработки са твърде важни за съвременната преоценка на ролята на усташите и на
Католическата църква по време на Втората световна война.
Един от малкото съвременни специалисти по проблем����������������
ите�������������
на църковната история в Хърватия е д-р Юре Крищо, който има голям брой публикации
по темата за отношенията между Католическата църква и тоталитарната власт
– особено през периода на усташкия режим45. Изключително важни са неговите
два тома, посветени на Католическата църква и НДХ, които издава през 1998 г.
Вторият от тях е документален сборник, съдържащ около 400 документа, които
дотогава или не са били публикувани, или са били трудно достъпни46. На базата
43
Schopflin G. The Functions of Myth and a Taxonomy of Myths. – In: Hosking, G., G.
Schopflin (eds). Myths and Nationhood. London, Hurst, 1997, р.26.
44
Kustić, Ž. Stepinčevo doba. Z., 1991; Mužić, I. Pavelić i Stepinac. Split, 1991; Kisić-Kolanović,
N. Vrijeme političke represije – „veliki sudski procesi“ v Hrvatskoj 1945-1948. – In: ČSP, 1993, knj.1-3,
pp.1-25; Boban, L. Msgr Alojzije Stepinac i jugoslavska država – In: Zbornik Franjevačke provincije
Presvetoga Okupitelja, 25, 1993, pp.763-775; Damiš, I. Ulomci za povijest katoličke crkve u Hrvata.
Z., 1995; Geiger, V. Sudski procesi vjerskim dostojanstvenicima u Hrvatskoj 1945. – In: Marulić, 1996,
br.2, pp.233-236; Kolanović, J. Nadbiskup Alojzije Stepinac u izvešćima Njemačkoga poslanstva u Zagrebu. – In: Fontes, 1996, br.2, pp.313-342; Šanjek, F. Stav crkve u Hrvata prema totalitarizma XX stoljeća. – In: Obnovljeni zivot: časopis za religioznu kulturu, 1996, br.1-2, pp.137-147; Mužić, I. Katolička
crkva, Stepinac i Pavelić. Z., 1997; Šanjek, F. Dr. Alozije Stepinac i Nezavisna Država Hrvatska u svjetlu
nadbiskupova dossiera Svetoj Stolici (1943.) – In: Croatica Christiana, 1997, br.40, pp.97-105; Banac, I.
Katolička crkva i liberalizam u Hrvatskoj – In: Liberalizam i katolicizam u Hrvatskoj. Z., 1998; Štefan.
L. Stepinac i židovi. Z., 1998; Kolaric, J. Alojzije Stepinac i pravoslavlje. – In: Croatica Christiana, 1998,
br.41, pp.161-176.
45
Ю. Крищо е бивш свещеник, завърнал се през 90-те години на ХХ в. от САЩ в Хърватия. (Вж. Krišto, J. Katolička crkva u II svjetskom ratu. – In: ČSP, 1995, br.3, pp. 461-474; Krišto, J.
Odnos Katoličke crkve prema Židovima u vrijeme NDH, 1941-1945. – In: Antisemitizam, holocaust,
antifašizam, Židovska općina Zagreb. Z., 1996, pp.139-147; Krišto, J. Crkva i država. Slučaj vjerskih
prijelaza u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj -In: Dijalog povjesničara-istoričara, Z., 2000, pp.189-205;
Krišto, J. Postupci Talijana prema Hrvatima od 1941 do 1943 prema crkvenim vrelima. – In: Zbornik
radova sa simpozija Talijanska uprava na hrvatskom prostoru i egzodus Hrvata (1918-1943). Z., 2001,
pp.623-635; Krišto, J. Narodna istraga Sv Stolice o postupcima hrvatskoga episkopata vezanima za
vjerske prijelaze u NDH. – In: Croatica Christiana, 2002, br.49, pp.161-173; Krišto, J. Hrvatski katolički
pokret 1903-1945. Z., 2004; Krišto, J. Katolička crkva u Hrvatskoj politici u XX stoljeću. – In: Hrvatska
politika u XX stoljeću, Zbornik. Z., 2004).
46
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna država Hrvatska 1941-1945. Knj.1-2, Z., HIP, 1998.
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на излязлата нова историческа литература Крищо преработва първата част от
двутомника и през 2001 г. го издава под ново заглавие, като променя малко и самата концепция на книгата. Това е най-обобщаващото изследване по посочения
проблем и до днес47.
В трудовете на Крищо църквата обаче е показано едностранчиво, в изключително позитивна светлина, като се премълчават онези случаи, в които
най-вече нисшият клир (но не единствено и само той) сътрудничи в крайнонационалистическата политика на усташката власт, както и не са разкрити добре
напреженията и противоречията вътре в църковната организация. Хърватските
автори не изследват и религиозния момент в усташката идеология и не търсят
връзката на крайния хърватски национализъм с католицизма, опитвайки се да
представят тази идеология като една модерна, светска система от политически
възгледи. И ����������������������������������������������������������������
до днес няма значимо хърватско научно изследване, което да е посветено на националния аспект на църковно-държавните отношения през 19411945 г.
Очевидно е, че хърватските автори са пристрастни и не могат да дадат
обективна оценка за усташите, НДХ и ролята и мястото на Католическата църква в тази държава. В Хърватия и до днес въпросът за Втората световна война
се политизира. Така пред чуждестранния изследовател се открива възможност
да се фокусира върху въпроси, за които на настоящия етап хърватските колеги
все още не могат да намерят най-верния научен отговор. Погледът на чуждия
историк е освободен от подобни пристрастия, което дава възможност за една
по-различна научна интерпретация на темата за национализма и религията при
хърватите, за сложните и многопластови отношения между усташките власти и
Католическата църква в НДХ.
Във връзка със зараждането на силни антихърватски настроения през 80те ������������������������������������������������������������������������
и 90-те ����������������������������������������������������������������
години на ХХ в. в Сърбия се разгръща крайна антикатолическа пропагандна кампания, провеждана от автори като Бранимир Станоевич, Драголюб
Живоинович, Деян Лучич, Велко Джурич, Михаило Симич, Слободан Клякич,
Владимир Дедиер, Милан Булаич, Никола Жутич, Антун Милетич, Драгое
Лукич, Любодраг Димич и други. Те продължават да приписват на Степинац
старите квалификации „престъпник”, „фашистки агент”, „усташки идеолог”,
„инициатор на геноцида”, „неприятел на православието“ и т.н. и да отстояват тезите за „радикализирането“ и „фашизирането“ на хърватския католицизъм и
за „терористичния клерофашизъм”. Сръбските автори обвиняват Степинац, че
47

Krišto, J. Sukob simbola. Politika, vjere i ideologije u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Z., 2001.
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не е направил достатъчно, за да помогне на преследваните от усташкия режим
техни сънародници, и
�������������������������������������������������������
дори го смятат за „отговорен“ за усташките
��������������������
престъпле����������
48
ния, извършени срещу тях .
Проблемът за усташкия национализъм като идеология и практика в НДХ
не е разработен задоволително и в чуждестранната историография. Десетилетия
наред западните автори съвсем бегло засягат тази тема, предимно в своите обобщаващи исторически трудове, които третират въпросите за национализма (и
в частност – балканския национализъм), европейския фашизъм, историята на
Централна и Източна Европа в междувоенния период и по време на Втората
световна война, или по-специално – историята на Югославия и Хърватия.
Сред авторите, които в своите проучвания отделят по-специално внимание на проблема за усташкия национализъм и НДХ, са едни от най-добрите специалисти по югославска история в САЩ и Англия (голяма част от тях с югославски корени), като Едмонд Парис, Димитрие Джорджевич, Иван Авакумович,
Джордж Шопфлин, Йозо Томашевич, Стивън Павлович, Стивън Клисолд,
Барбара Йелавич, Кристофър Цвиич, Сабрина Рамет, Джеймс Садкович, Сърдян
Трифкович, Алекса Джилас, Роберт Хайден, Иво Банац, Виекослав Перица, Рори
Йоманс и други49.
48
Stanojević, B. Alojzije Stepinac. Zločinac ili svetac. Beograd, 1985; Đurić, V. Ustaše i
pravoslavlje: Hrvatska pravoslavna crkva. Beograd, 1989; Симич, М. Римокатоличка црква и срби.
Београд, 1991; Kljakić, Sl. A Conspiracy of Silence: Genocide in the ISC and Concentration Camp
Jasenovac. Beograd, 1991; Dedijer, V. Protiv zaborava i tabua: Jasenovać 1941-1991. Sarajevo-Beograd,
1991; Đurić, V. Prekrštavanje srba u NDH. Prilozi za istoriju verskog genocida. Beograd, 1991; Bulajić,
M. Misija Vatikana u NDH: Politika Stepinac razbijanija jugoslovenske države i pokatoličavanja
pravoslavnih Srba po cjenu genocida. vol.1-2, Beograd, 1992; Dimić, L., N. Žutić. Rimokatolički kleralikalizam u kraljevini Jugoslaviji 1918-1941. Beograd, 1992; Žutić, N. Kraljevina Jugoslavija i Vatikan.
Beograd, 1994; Bulajić, M., Miletić, A., D. Lukić. Never Again: Ustashi Genocide in the ISC, from
1941-1945. Beograd, 1995; Živojinović, D. Vatikan, Katolička crkva i jugoslovenska vlast 1941-1958,
Beograd, 1995; Žutić, N. Rimokatolička crkva i hrvatstvo od ilirske ideje do velikohrvatske realizacije. Beograd, 1997; Đurić, V. Srpska pravoslavna crkva u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj 1941-1945 Godine.
Beograd, 2002.
49
Djordjević, D. Fascism in Yugoslavia, 1918-1945. – In: Sugar, P. Native Fascism in the Successor
States, 1918-1945. Santa Barbara, 1971, pp.125-134; Avakumović, I. The Yugoslav Fascist Movements –
In: Sugar, P. Native Fascism in the Successor States.... pp.135-142; Schopflin, G. Croatian Nationalism
– In: Survey. A Journal of East and West Studies, vol.19, 1973, br.1, рр.123-147; Tomaševich, J. War and
Revolution…; Clissold, S. Croat Separatism: Nationalism, Dissidence and Terrorism. London, 1979;
Jelinek, Y. Nationalities and Minorities in the Independent State of Croatia. – In: Nationalies Papers,
vol.VIII, 1980, br. 2, pp.195-210; Jelavich, B. History of the Balkans. Vol.2, Cambridge University Press,
1983; Pavlowitch, S. Unconventional Рerceptions of Yugoslavia, 1940-1945. New York, 1985; Sadkovich,
J. The Use of Political Trials to Repress Croatian Dissent – In: Journal of Croatian Studies, 1987-1988,
vol.28-29, pp.103-140; Trifković, S. The Ustaša Movement and European Politics, 1929-1945. Ph.D.
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Австрийските и западногерманските историци също имат някои разработки по темата за Хърватия по време на Втората световна война50.
В съветската и руската историография, ако изобщо се споменава за усташите, то това се прави в негативна светлина51.
В духа на наложените в югославската историография концепции редица
от чуждестранните автори също възприемат мнението за „фашисткия“ характер на усташкото управление, квалифицирайки го като „���������������������
фашизъм с местен произход”. Това се дължи на факта, че те изследват само някои аспекти на проблема
за усташкия национализъм, като: идеологическите заимствания от фашизма и
нацизма, терора и геноцида в НДХ, отношенията на усташкия режим с Германия
и Италия и т.н.52.
Thesis, University of Southampton, 1990. Published under the title: Trifković, S: Ustaša: Croatian Fascism and European Politics 1929–1945. London, 1998; Djilas, A. The Contested Country: Yugoslav
Unity and Communist Revolution, 1919-1953. Harvard University Press, 1991; Hayden, R. Balancing
Discussion of Jasenovac and the Manipulation of History. – In: EEPS, vol.6, 1992, br.2, рр.207-212;
Trifković, S. Rivalry between Germany and Italy in Croatia, 1942-1943. – In: The Historical Journal,
vol.36, 1993, br.4, pp.879-904; Banac, I. Fašizam u teoriji i hrvatskoj praksi...; Lampe, J. Yugoslavia as
History: Twice There was a Country. Cambridge University Press, 2000; Yeomans, R. Cults of Death
and Fantasies of Annihilation: the Croatian Ustasha Movement in Power, 1941-1945. – In: Central
Europe, vol.3, 2005, br.2, pp.121-142; Yeomans, R. Visions of Annihilation: The Ustasha Regime and
the Cultural Politics of Fascism, 1941-1945. Pittsburgh University Press, 2012; Yeomans, R. Eradicating
„Unwanted Elements”: Racial Purification and the Ustasha Regime’s Project to Regenerate the Nation.
– In: Weiss-Wendt, A. and R. Yeomans (eds). Racial Science in Hitler’s Europe, 1939-1945. Nebraska
University Press, 2013.
50
Kiszling, R. Die Kroatien. Der Schicksalweg eines Sudslawenvolkes. Grac, KÖln, 1956; Hory,
L., M. Broszat. Der kroatische Ustascha Staat 1941-1945. Stuttgart, 1964; Deschner, K. Mit Gott und den
Faschisten der Vatikan im Bunde mit Mussolini, Franco, Hitler und Pavelic. Stuttgard, 1965; Fricke, G.
Kroatien 1941-1944. Der „Unabhangige Staat“ in der Sicht des Deutschen Bevollmachtigten Generals in
Agram, Glaise v. Horstenau. Freiburg, 1972; Grünfelder, A. Katholische Kirche und Ustaša-Herrschaft
1941−1944 – In: Südost-Forschungen, 2010/2011, br.69/70, pp.182-227; Grünfelder, A. Katolička crkva
i ustaška vladavina 1941-1944/45. – In: Bosna Franciscana, 2012, br.37, pp.139-200.
51
История южных и западных славян. Москва, 1957; История Югославии. Т.2, Москва,
1963.
На руски език излиза преводната книга на сръбския автор Б. Станоевич����������������
: „�������������
Усташский министр смерти: анатомия преступления Андрия Артуковича”. Москва, 1989 (Stanojevic, B. Ustaški
ministar smrti: Anatomija ��������������������������������������������������������������������������
ž�������������������������������������������������������������������������
locina Andrije Artukovi��������������������������������������������������
ć�������������������������������������������������
a. Beograd, 1986���������������������������������
)��������������������������������
. През 2011 г. в Москва е публикуван и преводът от италиански на книгата на Marco Aurelio Rivelli „L’arcivescovo del genocidio:
Monsignor Stepinac, il Vaticano, e la. dittatura ustascia in Croazia, 1941-1945”. Milan, 1999 (на руски
език: Ривели, М. А. Архиепископ геноцида. Монсеньор Степинац, Ватикан и усташская диктатура в Хорватии 1941-1945).
Самостоятелно изследване е това на С. Беляков. Усташи: между фашизмом и этническим
национализмом. Екатеринбург, 2009.
52
Такива са работите на Е. Парис, И. Авакумович, Д. Джорджевич, И. Джукич, В. Лакуер,
Б. Йелавич, С. Трифкович, М. Маркович, И. Авакумович, И. Банац, Р. Йоманс, М. Биондич и др.
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Има обаче чуждестранни автори, които третират темата за усташкото
движение������������������������������������������������������������������
в�����������������������������������������������������������������
по-друга светлина – стремейки се към едно по-задълбоченото проучване на����������������������������������������������������������������
проблема за сходствата
���������������������������������������������������
и различията
��������������������������������������
между фашизма и крайния национализъм и тяхната връзка с религията в Централна и Източна Европа, и поконкретно ����������������������������������������������������������������
на Балканите в���������������������������������������������������
междувоенния период и по
���������������������������
време на Втората световна война. Доста историци разграничават движенията, които по своя характер
са фашистки и профашистки, от тези, които са чисто авторитарни (наричани
още „крайно десни“, „националистически“, „реакционни“, „диктаторски“ и т.н.).
Тези автори внасят съществени корекции в оценките за усташката идеология
и политика. Освободени от предрасъдъците и пристрастията на хърватските и
сръбските историци, те поддържат тезата, че идейната основа на политическия
режим������������������������������������������������������������������
в Хърватия по време на Втората световна война е �����������������
крайният ��������
национа53
лизъм, а не фашизмът или нацизмът .
Западните автори проявяват силен интерес и към темата за връзката между усташкия национализъм и Католическата църква. Под влияние на югославската историография години наред те пишат негативно за ролята на църквата по
време на съществуването на НДХ. Още през 1961 г. Едмонд Парис обвинява хърватския клир в духовен и физически терор срещу сръбското население и участие
в Холокоста на територията на НДХ54.

53
Nolte, E. Three Faces of Fascism. Action Francaise. Italian Fascism. National Socialism. New
York, 1966; Seton-Watson, H. Op.cit.; Gazi, S. A History of Croatia. New York, 1973, Shaw, L. Trial
by Slander. A Background to the Independent State of Croatia and an Account of the Anti-Croatian
Campaign in Australia. Cambera, 1973; Tomaševich, J. Op.cit.; Cohen, L., P. Warwick. Political
Cohesion in a Fragile Mosaic. The Yugoslav Experience. Boulder, 1983; Sadkovich, J. Op.cit.; Djilas, A.
Op.cit.; Rothschild, J. East Central Europe Between the Two World Wars (vol.IX of series „A History of
East Central Europe”). 7th edn., Seattle, London: University of Washington Press, 1992; Fischer-Galati,
S. Eastern Europe and the Cold War. Perceptions and Perspectives. Boulder, Columbia University Press,
1994.
54
Paris, E. Genocide in Satellite Croatia, 1941-1945. A Record of Racial and Religious
Persecutions and Massacres. Chicago, American Institute for Balkan Affairs, 1961.
Той остава на същата позиция през целия си научен живот. (Вж. Paris, E. Convert.... or
Die. Catholic Persecution in Yugoslavia during World War II. Chino, California, 1988).
Към неговото мнение се присъединяват и редица други автори: Wolff, R. Op.cit; Jelinek, Y.
Clergy and Fascism: The Hlinka Party in Slovakia and the Croatian Ustaša Movement. – In: Larsen, Stein
Ugelvik et al (eds) Who were the Fascists: Social Roots of European Fascism. Bergen, Oslo, 1980; Shelah,
M. The Catholic Church in Croatia, the Vatican and the Murder of the Croatian Jews. – In: Holocaust
and Genocide Studies, vol.4, 1989, br.3, pp.323-339; Steinberg, J. The Roman Catholic Church and
Genocide in Croatia, 1941-1945 – In: Christianity and Judaism (ed. D. Wood). Ecclesiastical History
Society, 1992, pp.463-480; Biondich, M. Radical Catholicism and Fascism in Croatia, 1918-1945. – In:
Totalitarian Movements and Political Religions, R., vol.8, 2007, No. 2, pp.383-399.
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Въпросът за дейността на Католическата църква в Хърватия частично
се засяга и в общите трудове на западните автори, посветени на политиката на
Ватикана по време на Втората световна война и позицията на папа Пий ХІІ55,
както и такива, засягащи въпроса за връзката на религията с национализма в
Източна Европа и югославските земи през 1941-1945 г.56.
Този интерес се разпалва особено силно във връзка с политическия процес срещу архиепископ Степинац през 1946 г. Като реакция в западната литература се появяват множество книги и памфлети, в които се разкрива истината
за Степинац, така старателно изопачавана в комунистическа Югославия. Те защитават и оправдават поведението на Загребския архиепископ, давайки положителна оценка за неговата роля и тази на Католическата църква по време на
войната57. Макар че някои от тези трудове са писани тенденциозно, като цяло те
се позовават на разнообразна изворова база и са доста интересни от фактологическа гледна точка. Те обаче дълги години не се превеждат в Хърватия и не са
достъпни на масовата публика.
Едни от най-добрите съвременни чуждeстранни изследователи на църковно-държавните отношения в Югославия, и частност – в Хърватия, са Стела
55
Manhattan, A. The Vatican in World Politics. New York, 1949; Graham, R. Vatican Diplomacy: A Study of Church and State on the International Plan. New York, 1959; Daim, W. The Vatican
and Eastern Europe. New York, 1970; Phodes, A. The Vatican in the Age of the Dictators, 1922-1945.
New York, 1973; Morley, J. Vatican Diplomacy and the Jews during the Holocaust, 1939-1945, New
York, 1980; Stehle, H., S. Smith. Eastern Politics of the Vatican 1917-1979. Ohio University Press 1981;
Rychlak, R. Hitler, the War, and the Pope, Columbus, 2000; Phayer, M. The Catholic Church and the
Holocaust, 1930-1965. Bloomington: Indiana University Press, 2000 и др.
Сред тях особено важен е трудът на италианеца Карло Фалцони, „Мълчанието на Пий
ХІІ”, публикуван през 1965 г. В него авторът обвинява папата и Католическата църква – особено
в Полша и Хърватия, заради това, че не са издигнали открито гласа си против военните престъплания на управляващите режими. (Вж. Falconi, C. The Silence of Pius XII. Boston, 1970).
56
Beeson, T. Discretion and Valour: Religious Conditions in Russia and Eastern Europe.
Philadelphia, 1982; Sanders, I. Church-State Relationships in South Eastern Europe (Orthodox Church)
– In: EEQ, vol.XVI, 1982, br.1, pp. 59-71; Cvijić, C. Religion and Nationalism in Eastern Europe: The
Case of Yugoslavia. – In: Millennium: Journal of International Studies, vol.14, 1985, br. 2, рр.195-206;
Horak, J. Church-State Relations in Yugoslavia – In: Journal of Church and State, vol.28, 1986, br.3,
pp.475-481; Perica, V. Balkan Idols…; Biondich, M. Religion and Nation... и др.
57
O’Brien, A. H. Archbishop Stepinac: The Man and His Case. Dublin, Westminster, 1947;
Pattee, R. The Case of Cardinal Aloysius Stepinac. Milwaukee, 1953; Derrick, M. Tito and the Catholic
Church. London, 1953; Dragoun, T. Le dossier da Cardinal Stepinac, Paris, 1958; Prcela, J. Cardinal
Aloysisus Stepinac. Chicago, 1961; Beluhan, E. Op.cit.; Eterovich, F. Aloysius Cardinal Stepinac: …;
Eterovich, F. Životni put...; Raymond, M. The Man for This Moment: the Life and Death of Aloysius
Cardinal Stepinac. New York, 1971; Benigar, A. Op.cit.; Landercy, M. Op.cit.; Benigar, A. Zagrebački
nadbiskup Aloyzije Stepinac. Z., 1991.
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Александър от Великобритания58 и Сабрина (Педро) Рамет от САЩ59. Някои от
техните публикации се превеждат и на хърватски – особено на С. Александър,
която близо 30 години се занимава с проблема за църковно-държавните отношения в Източна Европа, и най-вече – в Югославия.
Има и много други автори, които се занимават с тази тема, сред които
трябва да посочим канадеца Марк Биондич, чийто изследвания са посветени на
периода на НДХ60.
Българският интерес към усташката организация датира от средата на
30-те години на ХХ в. Донякъде това се дължи на общността в националноосвободителните задачи на усташката и македонската нелегални организации в
довоенния период. През 1934 г. е преведена на български език книгата на Марко
Дошен за връзките между освободителните движения на �������������������
македонските българи и хърватските националисти, а през 1943 г. и на Иво Богдан – за ролята на
Анте Павелич в разрешаването на хърватския национален въпрос61. През 1939
г. българският журналист Васил Сеизов публикува брошурата си „Хърватският
въпрос“, в която определя���������������������������������������������������
усташите като
�����������������������������������������
„крайни
������������������������������������
хърватски националисти”, които прибягват до „революционни“ методи на борба, а тяхната организация –
като „нелегална терористична организация”62.
58
Alexander, S. Church and State in Yugoslavia since 1945. London, Cambridge University
Press, 1979; Alexander, S. The Triple Myth…; Alexander, S. Croatia: The Catholic Church and Clergy,
1919-1945. – In: Catholics, the State and the European Radical Right, 1919-1945...; Alexander, S.
Yugoslavia and the Vatican, 1919-1970 – In: Kent, P. and J. Pollard (eds). Papal Diplomacy in the Modern
Age. Westport, 1994, рр.153-166.
59
Ramet, P. Cross and Commissar. The Politics of Reliogion in Eeastern Europe and the USSR.
Indiana University Press, 1987; Ramet, P. (ed.). Eastern Christianity and Politics in the XXth Century.
Durham, Duke University Press, 1988; Ramet, S. Catholicism and Politics in Communist Societies.
Durham, Duke University Press, 1990; Ramet, S. Balkan Babel. Politics, Culture, and Religion in
Yugoslavia. Boulder, Westview Press, I ed.-1992, II ed.-1996, III ed.-1999; Ramet, S. Religion, Politics
and Social Change in East-Central Europe and Russia. Duke University Press, Durham, 1998; Ramet, S.
The Three Yugoslavias: State-Building and Legitimation, 1918-2005. Indiana University Press, 2006; Ramet, S. The NDH. An Introduction. – In: Totalitarian Movements and Political Religions, vol. 7, 2006,
br.4, pp.399–409; Ramet, S. (ed.). Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945. Zbornik radova. Z., 2009.
60
Авторът работи в университета в Карлтон, Отава – Канада. (Вж. Biondich, M. Religion
and Nation ….; Biondich, M. Controversies Surrounding the Catholic Church in Wartime Croatia,
1941–45 – In: Totalitarian Movements and Political Religions, vol.7, 2006, br.4, pp.429-457; Biondich,
M. Radical Catholicism...; Biondich, M. Kontraverze u vezi s Katoličkom crkvom u Hrvatskoj u vrijeme
rata 1941-1945. In: Ramet, S. (ed.). Nezavisna Država Hrvatska..., pp.131-166).
61
Дошен, М. Нашият съюз с македонските българи и за какво се борим ние, хърватите.
С., 1934; Богдан, И. Д-ръ Анте Павеличъ разреши хърватския въпросъ. С., 1943.
62
Сеизов, В. Хърватският въпрос. С., 1939, с.29.
Авторът е родом от гр. Кавадарци, Вардарска Македония. Още от ученическите си годи-
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След 1944 г., поради деликатните политически отношения между
Югославия и България, темата за национализма в Югославия, и по-конкретно в
Хърватия, остава извън полезрението на българските изследователи. Едва след
разпадането на общата югославска държава през 1991 г. интересът към усташите
и НДХ се засилва, като мненията са също така поляризирани, както и в световната историография. За една група автори (Ганчо Савов, Румяна Божилова) усташкото движение има „фашистки“ уклони, а НДХ е „профашистки ориентирана
държава“63. Друга група автори (Пламен Цветков, Снежана Ракова-Маринкьова,
Антонина Желязкова, Марияна Йовевска, Николай Кочанков, Ирина Огнянова)
избягва „фашистките“ квалификации и определя усташите като „нелегална
хърватска революционна организация”, която чрез военна сила се стреми да постигне хърватската държавна независимост64. Трета, междинна позиция заема
Милчо Лалков, определяйки усташкото движение като „движение, в което крайният хърватски национализъм се преплита с фашистки тенденции“65.
Темата за отношенията между усташкия режим и Католическата църква е нова в българската историография и е разработвана единствено от Ирина
Огнянова66. Така, макар
����������������������������������������������������������
и в Хърватия да има множество изследвания по проблени участва в македонското освободително движение. Като студент в Загребското педагогическо
училище е нелегален дописник на в. „Македонско дело”. През 1928 г. пристига в София, за да
се спаси от репресиите в Югославия. Става журналист и започва работа във в. „Македония”, а
по-късно – и в „Зора”. Като кореспондент сътрудничи на загребския „Хърватски дневник“ и на
агенция „Кроация”.
63
Савов, Г. Хърватско. С., 1993, с.36; Божилова, Р. История на Хърватия, С., 1998, с.271,
301, 304, 305.
64
Цветков, П. Болшевизъм, национализъм, фашизъм 1917-1939: Общоевропейски и
балкански аспекти на проблема. С., 1992; Ракова-Маринкьова, С., А. Желязкова, М. Йовевска.
Босна и Херцеговина. Очерк. С., 1994; Кочанков, Н. Българо-хърватските отношения (априлдекември 1941). – В: Исторически преглед, 1994/1995, №5, с.94-117; Кочанков, Н. Независимата
хърватска държава и България в европейския Югоизток (1941-1944). Дисертация, С., 1995; Кочанков, Н. Създаването на Независимата хърватска държава, видяно от България. – В: Минало,
1996, №2, с.42-53; Кочанков, Н. България и Независимата хърватска държава 1941-1944. С, 2000;
Любомирова, И. Усташкият национализъм – идеология и практика. – В:���������������������
Епохи
��������������������
(Велико Търново), 1996, №2, с.5-19; Любомирова, И. Национализъм и национална политика в Независимата
хърватска държава 1941-1945. С., 2001; Любомирова, И. Връзките на усташката организация и
ВМРО в края на 20-те и началото на 30-те години на ХХ век –В:
����������������������������������
������������������������������
„Българи и хървати в Югоизточна Европа VІІ-ХХІ в.”, С., 2006, с.219-256; Ognyanova, I. Ustasha Nationalism in Croatia During the
Second World War (1941-1945) – In: Sprawy Narodowosciowe (Poland), v.28, 2006, pp.33-52.
65
Лалков, М. Югославия (1918-1992). Драматичният път на една държавна идея. С., 1999,
с. 96.
66
Любомирова, И. Религията и църквата...; Ognyanova, I. The Catholic Church and the
Ustasha Nationalism in Croatia during the Second World War – In: Sprawy Narodowosciowe (Poland),
v.33, 2008, pp.7-26; Ognyanova, I. The Religious Policy...; Любомирова, И. Католическата църква и

27

КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА И УСТАШКИЯТ РЕЖИМ В ХЪРВАТИЯ (1941–1945)

ма, в България досега никой не се е занимавал с тази тематика, което придава
оригинален характер на настоящата монография. Освен това страничният поглед „отвън“ е много важен и би предизвикал интерес и в хърватската историография.
Обзорният преглед на литературата показва, че досегашните хърватски и
чуждестранни проучвания по темата за национализма и Католическата църква
в периода 1941-1945 г. са насочени предимно към изясняването на националната
и религиозната политика на усташкия режим по време на съществуването на
НДХ, като почти не се засяга въпросът за връзката на националната идея с католическата религия в усташката идеология и програма. Повечето трудове са посветени на политическата история на НДХ и на практическата дейност на усташката организация по време на Втората световна война, като твърде малко място
се отделя на самата усташка идеология. Всъщност няма нито едно монографично изследване в хърватската или чуждата историография, в което всеобхватно
да се разглежда връзката на усташкия национализъм с религията в създадената
по време на войната хърватска държава. Едва в края на ХХ и началото на ХХІ
в., в условията на новата политическа обстановка в Хърватия, историците започват да изследват тази проблематика и да разкриват ролята на Католическата
църква като силен национален фактор в периода 1941-1945 г.
Предложен�����������������������������������������������������������
ият��������������������������������������������������������
монографи����������������������������������������������
чен труд��������������������������������������
е опит да се запълни посочената празнота�������������������������������������������������������������������������
в историческата литература����������������������������������������������
. В него всеобхватно са разгледани както ролята и мястото на религията (главно католицизма) в усташката идеология и политика, така и отношението на Католическата църква към хърватския национализъм като цяло, и най-вече към крайните му форми, процъфтяващи по време
на Втората световна война, каквато е национализмът на усташката организация.
В монографията се представят всички национални аспекти на взаимоотношенията държава–църква в НДХ. При разработване на структурата й е избран
проблемно-хронологическият подход, който дава възможност цялостно и задълбочено да се разгледат различните тематични кръгове в тяхната историческа
перспектива.
Целта на настоящата работа е да се изследва дейността на Католическата
църква в Хърватия като опонент на усташката власт и на провежданата от ре-

усташкият национализъм в Независимата хърватска държава (1941-1945)���������������������
– В: „Държава, общество и култура на българи и хървати VІІ-ХХІ век”, С., 2009, с.351-394; Ognyanova, I. Religion and
Church...
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жима политика на краен национализъм по време на Втората световна война.
Авторката разкрива ролята на църквата като защитник на хърватските национални интереси в обстановка на чужда (германска и италианска) окупация и
силно напрегнати църковно-държавни отношения през 1941-1945 г. В разработката се отстоява тезата, че църквата през тези години се бори за своето оцеляване и своето място в една авторитарна държава с крайнонационалистическа доктрина. Църковните лидери са единствените, които издигнат гласа си в защита
на преследваните малцинства в НДХ и се противопоставят на крайно вредната
ултранационалистическа програма на усташкия режим, водеща към гибел цялата хърватска нация в годините на Втората световна война.
Изследването �������������������������������������������������������
е������������������������������������������������������
направено��������������������������������������������
�����������������������������������������������������
главно на базата на първични извори (архивни материали, документални сборници, мемоари, периодични издания). Нов
прочит е направен на документите и материалите на усташката организация,
на Католическата църква, на някои държавни структури, на дипломатическите
извори. С критичен поглед са използвани публикуваните материали и речи на
усташките лидери и на редица висши държавни и църковни служители.
Всъщност по проблемите на усташкия национализъм съществува огромна по обем изворова база, макар че една част от документацията на усташите
е систематично унищожена от самите тях в края на войната – преди краха на
НДХ, а друга част е разпръсната от усташката емиграция след 1945 г. на няколко
континента. Поради това днес тази документация може да се намери в десетки
архиви, библиотеки и музеи в Хърватия67, в столицата на бивша Югославия –
Белград68, а така също и в немски, австрийски, италиански, американски и други
архиви69. Рядко обаче има запазени цели фондове, по-скоро наличните материали са части от тях. Няма и системно издаване на изворите от времето на НДХ, а
публикациите са фрагментарни и произволно избрани. Тепърва предстои да се
публикуват много нови извори за историята на НДХ70.
67
При това не само в Загреб (Държавен архив на Хърватия, Исторически архив на град
Загреб, Архив на Института за съвременна история, архивен отдел на Националната и университетска библиотека), но и в Риека, Задар, Дубровник и други градове.
68
Архив на Югославия, Военноисторически институт на Югославската народна армия,
Архив на Министерството на отбраната, Дипломатически архив на Министерството на външните работи на Сърбия.
69
Политически архив в Бон, Военен архив във Виена, Федерален и военен архив във
Фрайбург, Федерален архив в Кобленц, Италиански военен архив в Рим и други.
70
Rastić, M. O nekim problemima arhivske građe za povijest Hrvatske u razdoblju 1941-1945.
– In: ĆSP, 1971, br.2-3, pp.140-146; Maticka, M. O istraživanju povijesti Nezavisne Države Hrvatske. –
In: Radovi. Zavod za hrvatsku povijest, vol.28, 1995, p.255.
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От друга страна, съвременният изследовател не може да се довери изцяло
на усташките материали от 30-те и 40-те години на миналия век, защото са писани в условията на авторитарен режим и на строга цензура. Така голяма част
от тях не дават достоверна информация, тъй като са предназначени за целите
на политическата пропаганда. Необходимо е също така винаги да се съпоставят различните по вид и дори по националност извори. Например, сръбските
(четническите) не са особено надежни, а германските и италианските, макар и
по-обективни, също не са лишени от пристрастия.
Много сериозен е и проблемът с използването на наличните архивни
фондове в Република Хърватия, които съдържат информация за НДХ. През 50те години на ХХ в. много от документите са класифицирани като „секретни“ и
са затворени за историците. Днес те са разсекретени, но част от тях все още не са
обработени и на практика не могат да се използват от изследователите (има стотици кутии с неописано съдържание). Поради политическия и идеологическия
монопол на
���������������������������������������������������������������
бившата ЮКП голям
������������������������������������������������
брой от интересуващите
����������������������������������
ни�����������������
документи се намират в архивите на МВР и могат да се ползват само със специални разрешения.
Освен това още много архиви по тази тема не са отворени. Например, църковните архиви на Хърватия са труднодостъпни дори за хърватските историци и са
почти невъзможни за ползване от чуждестранните изследователи (като Архива
на Загребския Каптол, Архиепископския архив и Архива на Постулатурата).
В настоящия труд най-широко са използвани документи от Държавния архив на Хърватия. В архивните фондове на различните министерства и ведомства
на НДХ се намират множество материали, които осветляват проблема за усташкия национализъм и Католическата църква, като особен интерес представляват
тези от Държавната дирекция за обнова (Религиозен отдел); Министерството
на правосъдието и вероизповеданията на НДХ (Отдел по вероизповеданията)71;
Министерството на вътрешните работи на НДХ72; личният фонд на д-р Иво
Политео73; Усташката надзорна служба; Усташката милиция и полиция и т.н.

Този фонд все още не е обработен и се състои от 139 кутии, съдържащи огромна документация по религиозните въпроси в НДХ. Фондът е съхранен в цялост, което е рядкост за
фондовете от оново време.
72
Също така изключително богат фонд (665 кутии), към който спада и архивът на Дирекцията на полицията. И до днес обаче той е „защитен фонд“ и за работа с него е необходимо
специално разрешение.
73
Иво Политео е един от двамата адвокати на Степинац по време на процеса от 1946 г.
Фондът съдържа интересни материали за Католическата църква в Хърватия по време на Втората
световна война и непосредствено след нея.
71
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Част от архивните материали обаче са унищожени, а част от тях след 1945 г. са
отнесени в столицата на Югославия (Белград) на съхранение.
В белградските архиви и библиотеки могат да се намерят документи от
различни министерства на НДХ. Такива са Архивът на Югославия (особено
фондове��������������������������������������������������������������
те������������������������������������������������������������
на���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
Съюзната комисия по религиозни въпроси, Държавната комисия за доказване
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
престъпленията на окупаторите и техните �����������������
помощници��������
, посолството на Югославия при Светия престол и т.н.); Архивът на Министерството
на външните работи на Югославия (съдържа материали от военновременна
Хърватия); Архивът на Йосип Броз Тито74; Архивът на ����������������������
Военноисторическия институт (в който има богат фонд за НДХ)75.
За изясняване на събитията и процесите в НДХ са важни и чуждите извори – немски, италиански, британски, американски и други, тъй като тези страни имат свои дипломатически мисии в НДХ и постоянно изпращат известия до
своите правителства. Те са ползвани главно чрез направените преводи от хърватски автори, които ги правят достъпни за хърватската и световната научна
общност76.
В монографията са използвани документи и от Националния архив във
Вашингтон77 – главно рапорти за Хърватия от американската легация в Белград
и консулството в Загреб, сведения от американски дипломати в Будапеща,
Берлин и други.
Много интересни са архивите на Ватикана, но те още не са напълно достъпни за изследователите по тази тема, тъй като материалите имат 100-годишна давност. Изключение прави част от документацията, касаеща политиката на
Светия престол по време на Втората световна война, която е публикувана в
периода 1965-1981 г. в 12 тома, като т.VIII и IХ касаят жертвите на войната на
хърватска територия78.
74
Почти целият архив е преместен от „Мемориалния център на Й.Б.Тито“ в Архива на
Югославия (фондове 836-838).
75
Той е огромен и обхваща документи за усташката организация, полицията, различни
министерства на НДХ, посолствата в Рим и Берлин и т.н.
76
Немското посолство в Загреб дори има свой „Отдел по религиозни въпроси”. Днес тази
документация се съхранява в Министерството на външните работи в Бон, а копия на микрофилми има в Националния архив във Вашингтон. (Вж. Kazimirović, V. NDH u svetlu nemačkih
dokumenata i dnevnika Gleza fon Horstenau 1941-1944. Beograd, 1987).
77
Архивът във Вашингтон не е особено богат, тъй като САЩ твърде късно разполагат разузнавателни агенти на хърватска територия по време на войната и така имат твърде малко директни източници на информация. Повечето извори са от хърватски или югославски произход.
78
Actes et Documents du Saint Siege relatifs a la seconde guerre mondiale, v.1-12, Citta del
Vaticano, Libreria editrice Vaticana, 1965-1981.
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От източниците с български произход в настоящето изследване са използвани съхраняваните в Централния държавен архив документи от българските
легации в Загреб79, Берлин, Рим, Будапеща, Братислава и Букурещ, материали на
Българо-хърватското общество, някои лични фондове, микрофилмова колекция, както и направеният п����������������������������������������������������
реглед на чуждия печа�������������������������������
т. Голяма част от тези документи са публикувани през 2004 г. в сборника „България и Независимата хърватска
държава (1941-1944)”80. За държавно-църковните отношения в Югославия (и поконкретно в Хърватия) през периода 1944-1945 г. в Архива на Министерството
на външните работи се намира ограничен брой материали81.
Не особено надеждни за изследователите са публикуваните документални издания след 1945 г., тъй като материалите в тях са подбирани твърде тенденциозно и имат антиусташки характер. Типичен пример в това отношение са
няколкото служебни сборника документи на специално създадената „Държавна
комисия за доказване престъпленията на окупаторите и техните помощници”82,
„Документи за противонародната дейност и престъпленията на една част от католическия клир”83, „Съденето на Лисак, Степинац, Шалич и останалите усташко-крижарски престъпници и техните помощници”84, 13-те тома на „Сборник
от документи и сведения за народноосвободителната война на народите на
Югославия“85 и други, както и такива, посветени на Ватикана и НДХ86. Всички
те са крайно едностранчиви и изпълняват определени идеологически функции.
79
Сведенията, рапортите, преписките, докладите и информациите, получавани от
българската легация в Загреб през 1941-1945 г.����������������������������������������������
, ��������������������������������������������
са изключително ценни, тъй като имат сравнително обективен характер и дават един външен, по-безпристрастен поглед върху събитията в
НДХ.
80
България и Независимата хърватска държава (1941-1944). Дипломатически документи. Поредица „Архивите говорят“, №32. Главно управление на архивите при Министерския
съвет на Република България. С., 2004.
81
Тъй като след края на войната България има посолство в Югославската федерация
само в Белград, то тези материали ���������������������������������������������������������
се отнасят по-�������������������������������������������
общо���������������������������������������
до Югославия, а������������������������
не конкретно до�������
Хърватия.
82
Saopštenja o zločinima okupatora i njihovih pomagača. Jugoslavija. Državna komisija za
utvardđivanije zločina okupatora i nihovih pomagača. Br.66-93, Beograd, 1946.
83
Dokumenti o protunarodnom radu i zločinima jednog dijela katoličkog klera (ed. J. Horvat i Z.
Štambuk), Z., 1946.
84
Suđenje Lisaku, Stepincu, Šaliću i družini, ustaško���������������������������������������
-��������������������������������������
križarskim zločincima i njihovim pomagačima (ed. M. Stanić). Z., 1946.
85
Zbornik dokumenta i podatka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije. Beograd
(общо в 128 части, публикувани от 50-те до 70-те години на ХХ в., съдържащи както усташки
документи, така и преводи на немски и италиански извори на сърбо-хърватски език).
86
Mihovilović, I. Op.cit.
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Селекцията на документите в тях е правена тенденциозно, в услуга на обвинението в хода на политическите процеси срещу редица изтъкнати представители на
католическото духовенство в комунистическа Югославия. С подобен характер
са и няколко сборника от документи за терора в НДХ, издадени неотдавна от
сръбските автори Владимир Дедиер, Антун Милетич, Драголюб Живоинович,
Деян Лучич и други87.
Днес в Република Хърватия някои материали за усташите се публикуват от бивши емигранти, завърнали се от чужбина, които пък имат за цел да
оневинят усташкото управление88. Сред най-важните сборници от документи
за хърватската история по време на Втората световна война са тези на Богдан
Кризман и покойния вече Любо Бобан, които правят достъпни много материали
на югославското правителство в емиграция, както и преводни документи от германските и италианските архиви89. Особено важен извор е дневникът на архиепископ Степинац, открит през 1950 г., конфискуван от властите и дълго време
използван само с пропагандни цели90. Някои части от него са използвани само
от отделни автори, като Карло Фалцони, Алекса Бенигар91 и други. Но и днес 4-те
тома на дневника не са цялостно публикувани и направени обществено достояние. През 1990 г. Л. Бобан прави някои избрани публикации от него във вестник „Данас”92. През последните години в Република Хърватия продължават да
се публикуват и много други сборници с документи, посветени на дейността на
Католическата църква по време и непосредствено след войната93.

87
Miletić, А. Koncentracioni logor Jasenovac 1941-1945. Dokumenta. Knj.1-3, Beograd, 1986,
1987; Živojinović, D., D. Lučić. Varvarstvo u ime Hristovo: Prilozi za Magnum Crimen. Beograd,
1988; Dedijer, V., A. Miletić. Genocid nad muslimsnima 1941-1945. Zbornik dokumenta i svjedočenja.
Sarajevo, 1990; Dedijer, V. Vatikan i Jasenovac. Dokumenti. New York, 1992.
88
Ustaša. Dokumenti o ustaškom pokretu (ed. P. Požar). Z., 1995.
89
Krizman, B. Jugoslavenske vlade u izbjeglištvu 1941-1943. Dokumenti. Z., 1981; Boban,
L. Hrvatska u arhivima izbjegličke vlade 1941-1943. Z., 1985; Boban, L. Hrvatska u diplomatskim
izvještajima izbjegličke vlade 1941-1943. Vol.1-2, Z., 1987, 1988.
90
Той обхваща периода от 1934 до 1945 г.
91
Той ползва не само дневника на Степинац, но и още два – този на Йосип Вранекович, воден от 1951 до 1960 г., (който всъщност е биографията на Степинац, диктувана от самия
него на енорийския свещеник, с който той прекарва последните години от живота си) и този на
секретаря на Ватиканския представител в НДХ Дж. Рамиро Марконе – Джузепе Масуци. (Вж.
Benigar, A. Alojzije Stepinac. …).
92
Dnevnik Alojzija Stepinca (ed. L. Boban) – In: Danas (Zagreb), VII.1989-X.1990.
93
Bezina, P. Franjevci Provincije Presvetog Otkupitelja žrtve rata 1942-1948. Dokumenti. Split,
1996; Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945. Dokumenti. Knj.2, Z., 1998;
Kožul, S. Stradanja u Zagrebačkoj nadbiskupiji za vrijeme Drugoga svjetskoga rata i poraća. Z., 2004.
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Друг основен извор за изследването на църковно-държавните отношения
във военновременна Хърватия са статиите от различни вестници и списания. Те
са главно два вида – публикации в официалната усташка преса, и такива�������
, �����
издавани от Католическата църква.
В изследването е обработена значителна част от усташката и църковната периодика, излизаща в периода 1941-1945 г. Поради авторитарния характер
на управлението и наложената цензура в НДХ съществува само официален усташки печат, в който обаче добре е отразен усташкият национализъм. В проучването са използвани целите течения на основния печатен орган на усташкото
движение – ежедневникът „Хърватски народ“ (“Hrvatski narod“), и основният
усташки официоз – „Народне новине“ (“�������������������������������������
Narodne novine“����������������������
), в който се публику94
ват всички усташки закони и разпоредби , както и някои водещи католически
вестници, в които личи отношението на Католическата църква и Ватикана към
усташката националистическа политика по време на Втората световна война95.
Националистическите концепции на усташките дейци са много добре
представени и в техните речи, статии, изказвания, брошури, памфлети, книги и
мемоари и всякакъв друг вид пропагандни материали, публикувани в Хърватия
или извън страната преди, по време или след края на Втората световна война.
Мемоарната литература, издавана през югославския период, е главно с пропагандна цел – посветена е на усташкия терор и концентрационните лагери.
Спомените на участниците в събитията се издават в чужбина – главно на страниците на емигрантския печат и като отделни книги96. Те са сред основните източници за написване на монографията, тъй като авторите направляват и определят националната политика на хърватското правителство в периода 1941-1945

94
Прегледани са и отделни течения на периодичните издания „Спремност“ (“Spremnost”),
„Хърватска ревия“ (“Hrvatska revija“), „Независимост“ (“Nezavisnost”), „Нова Хърватска“ (“Nova
Hrvatska”), „Усташа“ (“Ustaša“) и други.
95
Такива са: „Хърватска стража“ („Hrvatska straža“) (1929-1941 г.) с редактор Иво Богдан;
неговото продължение „Хърватски глас“ (“������������������������������������������������������
Hrvatski glas“)���������������������������������������
, което излиза до август 1941 г.; популярното католическо списание „Хърватска смотра“ (“Hrvatska smotra“) (1933-1945 г.) (орган на
„Католическа акция”�����������������������������������������������������������������������������
)����������������������������������������������������������������������������
; всекидневникът „Хърватска стража“ ����������������������������������������
(„��������������������������������������
Hrvatska straža“) (������������������
1929-1945 г.) ����
(���
орган на католическата организация „Сениорат”); седмичникът „Неделя“ („Nedelja”) (1940-1945 г.)
– печатен орган на „Крижарите“ (младежката организация на „Католическа акция”); „Католички
лист“ (“Katolički list“) (вестник на Загребската архиепископия), „Католички тиедник“ (“Katolički
tjednik“) (вестник на Сараевската архиепископия) и други. Католическата преса в този период е
доста богата, тъй като повечето диоцези имат свои издания (както епархийските власти, така и
различните религиозни ордени).
96
Особено популярни са текстовете в „Хърватска ревия”. (Вж. Maticka, M. Op.cit., p.255).
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г. Някои от техните работи са посветени частично и на религиозния въпрос в
Хърватия по време на Втората световна война97.
В изследването широко са използвани и публикациите на висши църковни
служители – особено речите, проповедите и изявите на архиепископ Степинац.
След реабилитацията му те стават обществено достояние, въпреки че години
наред са били тайна – особено документите от съдебния процес срещу него,
проведен през 1946 г.98.
Използването на събрания изворов материал и на наличната литература е направено твърде критично от авторката, тъй като темата за хърватския
национализъм и Католическата църква е била и продължава да бъде крайно
дискусионнна. Различните пристрастия и противоречия, които намират място
в изследванията на хърватските и чуждестранните историци по тази проблематика, още не са преодоляни. Обективната и прецизна научна интерпретация по
нея тепърва предстои да бъде направена. Предложената монография е само един
опит в тази насока. С нея се прави преоценка на старите идеологически постулати в историографията и се ревизират някои от старите митове за хърватската
история в периода 1941-1945 г.

97
Такива са работите на усташките идеолози М. Лоркович, М. Будак, И. Богдан, ЕугенДидо Кватерник, Сл. Кватерник, М. Бзик, Д. Църлиен, И. Балентович, А. Оршанич, И. Оршанич,
М. Старчевич, И. Губерина, Ф. Лукас, В. Вранчич, Н. Русинович, И. Ройница и други. Това особено се отнася до публикациите на лидера на усташката организация и държава – Анте Павелич.
Много от спомените се преиздават през последните години.
98
Stepinac mu je ime. Zbornik uspomena, svjedočanstva i dokumenta (ed.V. Nikolić). Knj.12, Munchen-Barcelona, 1978, 1980; Z., 1991; Batelja, J., C. Tomić (eds). Alojzije Kardinal Stepinac.
Nadbiskup zagrebački – Propovijedi, govori, poruke (1941-1946). Z., 1996; Dokumenti obrane u sudskom procesu protiv Nadbiskupa Alojzija Stepinca – In: Fontes. Izvori za hrvatsku povijest, 1996, br.2;
Proces Alojzije Stepincu. Dokumenti (ed. M. Štambuk-Škalić, J. Kolanović, S. Razum). Z., 1997.
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Първите кълнове на хърватското национално съзнание се раждат по време на австро-турските войни през XVII и XVIII в., но като развита система от
идеологически възгледи хърватският национализъм се формира в средата на
ХІХ в., когато хърватският народ все още няма своя собствена държава и живее в границите на чужда мултинационална империя (Австро-Унгария). Самият
факт, че хърватите са лишени от самостоятелна държавна организация (чак до
началото на Втората световна война) предопределя съществената роля, която национализмът играе в историческото им развитие. За разлика от Западна
Европа (с изключение на германските и италианските земи), където първо се
изгражда държавата, а след това се появява нацията и нейният идеологически
продукт – национализмът, в централната и източната част на континента, включително и на Балканите, процесите вземат обратния ход – тук първо се формира нацията и се появява национализмът, който е насочен към създаването на
собствена национална държава1.
Национализмът на хърватите се базира на идеята за континуитета на хърватската държавност, която започва от средните векове, но не се прекъсва и по
времето на ограничаването на хърватския суверенитет в рамките на Унгария2
и Австро-Унгария3. Така непрекъснатата държавна традиция, намерила израз в
запазването на такива институции като бан и Сабор, се превръщат в основа на
хърватския национализъм4.

1
Bonifačić, A. and C. Mihanovich (eds). The Croatian Nation in Its Struggle for Freedom and
Independence. A Symposium by 17 Croatian Writers. Chicago, 1955, р.413; Тодоров, В. Етнос, нация,
национализъм. Аспекти на теорията и практиката. С., 2000, с.66-67.
2
Според унгарско-хърватската персонална уния от 1102 г., известна още като „Pacta
Conventa”, Хърватия става автономно кралство под властта на унгарската корона.
3
Хърватските земи в рамките на Хабсбургската монархия са обособени в автономно
Триединно кралство – Хърватия, Славония и Далмация.
4
И „банът“ и „Саборът“ съществуват като термини още от ранното Средновековие, но
след 1102 г. те вече гарантират държавно-правната автономия на хърватските земи. Макар и
Хърватия вече да не е независима държава, а да влиза в рамките на Унгарското кралство, тя все
пак запазва ограничена държавност през вековете – освен кралски наместник (бан) и Сабор,
има и собствена войска, своя данъчна система и самостоятелна парична единица. (Вж. Божилова, Р. История на Хърватия. С., 1998, с.46-47).
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Негова важна характеристика е връзката му с религията������������������
, тъй
����������������
като на малката хърватска територия са представени трите основни световни религии –
християнство (�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
католицизъм и православие����������������������������������
), ислям
�������������������������������
и юдаизъм����������������
. Именно
��������������
религиозното вероизповедание (римокатолицизмът и източното православие) е един
от главните разграничетелни белези между хървати и сърби�������������������
.������������������
И докато сръбският национализъм (особено крайните му форми) намира религиозен израз в православието, някои форми на хърватския национализъм са традиционно свързани с католицизма. Повечето изтъкнати хърватски националисти са вярвящи,
предани католици, убедени, че християнският мироглед трябва да доминира в
хърватското общество5.
С появата си национализмът на хърватите се сблъсква с повече трудности,
отколкото западноевропейския, поради сложната етническа картина, породена
от миграционните и асимилационните процеси, протичащи в Австро-Унгария.
Още от XVI в., под османски натиск и с благословията на австрийските власти,
много сърби напускат земите си и се заселват в граничния (буферен) регион
между двете империи – т.нар. Военна граница (Крайна). Така се появява сръбският етнически елемент в хърватските земи (наричани пречански сърби или
пречани)6.
Политиката „разделяй и владей”, провеждана умело от Хабсбургите, води
до сериозно противоречие между хървати и сърби в региона. Опит за притъпяването му се прави през 30-те години на ХІХ в., през епохата на националното Възраждане, когато се появява първата хърватска националнообединителна
идеология – т. нар. илиризъм, който проповядва идеята за южнославянската
езикова и културна общност и единство7. Той има за цел да развие националното съзнание не само на хърватите, но на всички южни славяни, които заедно да
се противопоставят на маджаризационната и германизационната политика на
Будапеща и Виена.

5
Любомирова, И. Национализъм и национална политика в Независимата хърватска
държава 1941-1945. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 2001, с.146-147.
6
Манчев, К. Кървавият край на Югославия. С., 2009, с.28.
7
Основоположник на илиризма е Людевит Гай. Илирийското движение се ражда на базата на разпространяващата се в хърватските земи от XVII в. насетне идея на Юрай Крижанич
за единение на славянските народи и доразвита в началото на XVIII в. от Павел Ритер Витезо�������
вич като идея за обединение на южните славяни под илирийско или хърватско име. (Вж. Banac,
I. Nationalism in Southeastern Europe. – In: Nationalism and Nationalities in the New Europe (ed. by
C. Kupchan). Cornell University Press, Ithaca and London, 1995, p.112; Божилова, Р. Цит.съч., с.122123, 140-143; Matković, H. Povijest Jugoslavije. Hrvatski pogled. Z., 1998, рр.16-17;).
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Пряк наследник на илиризма като хърватско културно и обществено-политическо движение в средата на ХІХ в. е югославизмът (югославянската националнообединителна идеология), който пропагандира идеята за обединение на
южните славяни. Негов политически изразител е партията на Йосип Щросмайер,
която се бори за автономно решение на хърватския национален въпрос по пътя
на мирната реорганизация на Хабсбургската империя8.
Като отрицание на илиризма в средата на ХІХ в. се появява Партията на
правото, основана от Анте Старчевич и Еуген Кватерник, която може да се счита за родоначалник на модерния хърватски национализъм (т.нар. правашество).
Тя издига като основни идеите за освобождение и обединение на разпокъсаните хърватски територии в независима и суверенна държава извън рамките
на Хабсбургската империя по пътя на въоръжената борба9. Правашите налагат
идеята за централната и водеща роля на хърватската нация в освободителното
движение на южните славяни и за първи път открито противопоставят хърватите на сърбите. При това те определят твърде широки граници на мечтаната
от тях независима Хърватия (включваща Босна, както и сръбски и словенски
земи)10.
Хърватският национализъм се ражда и развива в противовес на сръбския,
който се разгръща също през ХІХ в., когато сърбите издигат в култ средновековната сръбска държава (от времето на най-голямото й териториално разширение при цар Душан)11. В „Начертанието“ на Гарашанин от 1844 г. те насочват
териториалните си аспирации не само към сръбските земи, но и към Босна и
8
Идеята на Йосип Щросмайер и Франьо Рачки е за културна и религиозна интеграция,
която по-късно да доведе и до политическо единение на южните славяни, без обаче да се излиза
от рамките на преустроената на федеративен принцип Австро-Унгария. (Вж. Божилова, Р. Цит.
съч., с.165-167).
9
Правашеството е един вид „хърватска
�������������������������������������������������������
реакция против илиризма и югославизма”. Партията на правото (Stranka prava) за първи път издига идеята за хърватското държавно право,
т.е. правото на хърватския народ да има своя държава. А. Старчевич е първият хърватски политик, който формулира сепаратистичната идея за самостоятелна, независима, обединена и целокупна хърватска държава. (Вж. Govorchin, G. Pravaštvo and the Croatian National Issue. – In: EEQ,
12, Spring, no.1, 1978, pp. 60-66; Banac, I. National Question in Yugoslavia: Origins, History, Politics.
Ithaca, Cornell University Press, 1984, рр.85-91, 108).
За правашеството вж. Gross, M. Povijest pravaške ideologije. Z., 1973; Gross, M. Izvorno
pravaštvo: ideologija, agitacija, pokret, Z., 2000.
10
Правашите определят всички южни славяни (без българите) за хървати. Това е великохърватският елемент в тяхната идеология. (Вж. Banac, I. Nationalism in Southeastern Europe...,
p.114).
11
Bataković, D. Tipovi nacionalizma kod Hrvata i Srba u Hrvatskoj: sličnosti i razlike. – In: Dijalog
Povjesničara-istoričara, 2000, br. 2, p. 208, 212.
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Херцеговина, Санджак, Македония, Албания, Черна гора, Войводина, а също
и към хърватски и български земи12. Конфликтът между модерния хърватски
и сръбски национализъм особено ярко се очертава, когато двата народа се
сблъскват в претенциите си за Босна и Херцеговина. Разгарянето на антисръбските чувства сред хърватите в началото на ХХ в. води до налагане влиянието на
Чистата партия на правото (ЧПП) на Йосип Франк13, която се образува в края на
ХІХ в. при отцепване от Партията на правото.
Хърватският национализъм се разпалва с нова сила след Първата световна
война, когато съдбата на хърватската нация се решава от страните от Антантата
– победителки във войната. Те осигуряват на своята съюзница Сърбия огромно
териториално разширение за сметка на бившите провинции на Хабсбургската
империя – хърватските и словенските земи. Така хърватите излизат от рамките на победената Австро-Унгария и се оказват под сръбски диктат в новото
Кралство на сърбите, хърватите и словенците (КСХС)14.
В границите на една държава се интегрират различни нации – сърби, които културно и религиозно са източноправославни, и хървати и словенци, които
принадлежат към католическата вяра и култура. Затова и усилията на белградската власт, първоначално с псевдодемократични методи (след 1918 г.), а след
това и с авторитарни (след 1929 г.) от разнородните етнически елементи да създаде една обща „югославска нация“, се оказват безуспешни. Сърбите възприемат
новата държава като тяхна разширена национална територия (Велика Сърбия).
Те използват югославянската идея и прокламират принципа на „държавното и
народното единство“ като средство за налагане на хегемонията си над
�������������
останали15
те националности, живеещи в страната .
Със създаването на новото държавно образование хърватският въпрос не
само че не се решава, а се превръща в един от най-острите национални проблеми на новото кралство. През целия междувоенен период хърватските земи са
третирани като завоювани и подчинени територии от сръбската управляваща
върхушка. Цялата власт – кралският двор, административният апарат, армията
12
Obrknežević, M. Razvoj pravoslavija u Hrvatskoj i Hrvatska pravoslavna crkva. Hrvatska
revija, Barcelona-Munchen, 1979, р.25.
13
Йосип Франк е зет на А. Старчевич.
14
Alexander, S. Church and State in Yugoslavia since 1945. London, Cambridge University
Press, 1979, р.2.
15
Seton-Watson, H. Eastern Europe between the Wars, 1918-1941. 3th edn., Hamden, Connecticut, 1962, р.269; Jelavich, В. History of the Balkans. Cambridge University Press, 1983, vol.2, р.
243.
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и полицията са в сръбски ръце. Хърватското име, език, култура и всеки опит за
манифестация на хърватската национална идентичност се преследват от режима16.
Въпреки че югославизмът като наднационална идеология се ражда именно в средите на хърватската интелигенция през ХІХ в.17, налагането на сръбското разбиране за него в КСХС (предимно като сръбска хегемония над останалите
южнославянски народи) дълбоко разочарова хърватите. Затова югославизмът
не може да измести местния хърватски национализъм, който още от средата на
ХІХ в. е оформен като идеология в хърватските земи. Засилването му след 1918
г. е една от главните заплахи за съществуването и стабилността на КСХС (преименувано през 1929 г. в Югославия) в целия междувоенен период. Хърватите се
противопоставят на опита да бъдат в подчинено положение и настояват за реорганизация на държавата на федеративна основа. Оттук следва и сблъсъкът между централистичната и унитаристична концепция на сърбите и федеретивната
идея на хърватите за бъдещото политическо устройство на общата държава18.
Хърватското национално движение става сериозна политическа сила и се
оглавява от най-популярната партия през междувоенния период – Хърватската
селска партия (ХСП). Тя е не само политическа, а и национална организация,
изразител на умерения хърватски национализъм – ратува за������������������
извоюване на културна и административна, дори и на политическа автономия за
�������������������
хърватите в������
рам19
ките на федеративно преустроена Югославия .
Другата струя в хърватския национализъм, тази на Чистата партия на
правото, е доста по-крайна и в първите години след Първата световна война
няма сериозни позиции в страната. Нейните привърженици, наричани франковци (по името на лидера й Й. Франк), опонират на обединението със Сърбия от
1918 г. и на всяка идея за сръб�����������������������������������������������
ск���������������������������������������������
о-хърватско сътрудничество. �����������������
Те���������������
лансират теза-

16
Pavličević, D. Progoni i likvidacije Hrvata na području Hrvatske od 1903. do 1941., godine
– In: Međunarodni znanstveni skup „Jugositočna Europa 1918.-1945.”, Zadar, 28.-30.09.1995, zbornik
radova. Z., 1996, pp.36-37.
17
Той е продукт на хърватската обществена мисъл в средата на ХІХ в. и се развива като
хърватска националнообединителна идеология, която едва по-късно се възприема от сърби и
словенци. (Вж. Божилова, Р. Цит.съч., с.166).
18
Alexander, S. ���������������������������������������������������������������������������
The Triple Myth. The Life of Archbishop A����������������������������������
lojzije���������������������������
Stepinac. New York, Colum������
bia University Press-Boulder, 1987, р.20.
19
Основател и лидер на ХСП от 1904 г. до убийството му в белградската Скупщина през
1928 г. е Степан Радич. След него ръководството на партията се поема от Владимир Мачек. (Вж.
Pavlowitch, S. Yugoslavia. London, 1971, р.389; Alexander, S. Church and State..., р.3).
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та, че хърватският въпрос може да се реши само чрез отцепване на хърватските
земи от КСХС и обособяването им в самостоятелна държава20.
След въвеждането на диктатурата на крал Александър (6 януари 1929 г.)
привидната демокрация се заменя с авторитарно управление, в което се търси
изход от дълбоката политическа и национална криза в страната. Доктрината на
интегралния югославизъм се налага като държавна идеология и в този дух държавата е преименувана на Кралство Югославия. Хърватите са подложени на репресиите на режима – техните партии и организации са разпуснати, над пресата
се въвежда строга цензура, а в страната се шири военно-полицейски произвол.
Хиляди хървати са хвърляни по затвори и лагери или са избивани21.
Опитът, направен от крал Александър през 30-те години на ХХ в., да създаде един нов „югославски“ национализъм, обаче завършва с фиаско. В различните части на страната се зараждат антидържавни национални движения
(най-вече сред хървати, македонски българи и албанци), които са манифестация
на локалния национализъм и чиято основна цел е разрушаването на съществуващата държавна структура. Самото налагане на диктатурата води до засилване
на хърватската съпротива срещу нея. Освен силното дотогава умерено течение
в хърватското национално движение (чийто изразител е ХСП), в края на 20-те
и началото на 30-те го�������������������������������������������������������
д������������������������������������������������������
ини на ХХ в. се
�����������������������������������������
появява и наследник на втората, антию������
гославска и сепаратистична������������������������������������������������
струя на франковците. Неин носител става усташ22
кото движение . То се превръща в едно от основните течения на хърватския
национализъм в междувоенния период и през Втората световна война. Неговата

За франковците вж. Budak, M., Jugoslavija. Srbska podvala. Madrid, 1969, р.51; Pavelić, А.
Putem hrvatskog državnog prava. Članci, govori, izjave 1918-1929. Buenos Aires, Madrid, 1977, рр.102108, 119-121, 560, 586.
21
ХСП е забранена още през януари 1929 г., а лидерите й минават в емиграция, където се
опитват да запознаят международната общност с положението в Югославия. През 1931 г. крал
Александър обявява новата югославска конституция и насрочва избори, но те са бойкотирани
от ХСП. Партията възстановява дейността си в страната, но лидерите й са подложени на постоянен терор. През 1933 г. самият Вл. Мачек е осъден по Закона за защита на държавата на 3 г.
затвор. (Вж. Boban, L. Maček i politika HPSS, 1928-1941. vol.1-2, Z., 1974).
22
Още през XIX��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
в. хървати и сърби наричат „усташи“ участниците във въстанията срещу Османската империя. Едва през 30-те години на ХХ в.���������������������������������������
,��������������������������������������
и особено по време на Втората световна война�������������������������������������������������������������������������������������
,������������������������������������������������������������������������������������
усташи (т.е. „въстаници“, „бунтовници“) започват да се наричат членовете на организацията на А. Павелич. (Вж. Bzik, M. Ustaška borba. Od prvih dana ustaškog rada do poglavnikova
odlaska u emigracije. Poćeci i bit Ustaškoga pokreta. Z., 1942, p. 70, 82, 122).
Въпросите на усташкото движение изчерпателно са разработени в монографията на
Ирина Любомирова „Национализъм и национална политика....”.
20
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идеология се основава и развива от крайните хърватски националисти начело с
Анте Павелич23.
Твърде разочарован��������������������������������������������������
и�������������������������������������������������
от невъзможността да постигнат успехи за хърватската национална кауза чрез парламента, т.е. по пътя на легалната борба24, сред
хърватските сепаратисти ������������������������������������������������
се поражда идеята ������������������������������
за����������������������������
���������������������������
организиране на������������
�����������
революционно националноосвободително движение на хърватския народ, което по пътя на
бунта и въоръжената борба да извоюва отделяне на хърватите от Югославия и
създаване на тяхна самостоятелна и независима държава на цялата хърватска
„��������������������������������������������������������������������������
народна и историческа�����������������������������������������������������
“����������������������������������������������������
територия������������������������������������������
. Така те пледират за окончателно разреша��������
ване на хърватския национален въпрос25.
Първите нелегални въоръжени младежки групировки „Хърватски домобран“ възникват още в края на 1928 г.����������������������������������
Мрежата
���������������������������������
на новооснованата революционна организация постепенно започва да покрива хърватските земи, което
предизвиква открит правителствен терор. Това�������������������������������
става причина за първата сериозна емиграционна вълна от хърватските крайни националисти в началото на
1929 г.26 Ц���������������������������������������������������������������
ентърът й се оформя в страните, ревизионистично и враждебно настроени към Югославия – Италия, Германия, Австрия и Унгария. За Павелич е
ясно, че тези държави рано или късно ще поведат борба против статуквото на
Стария континент, а това само по себе си ги превръща в потенциални съюзници
на хърватското националноосвободително движение. Те биха имали интерес от
разпадането на Югославия като Версайско творение, а Италия и Германия имат
и военен потенциал за осъществането на тази задача27.
Поради особено острите италианско-югославски отношения, в Италия
се оформя основното средище на хърватската политическа емиграция. С пряката помощ на Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО), с
23
Павелич е роден в Херцеговина. Учи право в Загреб, а през 1915 г. завършва и докторантура. Става член на Хърватската партия на правото, която скоро оглавява като секретар и
подпредседател.
24
Това става особено ясно след покушението срещу живота на водача на ХСП Степан
Радич в белградската Скупщина от 20 юни 1928 г.
25
Sadkovich, J. Terrorism in Croatia 1929-1934. – In: EEQ, vol.22, 1988, br.1, р.58; Djilas, A.
The Contested Country: Yugoslav Unity and Communist Revolution, 1919-1953. Harvard University
Press, 1991, р.113.
26
Самият Павелич напуска страната през януари 1929 г. и не се завръща в нея до април
1941 г. (Вж. Любомирова, И. Връзките на усташката организация и ВМРО в края на 20-те и началото на 30-те години на ХХ век – В: „Българи и хървати в Югоизточна Европа VІІ-ХХІ в.”, С.,
2006, с.226).
27
ЦДА (Централен държавен архив), ф.176, оп.5, а.е.1220, л.9; Bzik, M. Op.cit., р.10, 49.
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която Павелич влиза в контакт при посещението си в София още през април
1929 г.28, той създава военни лагери за подготовка на терористично-революционни кадри. През 1932 г. за първи път организацията се споменава под името
„�����������������������������������������������������������������������
Усташка хърватска революционна организация“ (��������������������������
УХРО����������������������
) и вече има своя про29
грама и устав .
След Марсилския атентат срещу крал Александър от 1934 г. обаче
Италия, Германия и Унгария временно оттеглят подкрепата си за усташите. Така
центърът на тяхната активност се пренася вътре в Хърватия. Националистите
засилват присъствието си в католическите организации (“Крижари”, „Домогой“
и други����������������������������������������������������������������������
), в Загребския университет и в различни патриотични������������������
, културни��������
и спортни дружества и клубове������������������������������������������������������
.�����������������������������������������������������
Въпреки всички усилия на усташите, те
�����������������
обаче не успяват да изгра���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
дят������������������������������������������������������������
здрава вътрешна организация в Хърватия���������������������
, лишени са от�������
солидна политическа и социална база и са маргинален фактор в хърватската политика в междувоенния период30. До лятото на 1939 г. безспорен е авторитетът на Вл.
Мачек, а ръководената от него ХСП е основната опозиционна сила в страната.
Със сключването на Споразумението Цветкович-Мачек от 1939 г. за създаване на автономна Бановина Хърватия в състава на Кралство Югославия обаче ситуацията се променя31. Хърватите получават автономия, но това, за което
се борят усташите����������������������������������������������������������
,���������������������������������������������������������
е национална независимост. Възползвайки се от новата политическа обстановка в страната, мнозина усташи се завръщат от емиграция и
засилват сепаратистичната си пропаганда и подривната си дейност. Те смятат,
че на дневен ред вече излиза радикалното решение на хърватския въпрос и то в
контекста на предстоящите военни събития в европейския Югоизток32.
Бързата развръзка на събитията настъпва с германската инвазия срещу
Югославия на 6 април 1941 г. Страната,
�������������������������������������������������
разяждана �����������������������������
повече от 20 г���������������
одини����������
от�������
���������
посто������
янни вътрешни междунационални конфликти и противоречия, е отслабена до
Любомирова, И. Връзките на усташката организация и ВМРО....., с.233-237; Jareb, M.
Ustaško-domobranski pokret od nastanka do travnja 1941 godine. Z., 2006, рр.81-82.
29
Jelavich, B. Op.cit., vol.2, р.201, 204-207; Sadkovich, J. Italija i ustaše 1927-1937. Z., 2010,
рр.134-135.
30
Jareb, M. Op.cit., р.456.
31
На изборите през 1938 г. листата, която Вл. Мачек оглавява, губи изборите само с 300
000 гласа в сравнение с тази на правителството. Това кара министър-председателят Драгиша
Цветкович на 26 август 1939 г. да подпише с лидера на ХСП Споразумение („Споразум”), с което
Савска и Приморска бановина се обединяват в Бановина Хърватия. (Вж. Ramet, S. (ed.). Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945. Zbornik radova. Z., 2009, р.239).
32
ЦДА, ф.176, оп.7, а.е.804, л.45-46; а.е.1125, л.88; оп.8, а.е.864, л.6-10; а.е.865, л.4-5, 18, 71,
81; оп.20, а.е.354, л.79, 89-90, 141; а.е.357, с.55; Hrvatski narod (HN), br.6, 17.III.1939.
28
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Бановина Хърватия
такава степен, че рухва само за 12 дни. Хърватите навсякъде проправят пътя на
германската войска и я посрещат като освободителна.������������������������
У����������������������
сташкото движение действа като нейна „пета колона“ и организира саботажни акции33.
На 10 април 1941 г., когато германските войски са непосредствено пред
хърватската столица Загреб, а�����������������������������������������������
територията на Югославия���������������������
е ������������������
вече поделена
�������������
между сили�������������������������������������������������������������������
те�����������������������������������������������������������������
на Оста���������������������������������������������������������
, немците предлагат на Вл. Мачек да оглави новото хърват-

33

с.148.

Лалков, М. Югославия (1918-1992). Драматичният път на една държавна идея. С., 1999,
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ско правителство, но след като той отказва, те ������������������������������
осъществявят контакт с местна34
та усташка група на Славко Кватерник и именно той прогласява хърватската
независимост по радиото (от името на отсъстващия от страната усташки лидер
А. Павелич)���������������������������������������������������������������
. От териториите на Хърватия и Босна-Херцеговина Райхът изграж�������
да�������������������������������������������������������������������������
Н�����������������������������������������������������������������������
езависимата държава Хърватия (НДХ)�������������������������������������
, в която на власт ������������������
поставя�����������
хърватско35
то националистическо движение . Италия настоява Павелич да оглави новата
държава и той се завръща в Загреб на 15 април. Смяната на властта на 10 април
1941 г. е на практика безкръвна и се посреща с всеобщ ентусиазъм и възторг от
хърватите. Разочаровани от сръбската хегемония и отхвърляйки идеята за обща
държава със сърбите, те се отнасят благосклонно към новата власт36.
Веднага след поемането на управлението у�����������������������������
сташите се заемат с вътрешната организация на държавата – изграждането на нейната структура и органи�������
зирането������������������������������������������������������������������
на изпълнителната, законодателната и съдебната власт. Те л�������
иквидират всички остатъци от д��������������������������������������������������
емократическия живот в Бановина
���������������������������
Хърватия ���������
и изграждат „на чисто“ една истинска авторитарна държава. Павелич узурпира цялата
власт под предлог, че само така може да се осъществи амбициозната усташка
национална програма37.��������������������������������������������������
Той е едновременно държавен глава, министър-предСлавко Кватерник /1878-1947 г./ е син на Е. Кватерник и зет на Й. Франк. В австрийската
армия достига до чин подполковник. След 1918 г. живее в Загреб и симпатизира на Партията
на правото. Активно участва в хърватското освободително движение през втората половина
на 30-те години. Заедно с М. Будак се очертава като един от водачите му на местна почва. С.
Кватерник печели немските симпатии и доверие и по немско внушение на 10 април 1941 г.
обявява хърватската независимост. В НДХ е назначен за военен министър, получава титлата
„vojskovode“ (т.е. главнокомандващ) с ранг на маршал, а през юни 1941 г. става и доглавник
(заместник на Поглавника) в усташкото движение. Прохабсбургските му симпатии обаче го
правят неудобен за германците. В края на 1942 г. Кватерник изпада в немилост, поради „болест“
е отстранен от всичките му постове и първоначално се оттегля в Словакия, а после и в Австрия,
откъдето открито критикува усташкия режим. След краха на НДХ е заловен от американци и
държан по австрийски лагери, от където през септември 1946 г. е предаден на комунистическата
власт в Югославия. На следващата година е осъден на смърт и разстрелян. (Вж. Omrčanin, I.
Dramatis personae and finis of the Independent State of Croatia in American and British Documents.
Pennsylvania, 1983, pp.21-22; Matković, H. Povijest Nezavisne Države Hrvatske. Kratak pregled. Z.,
1994, p.219; Kisić-Kolanović, N. (ur.) Vojskovođa i politika. Sjećanja Slavka Kvaternika. Z., 1997).
35
Усташите са сравнително малобройна организация – само 200-300 души се завръщат
от Италия и около 600 от Австрия. Според немското разузнаване, в самата Хърватия няма повече от 900 „заклети“ усташи. Самите участници в хърватската националистическа организация
обаче преувеличават многократно броя си, като твърдят, че техните симпатизанти са 40 000. (Вж.
Pavlowitch, S. Hitler’s New Disorder. The Second World War in Yugoslavia. Columbia University Press,
New York, 2008, р.25).
36
Jareb, M. Op.cit., р.575.
37
Jareb, J. Pola stoljeća hrvatske politike�������������������������������������������������
1895-1945.
������������������������������������������������
Povodom Ma���������������������������
čekove autobiografije.�����
Buenos Aires, 1960; Z., 1995, р.94.
34
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седател38 и лидер на усташкото движение под името Поглавник39. Така в негово
лице се осъществява единството на държавната власт и усташката организация.
Правителството и Главният усташки стан играят само репрезентативна роля.
Павелич самолично решава всички важни въпроси от вътрешно и външнополитически характер на страната40. �������������������������������������������
В �����������������������������������������
НДХ �������������������������������������
не се въвежда �����������������������
конституция и няма висше законодателно тяло (парламент)41, в резултат на което всички закони и на38
А. Павелич заема този пост до 2 септември 1943 г., когато министър-председател става
Никола Мандич, което обаче не променя с нищо ролята на Павелич в управлението на държавата.
39
Това е титлата на Павелич като водач на усташкото движение и държава, подобна на
тези на немския Фюрер и италианското Дуче. В превод означава „водач”, „главатар”.
40
Trifković, S. The Ustaša Movement and European Politics, 1929-1945. Ph.D. Thesis, University of Southampton, 1990, р.172; Jareb, J. Hrvatski narod u II svjetskom ratu. – In: ČSP, 1995, br.3,
р.410.
���
Всъщност хърватският Сабор се свиква и работи активно в продължение на 5 дни за
целия период на Втората световна война (заседанията му, общо 9 на брой, се провеждат от 23 до
28 февруари 1942 г.). През 1942 г. е свикан само още 2 пъти за кратко, след което до края на НДХ
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редби, на които се базира вътрешното устройство на страната�������������������
,������������������
се издават и подписват от Павелич. Така цялата изпълнителна и законодателна власт се съсредоточава в негови ръце и той носи цялата отговорност за това, което се случва
в държавата42.
Усташите налагат истински диктаторски режим��������������������
в НДХ.
�����������������
Техният к���
онтрол�����������������������������������������������������������������
обхваща���������������������������������������������������������
всички области на обществено-държавния живот – политически, социален, културен и икономически. В страната се шири строга цензура. Разпускат се всички политически партии и организации, с изключение на
усташката. Интересното е, обаче, че тази организация формално не се превръща
в политическа партия и няма сериозна социална подкрепа в страната. При това
положение, за да се задържат на власт, крайните хърватски националисти слагат
свои хора на всички ръководни длъжности в държавния апарат43.
Усташите изграждат новата държава доста импровизирано, идвайки на
власт с една добре разработена национална програма, но почти с отсъстваща
програма за управление (особено социалнополитическа програма)������������
. В междувоенния период те оформят националната си идеология, която за тяхната революционна организация е основополагаща. Именно през 1941-1945 г. усташите имат
реалната възможност да приложат на практика тази система от идеи, широко да
я пропагандират сред населението и да я издигнат в ранг на държавна политика44.
Когато става дума за национализма при усташите, отново трябва да се
подчертае, че това е един от най-спорните въпроси в историческата литература,
свеждащ се до дискусията за различията между крайния национализъм и фашизма по време на Втората световна война, за особеностите на авторитаризма
и тоталитаризма. В историографията съществуват две крайни мнения. Според
едното, негативното – по своя характер усташкото движение е „фашистко“ или
„клерофашистко“, а според другото – то е националистическо движение45.

изобщо не работи. Възстановяването му е само формално и не променя авторитарната същност
на режима. (Вж. Божилова, Р. Цит.съч., с.313-314)
42
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1154, л.72; Maclean, F. Disputed Barricade. London, 1957, рр.123-124.
43
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е 1034, л.15-16; а.е.1250, с.117; Seton-Watson, H. Eastern
������������������
Europe Between the Wars, 1918-1941. Hamden, Connecticut, 1962, рр.256-257, 397; Кочанков, Н. Независима�����������
та хърватска държава и България в европейския Югоизток (1941-1944). Дис., С., 1995, с.87.
44
Djilas, A. Op.cit., р.114; Любомирова, И. Национализъм и национална политика..., с.88.
45
Подробно по въпроса вж. Любомирова, И. Национализъм и национална политика...,
с.77-81.
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На базата на възприемането и прилагането на някои нацистки идеи, на политическата практика в НДХ и външнополитическото обвързване на страната
с Германия и Италия десетилетия наред усташкото движение е квалифицирано
като „фашистко“ (по-рядко като „нацистко”) от голяма част от изследователите
на тази проблематика. Мнозина от тях не се позовават на изворни материали,
а правят анализ на историографската база, която за съжаление дълги години е
формирана чисто идеологически и ненаучно. Това особено се отнася за някои от
чуждите изследователи46.
Днес много съвременни историци приемат, че през 20-те и 30-те години
на ХХ в. на редица места в Европа, Америка и Азия възникват „крайно десни“
и „националистически“ движения, които външно наподобяват италианския
фашизъм или немския нацизъм, но се отличават със свои специфични черти,
а режимите, които някои от тях установяват, са квалифицирани като „десни”,
„диктаторски”, „авторитарни“ и т.н.47. Изключение не прави и Източна Европа
през този период, където също се появяват политически движения и партии с
дясна или националистическа ориентация, които не изповядват фашистката
идеология, но използват някои от фашистките методи (главно терора) в своята
политическа и национална борба. Това е типично явление и на Балканите48.

46
За мнозина от тях то е „типична хърватска фашистка организация“, ����������
„чистокръвна манифестация на фашизма”, „местен фашизъм“ в региона на Източна Европа и т.н. (Вж.
Avakumović, I. The Yugoslav Fascist Movements – In: Sugar, P. Native Fascism in the Successor States
1918-1945. Santa Barbara, 1971, p.137-140; Djordjevic, D. Fascism in Yugoslavia, 1918-1945. – In:
Sugar, P. Native Fascism…, p.126, 130-132; Laqueur, W. (ed.). Fascism. A Reader’s Guide. Analyses,
Interpretation, Bibliography. Berkeley, Los Angelis, University of California Press, 1978, p.13; Trifković,
S. Op.cit., p.26, 404; Jelavich, B. Op.cit., Vol.2, p.202; Rusinow, D. The Yugoslav Peoples. – In: East
European Nationalism in the XXth Century (ed. P. Sugar), American University Press, 1995, p.377;
Payne, S. A History of Fascism: 1914-1945. Madison, University of Wisconsin Press, 1995, pp.405-411;
Ramet, S. The Three Yugoslavias: State-Building and Legitimation, 1918-2005. Indiana University Press
& The Wilson Center Press, 2006, pp.113-162; Banac, I. Nationalism in Southeastern Europe..., p.116;
Payne, S. Nezavisna Država Hrvatska u usporednoj perspektivi. – In: Ramet, S. (ed.). Nezavisna Država
Hrvatska 1941-1945...., pp.22; Clerical Fascism in Interwar Europe (ed. by M. Feldman, M. Turda, T.
Georgescu) – In: Totalitarian Movements and Political Religions, 2008, vol.7).
47
Става дума за такива режими, като тези на Салазар в Португалия, на ген. Франко в
Испания, на ген. Метаксас в Гърция, на маршал Антонеску в Румъния, на маршал Пилсудски в
Полша и др. (Вж. Nolte, E. Three Faces of Fascism. Action Francaise. Italian Fascism. National Socialism. New York, 1966, р.455; Trifković, S. The First Yugoslavia and Origins of Croatian Separatism. – In:
EEQ, vol.26, 1992, br.3, рр.363-364).
48
Fischer-Galati, S. Eastern Europe and the Cold War. Perceptions and Perspectives. Boulder,
Columbia University Press, 1994, p. 75; Djordjevic, D. Op.cit., p.126, 130.
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От 60-те години насетне се появяват първите изследвания, в ������������
които усташката организация не се класифицира като фашистка, а като национал�������
истиче49
ска .����������������������������������������������������������������������
При формулирането на своята идеология през 30-те години на ХХ в., усташите, от една страна се придържат към традициите на хърватския национализъм, а от друга – използват идеологически заемки от немския националсоциализъм и италианския фашизъм. Така се очертават две основни тенденции при
изграждането на НДХ – тази на историческото наследство (която се въплъщава
в идеята за независима хърватска държава) и тази на привнесените отвън идеи
(от нацизма и фашизма)50.
Самите усташи често афишират принадлежността си към „новия ред“ в
Европа. Някои от проповядваните от тях идеи наистина имат фашистки или
нацистки характер, като: �����������������������������������������������
расиз������������������������������������������
ъм; антисемитизъм; антикомунизъм; ��������
ксенофобия; етническо прочистване; шовинизъм; национална мегаломания; култ към
терора и насилието като главно средство за разправа с „враговете на държавата”; култ към движението, водача и държавата; и други51. Подобни влияния
обаче са естествени, като се има предвид, че фашизмът и националсоциализмът
са широко разпространени идеологии в Европа в междувоенния период. Те се
оказват привлекателни за много крайни националисти в Централна и Източна
Европа, включително и в Хърватия. Не трябва също да се забравя, че центърът
на усташката организация през 30-те години се намира в държавите, в които се
развиват тоталитарните идеологии в Европа, като Италия, Германия, Унгария и
Австрия. Те щедро подкрепят хърватските сепаратисти, оказват им финансова
помощ, осигуряват им военна подготовка на своя територия и т.н.52

Hory, L, M. Broszat. Der kroatische Ustascha Staat 1941-1945. Stuttgart, Deutsches Verlags
Anstalt, 1964; Nolte, E. Op.cit., pр.12-14, 461; Rojnica, I. Susreti i doživljaji. Razdoblje od 1938 do 1975
u mojim sjećanjima. Vol.1 (1938-1945). Z., 1994, pp.259-261.
Те са последвани през 70-90-те години на ХХ в. от Jelić-Butić, F. Ustaše i Nezavisna Država
Hrvatska 1941-1945. Z., 1978, p.23, 186; Korsky, I. Hrvatski nacionalizam. Clanci i eseji. Z., 1991,
pp.118-122; Katalinić, K. Argumenti: NDH, BiH, Bleiburg i genocid. Z., 1993, p.108; Griffin, R. The
Nature of Fascism. London, 1993, p.120; Matković, H. Povijest Nezavisne Države Hrvatske..., p.16; и др.
50
Hrvatska smotra, 1934, br.3, р.89; (HN), br.7, 17.III.1939; br.46-47, 25.XII.1939; br.56a,
1.III.1940; br.149, 2nd edn., 13.VII.1941; Matković, H. Povijest Nezavisne Države Hrvatske..., р.154.
51
Rothschild, J. East Central Europe Between the Two World Wars��������������������������
�������������������������
(vol.IX of series „A History of East Central Europe”). 7th edn., Seattle, London: University of Washington Press, 1992, р.245;
Любомирова, И. Национализъм и национална политика.., с.77.
52
Jelić-Butić, F. Ustaše u drugom svjetskom ratu. – In: Fašizam i neofašizam. Z., 1976, р.234;
Trifković, S. The First Yugoslavia..., р.347; Rezun, M. Europe and War in the Balkans. Toward a New
Yugoslav Identity. Westport, 1995, р.60.
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Най-големите заемки от нацизма и фашизма се наблюдават в средствата
и методите на борба�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
и при управлението на усташите.�����������������������
Х���������������������
ърватските националисти широко прилагат терора през междувоенния период, като провеждат серия
от терористични актове, включително и политически убийства, които имат за
цел да създават постоянно вътрешно напрежение в Югославия и широк международен отзвук. След Марсилския атентат от 9 октомври 1934 г. срещу крал
Александър усташите�������������������������������������������������������
често са наричани „терористи“ и�����������������������
действително действия���������
та им��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
в междувоенния период може да се квалифицират по-скоро като терористични, отколкото като политически акции53.
Акцентирането изключително върху терористичната им дейност обаче
води до изопачаване на характера на движението им. Не бива да се подценява
националноосвободителната���������������������������������������������
му дейност в���������������������������������
междувоенния период и подкрепата, която му оказват Католическата църква и ХСП. Терористичните операции не
са новост в Европа и се прилагат ��������������������������������������������
както от
��������������������������������������
леви
�����������������������������������
и десни�����������������������
����������������������������
, така и от������������
национално54
сепаратистични организации . При това Балканите изобилстват от движения и
режими, които пропагандират идеята за насилието и терора или я превръщат в
основна линия на политическо поведение. В Югославия терорът широко се използва от сръбските власти и от сръбските четнически отряди за сплашване на
хърватското население. Позовавайки се на идеологията и действията на „Църна
рука”, на ВМРО и на други балкански националноконспиративни организации,
както и на неуспеха на легалната политическа борба на ХСП, усташите ������
не����
могат да предложат друга алтернатива на поведение в междувоенния период. Те се
уповават и на традициите на крайния хърватски национализъм в лицето на А.
Старчевич, Е. Кватерник и Й. Франк, които проповядват идеята за въоръжената
борба един век по-рано55. Фашисткатата и нацистката идеология също издигат
насилието в култ през 30-те г��������������������������������������������������
одини���������������������������������������������
на ХХ век и го налагат като мода в поведението на редица движения и организации в Европа56.
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Djilas, A. Op.cit., р.109; Божилова, Р., Цит.съч., с.275-277; Лалков, М. Цит.съч., с.96-97,
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Ostović, P. The Truth about Yugoslavia. New York, 1952, рр.173-174, 212-213; Laqueur, W.
The Age of Terrorism. Boston, 1987, р.20, 70-71.
55
Starčević, A. Misli i pogledi (ed. B. Jurišić). Z., 1971, р.61; Nezavisna Država Hrvatska
(NDH), br.11, 24.VII.1941; Spomen-knjiga prve obljetnice Nezavisne Države Hrvatske 10.IV.1941 –
10.IV.1942. Z., 1942, р.32.
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Тъй като не се ползват с широка подкрепа в страната, през 1941 г. усташите установяват авторитарен режим, който се крепи на силата на оръжието.
Те се възползват от военната ситуация и от ширещите се в Европа национална
и расова нетърпимост и масов терор, за да ги адаптират на местна почва. За
усташите „врагът“ не е извън, а вътре в страната. Те възприемат тогавашната
политическа ситуация като борба за оцеляване на тяхната нация срещу всички
„врагове“ – сърби, евреи, цигани, комунисти и опозиционно настроени хървати
и мюсюлмани. За разправа с тях се прилагат най-драстични и крайни средства57.
Всички тези аргументи дават основание да се заключи, че усташкото
��������������
движение не може да се квалифицира като част от европейския фашизъм от 30-40те години на миналия век. Онова, което усташите заимстват от фашизма, е не
толкова идеологията, колкото методите на борба и управление. Както вече бе
подчертано, корените на усташката идеология се откриват в „чистия“ хърватски
национализъм от Х����������������������������������������������������������
I���������������������������������������������������������
Х в., а до�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
колкото има фашистки елементи, ����������������
то те
�������������
са привнесени отвън.�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
При това усташката идеология не може да се разглежда като застинала идеологическа система. В процеса на изграждането й в периода 1929-1945 г.
се наблюдава значителна���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
еволюция. През военния период се открива значително по-голямо сходство между усташката идеология и фашизма и националсоциализма, което се дължи на пълната зависимост, в която изпада НДХ от Германия
и Италия58.
Погрешно е също така да се търсят само „имитационни елементи“ в
усташката идеология, ������������������������������������������������������
тъй като����������������������������������������������
една такава фундаментална идея в нея като национализма има своите дълбоки корени в страната. С други думи, усташ������
еството�������������������������������������������������������������������������
съчетава в себе си някои характеристики на фашизма като европейско явление с някои специфични хърватски елементи59. Поради различните си идейни
източници усташката идеология е твърде еклектична и противоречива. В нея
могат да се открият както елементи от традиционния хърватски национализъм
на Анте Старчевич, така и идейни положения от немския националсоциализъм
и италианския фашизъм, та дори и заемки от програмата на ХСП (особено в
57
HDA (Hrvatski Državni arhiv), fund 223, kut.6, p.26, 29; ЦДА, ф.176, оп.20, а.е.361, л.10;
NDH, br.11, 24.VII.1941; Poglavnik govori. Z., 1941, р.8, 19; Богдан, И. Д-ръ
�������������������������
Анте Павеличъ разреши хърватския въпросъ. С., 1943, с.33, 52.
58
Jelavich, B. Op.cit., v.2, рр.204-207, 225-227, 252-254; Djilas, A. Op.cit., р.114.
59
Милован Джилас много точно характеризира усташката идеология като „амалгама от
примитивен хърватски национализъм с модерен фашистки тоталитаризъм”. (Цит. по Reinhartz,
D. Damnation of the Outsider. The Gypsies of Croatia and Serbia in the Balkan Holocaust, 1941-1945.
– In: The Gypsies of Eastern Europe (ed. by D. Crowe and J. Kolsti). New York, 1991, p.85).
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социалната част). Това придава уникален характер на усташката идеология и я
отличава от западноевропейските й аналози60.
И преди, и след 10 април 1941 г. усташката теория и практика си остава крайно-националистическа по характер и ако в нея се откриват фашистки
или нацистки примеси, то те не променят общия й облик. Разбира се, такива
примеси има, особено по време на Втората световна война, когато НДХ дължи
създаването и съществуването си изцяло на помощта на военните си съюзници,
попада във външнополитическия лагер на Оста, а и територията й е окупирана
от немски и италиански военни части. При тези условия не може да се очаква,
че усташките концепции ще останат незасегнати от влиянието на новите тоталитарни идеологии, които се разпространяват в Европа през военния период.
Важното в случая обаче е, че усташите не стигат до крайност в заимстванията и
запазват националистическия характер на своята идеология. Основополагаща
е идеята за независима хърватска държава, която е типично национална идея.
Национализмът е не само компонент на усташката идеологическа система, а
нейна същ���������������������������������������������������������������
ност�����������������������������������������������������������
. Преобладаващите
���������������������������������������������������������
в нея антисърбиз�������������������������
�����������������������������������
ъ������������������������
м�����������������������
, антиюгославизъм, промюсюлмански настроения и силен католицизъм са в подкрепа на твърдението,
че тя има крайнонационалистически, а не фашистки характер61.
Проучването на изворовата база показва, че национализмът на усташите
има идейните си корени в „чистия“ хърватски национализъм (правашеството),
който е една добре развита идеология от средата на ХІХ���������������������������
������������������������������
в., т.е. това е една местна, а не привнесена отвън идея. Анте Старчевич за първи път говори открито
за отликите на хърватите от сърбите, за „държавното“ и „историческото“ право
на хърватите да имат своя независима държава – самостоятелна, обединена и
целокупна. Той не случайно е наричан „бащата“ на модерния хърватския национализъм62. В неговата идеология се съдържат всички основни елементи, които
се откриват в крайния хърватски национализъм на ХХ век – антисърбизъм, антисемитизъм, антиюгославизъм, теориите за мюсюлманите като важна част от
хърватския народ, за националната изключителност на хърватите, за въоръжената борба и други63. Тези идеи се доразвиват в началото на ХХ в. от франковци60
Krizman, B. Ustaše i Treci Reich. Z., 1986, Vol.2, р.414; Sadkovich, J. Italian Support...,
р.149; Pavlowitch, S. Op.cit., р.25.
61
Любомирова, И. Национализъм и национална политика…, с.83-84.
62
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1034, л.22; ф.1931, оп.1, а.е.32, л.2; а.е.197, л.21; Hrvatska smotra,
1942, br.7-8, рр.390-392.
63
Ante Starčević. Z., 1942, р.15, 62, 395; Kalebić, D. Pravaštvo i ustaštvo. – In: Hrvatska
smotra, 1942, br.7-8, pp.390-394; Poglavnik govori...., рр.90-91; Bzik, M. Op.cit., рр.35-36, 38; Kriz-
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те. В програмата им от 1919 г. се откриват всички основни елементи, които фигурират и в тази на усташката организация – в „Усташките принципи“ от 1933
г.64. Усташкият краен продукт не е напълно идентичен с правашкия оригинал, но
основните идеи се запазват и доразвиват при новите условия през 30-те и 40-те
години на ХХ в.
От друга страна, влияние върху формирането на усташкия национализъм
оказва и силният национализъм, който след 1918 г. разраства влиянието си в цяла
Европа. �������������������������������������������������������������������
Разпространението��������������������������������������������������
на фашизма и на
������������������������������������
���������������������������������
други десни движения в редица
����������
европейски страни се дължи именно на силната им националистическа окраска.
Един от основните лозунги, издиган от фашистките движения�����������������
,����������������
е срещу „червената опасност”, която се идентифицира с „войнстващия интернационализъм“65.
Фактът, че усташкият национализъм се появява на историческата сцена
в „епохата на фашизмите“ не дава основание автоматично да му се прикачва
етикета „разрушителен, деструктивен и агресивен“. До формирането на хърватска национална държава през 1941 г. той носи положителни, градивни и конструктивни характеристики. Неговото основно съдържание е концепцията за
постигането на национална независимост и интеграция на хърватската етническа територия в рамките на самостоятелна държава. При формирането на
своята национална доктрина усташите заимстват от „държавнообразуващия“
национализъм на ХІХ в., който пропагандира правото на всяка нация да има
своя държава. От момента на създавнето на своята организация те се стремят да
реализират своя етатизиран или т.нар. „националнодържавен“ национализъм66.
Самите усташи официално отхвърлят тезата, че при изграждането на своята идеологическа система заимстват от фашизма и нацизма. В пропагандата си
те се представят за „националисти“ или „хърватски националреволюционери“
и ����������������������������������������������������������������������
квалифицират движение�������������������������������������������������
то си��������������������������������������������
като „националноосвободително”, „национали67
стическо“ и пр. . �����������������������������������������������������������
Сред причините, които те изброяват за участието си във вой-

man, B. NDH između Hitlera i Mussolinija. Z., 1986, рр.128-129.
64
NDH, br.1, 16.V.1941; HN, br.108, 31.V.1941, br.232, 4.X.1941; Crljen, D. Načela hrvatskog
ustaškog pokreta. Zagreb, 1942.
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Hobsbawm, E. Nations and Nationalism since 1780. Programme, Myth, Reality. Cambridge,
1990, р.76, 138, 143.
66
Behschnitt, W. O tipologiji nacionalizma u Srba i Hrvata. – In: ČSP, vol.24, 1992, br.3, р.228;
Irvine, J. The Croatian Question: Partisan Politics in the Formation of the Yugoslav Socialist State�������
.������
Boulder, Westview Press, 1993, р.4.
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Преглед на чуждия печат /ПЧП). Издание на МВнР, Дирекция на печата, №159,
22.VII.1941, л.11; Bzik, M. Op.cit., р.34, 36, 126; Pavelic, A. Op.cit., р.425, 560.
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ната на страната на Оста, не фигурира идеологическото сходство, а националният интерес – освобождението на хърватския народ и създването на негова независима държава. Усташката програма (т.нар. „Принципи“ от 1933 г.), и Уставът,
които са идейната основа на усташкото движение, остават непроменени и след
1941 г. и разкриват националистическия характер на усташкото движение. Като
червена нишка през тях минава идеята за освобождението и обединението на
хърватските земи в самостоятелна и независима държава68.
Идеите за свободата, независимостта и държавната самостоятелност на
Хърватия са сред едни от най-важните в усташката програма. Националистите
обстойно разработват въпроса���������������������������������������������
за д����������������������������������������
ържавното право, т.е. ������������������
правото на хърватския народ да създаде своя собственна държава, която да обхване цялата хърватска етническа и историческа територия. Те отхвърлят всякакви идеи за участие
на Хърватия във федеративни или конфедеративни държавни образувания на
Балканите и настояват тяхната държава да бъде напълно самостоятелна и суверенна69.
Според усташите държавно-историческото право на хърватския народ произтича от наличието на средновековна хърватска държава и хърватска автономия
в рамките на Австро-Унгария. За тях наложената сръбска власт в края на Първата
световна война отнема държавноправния статут на хърватския народ и по този
начин прекъсва континуитета на хърватската държавност70. Така���������������
,��������������
според усташките идеолози�������������������������������������������������������������������
,������������������������������������������������������������������
хърватската история след 1918 г. е белязана от борбата за възстановяване на хърватската държава, която след 1929 г. се оглавява от тяхното�������
��������������
движение. Като най-важна задача на своята борба хърватските националисти изтъкват
освобождението на своя народ от сръбска зависимост и възстановяването на независимата хърватска държава върху целокупната му историческа и народностна територия. Така те се придържат към основната идея на класическия национализъм на ХІХ в. за изравняване на държавните с националните граници71.

68
Načela hrvatskog ustaškog pokreta, knj.1-2, Z., 1944, 1945; HN, br.1, 16.V.1941; br.121,
15.VI.1941; NDH, br.11, 24.VII.1941; Pavelić, A. Ustaša. Z., 1941, рр.13-19; Spomen-knijga..., р.30.
69
Hrvatska smotra, 1939, br.4, p.170; 1941, br.5-6, pp.263-272; Hrvatska straša, br.188,
20.VIII.1940; NDH, br.7, 26.VI.1941, br.21, 2.X.1941; Ustaša, br.7, 15.II.1942; HN, br.399, 12.IV.1942;
br.1110, 16.VIII.1944.
70
HN, br.114, 8.VI.1941; br.702, 8.IV.1943; Lorković, M. Govor ministra Mladena Lorkovića
pred Saborom. Međunarodni politički položaj Hrvatske. Z., 1942, р.8.
71
HDA, f.211, kut.6, рр.982-983; HN, br.309, 24.ХІІ.1941; Crljen, D. Op.cit., р.12, 14, 41;
Lorković, B. Ustaški pokret u borbi za oslobođenje Hrvatske. Z., 1942, р.6; Pavelić, A. Putem hrvatskog
državnog prava..., рр.87-88.
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С възстановяването на хърватската държава на 10 април 1941 г. усташите реализират основната си национална идея. Оттук насетне изграждането на
силна и централизирана държава като средство за опазване на хърватското етнокултурно пространство е приоритетна задача за усташите. Така култът към
държавата слага траен печат върху развитието на тяхната идеология. При това
усташите абсолютизират хърватската държава, без да ������������������������
се интересуват от въпро������
са за политическото й устройство, което води и до лесното налагане на авторитаризма след 10 април 1941 г.72.
Тъй като с германската агресия срещу Югославия хърватският национален въпрос се решава само половинчато, оттук нататък усташите превръщат
национализма в своя държавна идеология и политика. Хърватите се освобождават от сръбска зависимост и получават своя държава, но силите на Оста са
тези, които определят границите й. НДХ губи такива изконни хърватски земи,
като по-голямата част от Далмация и Междумурието, в замяна на което получава етнически смесения регион на Босна и Херцеговина, където хърватите са
малцинство на фона на сръбското и мюсюлманското население. Така проблемът
за националното обединение на хърватския народ остава открит и по време на
войната73.
Сега вече национализмът
�����������������������������������������������������������
на усташите����������������������������������
има нови функции – в смутните военни години той трябва да бъде насочен към защита и опазване на държавата,
както и на хърватската етническата общност като цяло. Въпреки че хърватската
нация се формира още в средата на ХІХ в.,����������������������������������
по
���������������������������������
време на Втората световна война повече от всякога тя трябва „да се определи”, да се разграничи от съседните
нации (предимно сръбската) и в нея да се разпали национализмът. Ето защо
след април 1941 г. усташкият национализъм не само не отслабва, а се разгаря до
крайност съвсем съзнателно чрез целия наличен пропаганден апарат. Усташите
се чувстват „призвани“ да защитят свободата и независимостта на своята вече
създадена, но постоянно заплашвана от външни и вътрешни врагове държава.
Характерът на техния национализъм вече значително се променя и се проявява
в една крайна и агресивна форма74.
Ustaška misao. Poglavnikovi govori 12.X.1941 – 12.IV.1942. Z., 1942, р.56; Bzik, M. (ed.).
Poglavnikovi govori, izjave i članci prije odlaska u tuđini. Z., 1942, р.18, 43; Богдан, И. Цит.съч., с.10;
Питасио, А. Нация, национализъм и национализмът на Балканите. – В: Балканистичен форум,
ІV, 1995, №2, с. 25.
73
Любомирова, И. Национализъм и национална политика…, с.66.
74
Пак там.
72
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При това новата хърватска държава се оказва изключително пъстра
в етническо отношение след присъединяването към нея на национално и религиозно смесения регион на Босна и Херцеговина. Подобно на междувоенна
Югославия, НДХ е също многонационална държава, в която освен хърватите
живеят още сърби, мюсюлмани, евреи, цигани и други национални малцинства.
От всички известни
���������������������������������������������������������������
данни
������������������������������������������������������
излиза, че �������������������������������������
хърватите-���������������������������
католици в НДХ са приблизително 50% от общото население на страната, православните-сърби – 30%75,����
мю76
сюлманите – 12%, а останалите национални групи – 8% . Според религията си
населението на НДХ се дели на привилигировани религиозни общности (римокатолици, униати, протестанти и мюсюлмани) и непривилигировани (православни, евреи и старокатолици).
Огромното етническо разнообразие на
������������������������������
НДХ създава
�����������������������
проблеми на новата власт с постоянната опасност от сепаратизъм и отцепване. За разлика от
Германия и Италия, които са етнически хомогенни общества и при тях е лесно
да се мобилизира нацията за изпълнението на определени национални задачи,
на Балканите, при голямата етническа разнородност на региона, това е трудно
постижимо. Тук нацията живее съвместно с други „чужди“ нации, които, според усташките схващания, й пречат „да се развива“ и „да разширява жизненото
си пространство“77.
Усташите не искат да признаят���������������������������������������
, че както Югославия в междувоенния период, така и НДХ ������������������������������������������������������
по време на войната е���������������������������������
многонационална и многорелигиозн�������������������������������������������������������������������������
а������������������������������������������������������������������������
държава.���������������������������������������������������������������
Техните�������������������������������������������������������
идеолози се стремят да докажат, че НДХ е еднонационална, „хомогенна“ страна, в която хърватите са мнозинство. Усташизмът, както
и югославизмът, е също идеологически опит за национална хомогенизация (в
случая хърватска) при голямото национално разнообразие в региона. Първата
основна задача на усташите е да образуват своя собствена национална държава,
а втората – да я „прочистят”, ако е необходимо и със сила, от всички етнически
75
Процентът на сърбите в НДХ е твърде висок – те представляват приблизително една
трета от населението на страната��������������������������������������������������������������
. Те са 1,9���������������������������������������������������
млн. ���������������������������������������������
от общо �������������������������������������
6,5 милионното население и са разпръснати в над 60-70% от територията на НДХ. (Вж. Jelavich, B. Op.cit., vol.2, р.263; Pavlowitch, S.
Hitler’s New Disorder..., р.32).
76
Хърватите са около 3 милиона, сърбите – �������������������������������������������
1,9����������������������������������������
млн., мюсюлманите към 700-800 000, немците – 140-150 000, унгарците – 70 000, евреите – 40 000, словенците – 30 000, чехите и словаците
– 60 000 и др. (Вж. НDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa
Helma), р.77; ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1034, л.46; Ramet, S. The Three Yugoslavias..., р.115; Jelić-Butić,
F. Ustaše i NDH..., р.106).
77
Okrugli stol. Hrvatska 1941. Rasprava u povodu 50 obletnice početka antifašističke borbe. –
In: ČSP, 1991, br.1-3, р.81; Jareb, J. Pola stoljeća hrvatske politike…, р.87.
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и верски малцинства, които са „вражески“ и „неприятелски“ за нея �����������
и да превърнат НДХ в етнически „чиста“ страна78.
При сложната етническа картина в НДХ усташите разбират нацията като
етнос, а националната идентичност – като етническа такава.������������������
Те искат да докажат пред света съществуването на отделна „хърватска нация”, която има право
на своя собствена държава. Затова националистите�������������������������
������������������������
изключват повечето �����
нехърватски етнически групи�����������������������������������������������������
от състава на своята нация и я дефинират преди всичко на етнолингвистична и расова основа. Техният национализъм е етнически
феномен, както и балканският национализъм като цяло, който се различава от
западния, „граждански“ национализъм. Дотолкова доколкото балканските нации (като повечето източноевропейски) закъсняват в процеса на изграждане на
своя собствена държава, националното съзнание при тях се формира на базата
на територията, произхода, езика, историята, културата, религията и т.н. Заради
политическата и социална изостаналост на региона желанието за създаване
на национална държава има за цел защитата на етническата общност, а не на
гражданските права и политическия суверенитет на нацията. Тук националната
идентичност се разбира като етническа, а не като държавна идентичност79.
Този етнически национализъм обаче е много опасен в рамките на една
многонационална държава, каквато е НДХ. Усташите използват новата държава
като инструмент за защита правата само на хърватския етнос. Според техните
постановки, в хърватските земи имат право да живеят само хърватите (както и
мюсюлманите, които усташите приемат за неразделна част от тяхната общност),
които са единствената държавноправна нация в новата държава. Само те могат
да бъдат пълноправни граждани на НДХ, т.е. правото на гражданство и участие
в политическия живот е привилегия само за тях80.
Разбира се, национализмът на усташите не се проявява еднакво към разнородните национални групи, населяващи НДХ. Едно е отношението им към
мюсюлманите, които са обявени още от А. Старчевич за „цвета“ на хърватската
нация; друго е към���������������������������������������������������������
германци������������������������������������������������
те����������������������������������������������
, унгарци�������������������������������������
те, българите������������������������
и словаци��������������
те������������
, които принадлежат към��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
съюзнически нации��������������������������������������������
по време на войната; а така също и към сло78
Hrvatska smotra, 1941, br.3, р.132; Krizman, B. Iz historijata ustaške „države“- In: Nastava
povijesti, 1985, br.3, рр.123-124.
���
Schopflin, G. Nationalism and Ethnicity in Europe, East and West. – In: Nationalism and
Nationalities in the New Europe (ed. by Ch. Kupchan). Cornell University Press, Ithaca and London,
1995, pp.50-51; Алтермат, У. Етно-национализмът в Европа. С., 1998, с.148-149; Гелнър, Ъ. Нации
и национализъм. С., 1999, с.134.
80
Djilas, A. Op.cit., p.124; Perić, I. Suvremeni hrvatski nacionalizam. Z., 1976, рр.184-185.
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венците и черногорците, чието съдействие те търсят в борбата срещу сърбите; а съвсем различно – към останалите национални малцинства: сърби, евреи
и цигани, които обявават за „най-големите неприятели на хърватския народ”.
Спрямо последните усташкият национализъм е ксенофобски и крайно агресивен. Тези етнически групи са лишени от елементарни граждански и човешки
права, считани са за „втора категория граждани“ и са подложени на жестоки
преследвания и геноцид. Така, вместо да търсят „жизнено пространство“ извън
границите на НДХ, хърватските националисти го правят в рамките на собствената си държава. Като краен резултат те превръщат територията й в постоянно
полесражение81.
Ликвидирането на различни етнически групи, с цел да се образува „чист
жизнен простор“ за хървати и мюсюлмани, е важна стратегическа задача на новия режим, но има разлики и специфика в нейното идеологическо обосноваване. Докато в голямата си част усташкият антисемитизъм е привнесен отвън, а
разработването на „еврейския въпрос“ копира немската расова идеология, то
антисърбизмът възниква на местна почва, а „сръбският въпрос“ се явява специфичен проблем за усташкия режим82.
На първо място, усташите се опитват да отграничат хърватите от найблизките им южнославянски съседи – сърбите. А��������������������������
нтисърбизмът като сърцевина на усташката идеологическа система й придава специфичен облик и доказва
крайнонационалистическия характер на усташката организация. Отрицанието
на сърбизма и югославизма е един от основните компоненти на идейната система на усташите, което е резултат от сложните сръбско-хърватски отношения
през вековете и особено след края на Първата световна война83.
Продължавайки традицията на „чистия“ хърватски национализъм от ХIX
в. и на франковците от началото на ХХ в., усташите също виждат в сърбите найголемите, „смъртни неприятели“ на хърватския народ, които са пречка за образуването на независима хърватска държава. „Сръбският въпрос“ е централен в
Shelah, M. Genocide in Satellite Croatia. – In: A Mosaic of Victims. Non-Jews Persecuted and
Murdered by the Nazis (ed. by M. Berenbaum). New York, 1990, pp.74-79; Савов, Г. Хърватско. С.,
1993, с.37.
82
Kobsa, L. O organizaciji ustaškog aparata vlasti za provođenje terora u tzv. NDH. – In: Zagreb
u NOB-i i socialističkoj revoluciji. Z., 1971, р.225; Божилова, P. Цит.съч., с.318-319.
83
Един от основните идеолози на усташкото движение Еуген Дидо Кватерник разяснява,
че „антисръбските чувства са същността на усташката доктрина... Това е резултат от 20-годишното управление на Белград в Хърватия и съзнанието, че сръбският управляващ елит иска да
изтреби хърватската нация”. (Цит. по Obrknežević, M. Op.cit., р.29).
81
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усташката идеология и политика и по време на Втората световна война. Сърбите
продължават да са постоянният образ на врага с единствената разлика, че до
1941 г. това са сърбите от Сърбия („външните“ сърби), които са наложили доминацията си над хърватите в рамките на Югославия, докато след 1941 г. „врагът“
са сърбите, живеещи вътре в НДХ („вътрешните“ или пречански сърби), които
са „пета колона“ на съседна Сърбия������������������������������������������
и масово навлизат в четническите ��������
и партизанските редове. Всъщност хърватско-сръбският конфликт от междудържавно
равнище се пренася на междунационално ниво вътре в НДХ84.
Усташите са наясно, че могат да се задържат на власт, само ако канализират недоволството на хърватския народ в посока към ликвидиране на неговите
„врагове“, каквито виждат в лицето на сърбите (четници и партизани). Затова те
посвещават голяма част от политическата си енергия в пропагандиране на краен
хърватски национализъм. Влиянието на тяхната националистическа доктрина
(прохърватска и антисръбска) има обаче огромно влияние върху целия хърватски народ и води до крайни антисръбски ексцесии с дълготрайни последици85.
Причините �����������������������������������������������������������
за усташкия антисърбизъм до голяма степен �����������������
трябва�����������
да се търсят във факта�������������������������������������������������������������
, че новата държава инкорпорира огромни етническо-смесени
���������������������
територии. След като сърбите в НДХ представляват една трета от населението на
страната��������������������������������������������������������������������
и са мнозинство в някои региони на Босна и Херцеговина, за управляващите не е тайна, че те няма да се примирят със загубата на привилегированата
си позиция от времето на Югославия и с откъсването си от Сърбия. За усташите е ясно, че пречанските сърби няма да приемат хърватската държава като
своя собствена, както и че ако не бъдат „разгромени“ или „претопени“, те винаги
ще бъдат „бунтовни елементи“ в нея, които при всеки удобен случай ще търсят
подкрепата на Сърбия и ще я призоват към интервенция с цел защита на правата им. Още със създаването на НДХ в Крайна, Източна Босна и Херцеговина
избухват бунтове на сърбите, инспирирани и организирани от четниците. Те
крият сериозна опасност за самото съществуване на НДХ и за териториалната
й цялост86.

ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1034, л.19-20; България и Независимата хърватска държава
(1941-1944). Дипломатически документи. Поредица „Архивите говорят“, №32.����������������
Главно управление на архивите при Министерския съвет на Република България. С., 2004, с.27.
85
Любомирова, И. Национализъм и национална политика…, с.67.
86
Hrvatska smotra, 1936, br.1, р.21; 1943, br.7-10, pp.439-440; Trifković, S. The Ustaša Movement..., р.405, 415.
84
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Тези вълнения създават сериозни проблеми на новата власт и са основната причина усташите да насочат огромна част от политическата си енергия
против сръбското малцинство в НДХ. Хърватските националисти го обявяват
за най-големия враг на новата държава и го превръщат в основна мишена на
своята борба. Така „сръбският въпрос”, т.е. въпросът за сръбското малцинство,
се превръща в основното предизвикателство, пред което са изправени новите
управници на НДХ. Според усташките идеолози единствено радикалното му
решение може да гарантира стабилността на новата държава. Към сърбите се
отправят директни заплахи за унищожение, т.е планира се етническото прочистване на Хърватия. ����������������������������������������������������
При това �������������������������������������������
усташите�����������������������������������
бързат да решат националния
������������������
си въпрос по
�����������������������������������������������������������������������
време на войната, когато в цяла Европа цари хаос и беззаконие�������
и държавният терор се превръща в масова и разпространена практика. Сега, когато
вече няма какво да го възпира, хърватският краен национализъм достига
�������������
своята най-агресивна форма87.
При това усташите са раздразнени от великосръбската идея, която продължава да доминира в сръбското национално съзнание дори по време на Втората
световна война, когато Сърбия е окупирана от германските войски. Хърватите не
желаят да участват в експеримента „нова Югославия“ – идея, която се застъпва и
от четници, и от комунисти. Противниците на Оста подкрепят Сърбия и за никого не е тайна, че ако спечелят войната, Хърватия ще загуби своята независимост88.
Без значение дали става въпрос за федеративна комунистическа Югославия, разчитаща на подкрепата на СССР, или за кралска Югославия, ползваща се с протекцията на САЩ и Великобритания, според усташите в нея ще настъпи кървава
разправа с хърватите, следователно те не бива да допуснат създаването й. Това
подтиква усташите към антисръбски ексцесии с още по-голямо ожесточение. А.
Павелич се опитва да прочисти територията на НДХ от сръбското малцинство и
да постави Сърбия и Съюзническите сили пред свършен факт89.
Антиюгославизмът, заедно с антисърбизма, е една от водещите усташки
национални идеи. Хърватите вече имат горчивия опит от съвместното сръбско87
ЦДА, ф.176, оп.15, а.е.12, л.4; Дипломатически архив на Министерството на външните работи (ДА-МВнР), Вх.№1903, Получено на 7.ХI.1941, №87/Т.А., л.159; Богдан, И. Цит.съч.,
с.48; Krizman, B. NDH između Hitlera i Mussolinija..., р.123.
88
ДА-МВнР, дело1, оп.10-П, а.е.8а, л.79; National Archives and Record Administration,
Washington, D.C. (NARA), M 1203, doc. 860H.9111/150; Marković, M. Ante Pavelic and the Vatican
Escape Route. MA Thesis, Cleveland State University, 1991, р.11.
89
HN, br.1185, 12.XI.1944; Budak, M. Op.cit, р.11, 154, 159; Boban, L. Hrvatska u arhivima
izbjegličke vlade 1941-1943. Z., 1985, р.266.
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хърватско съжителство в междувоенна Югославия. Затова управляващите среди в НДХ не приемат идеята за южнославянски съюз, изтъквайки различията
между хърватските и сръбските национални интереси, традиции и държавни
идеи. Усташите се разграничават до крайност от югославизма, който се ражда
именно в хърватските обществени среди още през ХІХ век. Заимствайки пряко
от идеите на Старчевич, в идеологията си те постоянно акцентират върху „националната особеност“ на хърватите90. В усташката пропаганда заляга идеята,
че хърватският народ иска напълно самостоятелен живот и не желае да създава
държавна общност с нито един от своите съседи – най-малкото със сърбите, с
които е в най-тежък и траен конфликт91.
За управляващите един от начините да разграничат хървати от сърби е да
ги причислят към различни раси в духа на нацисткото учение92. Усташите твърдят, че сърбите са расово сродни на евреите и циганите, въпреки че официално
не ги дефинират като „неарийци”93. Националистите не могат да дадат етническа
или расова дефиниция на сръбското малцинство в НДХ, тъй като за тях това е
малцинство на верска основа.
Парадоксът е в това, че усташите обявяват сърбите за непълноценна и
вредна раса, и същевременно ги разглеждат като „неразделна част“ от хърватската нация. Усташката национална идеология още през 30-те години на ХХ в.
се колебае между тези две течения – на „изключване“ на сърбите от състава на
хърватската нация или на тяхната асимилация вътре в нацията. В началния етап
обаче се налага първата тенденция – на изключването. За хърватско се приема
само католическото и мюсюлманското население на страната, а православните
се изключват от състава на хърватската политическа нация94. В момента, в който
сърбите демонстрират националното си съзнание, те са обявени за „славосърОще в член 1 на „Принципите“ на усташкото движение хърватите се определят като
„самостоятелна етническа единица”, която „не е част на който и да е друг народ”. (Цит. по Krizman, B. Ante Pavelić i ustaše, Z., 1986, р.117).
91
ДА-МВнР, дело1, оп.10-П, а.е.8а, л.79; ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1034, л.30; а.е.1153, с.21; HN,
br.164, 28.VII.1941; br.167, 31.VII.1941; ПЧП, №232, 17.X.1941, с.11.
92
Jareb, M. Jesu li hrvati postali Goti? Odnos Ustaša i vlasti Nezavisne Države Hrvatske prema
neslavenskim teorijama o podrijetlu Hrvata. – In: ČSP, 2008, br.3, pp.873-879.
93
Bartulin, N. Ideologija nacije i rase: ustaški režim i politika prema Srbima u NDH 1941.1945. – In: Radovi, Filozofskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, 2007, br.39, р.209; Biondich, M. Religion and Nation in Wartime Croatia: Reflections on the Ustasa Policy of Forced Religious Conversions,
1941-1942. – In: SEER, vol.83, 2005, br.1, р.78.
94
Biondich, M. Kontraverze u vezi s Katoličkom crkvom u Hrvatskoj u vrijeme rata 1941-1945.
– In: Ramet, S. (ed.). Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945. ..., р.142.
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би”, както ги нарича А. Старчевич, или за „власи“ и „гръко-източняци”, както ги
назовават усташите95. Според един от основните идеолози на усташкото движение – Младен Лоркович96, в хърватските земи няма сърби. В „Народ и земя на
хърватите“ (1939 г.) той обявява заселилите се в Хърватия и Босна етнически
групи за наследници на власи и цинцари, доведени в хърватските земи от турците, които православната църква преобръща към своята вяра. Други обявява
за чисти хървати, които тази църква също приобщава, след като католическите
свещеници напускат региона97.
Според усташите „истински сърби“ (т.е. население от Сърбия) започват
да се заселват в хърватските земи едва след края на Първата световна война.
Тогава сръбските управници започват да осъществяват колонизационна политика в тях с цел да създадат своя „пета колона“ и чрез въоръжаването й да
държат в подчинение хърватите. Така се появява усташката теза за преселеното
сръбско население на хърватската етническа територия, за което няма място в
Хърватия98. Усташите подчертават, че след образуването на НДХ именно то се
организира в четнически и партизански редове с цел „да ликвидира хърватския
народ и неговата държава“.����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
Те не случайно изтъкват����������������������������
, че и партизанското, и четническото движение са изключително сръбски����������������������������������
по състав������������������������
, като по
�����������������
този начин����
вината за хаоса в НДХ по време на войната се прехвърля върху сърбите. По този
начин усташкият терор се представя само като ответна реакция на сръбския (а
не като превантивен, какъвто в голяма степен е на практика), а крайният хърватски национализъм се оправдава с наличието на сръбски шовинизъм в хърватските земи99.

HDA, f.227, kut.2, doc.TJ115/1943; NDH, br.11, 24.VII.1941; Spremnost, 15.ІІІ.1942;
22.ХІ.1942.
96
Още в студентските си години Младен Лоркович се изявява като хърватски сепаратист.
През 1929 г. напуска страната и емигрира в Берлин, където прекарва над 10 години. Там заедно
с Б. Йелич става един от главните сътрудници на Павелич. Занимава се и с научна работа – през
1939 г. издава книгата „Народът и земята на хърватите”. След идването на усташите на власт той
става държавен секретар в Министерството на външните работи, а от юни 1941 г. – и външен
министър (дотогава този пост се заема от Павелич). Остава на него до пролетта на 1943 г., когато
е назначен за министър на вътрешните работи. (Вж. Omrčanin, I. Dramatis personae..., р.22; Trifković, S. The Ustaša Movement …, р.297).
97
Lorković, M. Narod i zemlja Hrvata. Z., 1939, pр.67-73.
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HDA, f.211, kut.39, Zapisnik IV sjednice Sabora, 25.II.1942, р.159; HN, br.167, 31.VII.1941;
ПЧП, №87, 19.IV.1943, л.12.
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ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1250, л.9-10; Hrvatski glas, br.110, 9.VI.1941; HN, br.1122,
30.VIII.1944.
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За да насочат политическия си удар и срещу „външните“ сърби, усташите
наблягат на факта, че местните сърби в НДХ са само изпълнители, докато истинският подстрекател към съпротива е Белград. Усташките управници обвиняват Сърбия, че е пренесла войната на хърватска територия, опитвайки се да
използва сръбската „пета колона“. Още по-директни обвинения срещу Белград
усташите отправят, като подчертават, че и четническите, и партизанските отряди в НДХ се рекрутират не само от местни сърби, но и от сръбски екстремисти,
прииждащи от Сърбия и Черна гора100.
Усташкият удар е насочен на първо място срещу четническото движение
в хърватските земи, което по своята същност е крайнонационалистическо сръбско движение, борещо се за създаване на Велика Сърбия или на централизирана
и унитарна Югославия. Усташите гледат на четниците като на „инструмент на
сръбския експанзионизъм”, който подстрекава пречанските сърби към бунт. Те
правят широко обществено достояние етническите прочиствания и геноцид в
смесените региони, особено в Босна, извършвани от сърбите, като така за пореден път оправдават правото на хърватите на „контрареакция“101.
Управляващите в НДХ поддържат становището, че по своята същност и
партизанското движение е сръбско движение, насочено против хърватските национални интереси, чиято цел е създаването на федеративна Югославия, а вътре
в нея – на „Велика Сърбия“102.
Затова антисръбската политика на усташкия режим се изразява в ликвидиране на сръбския етнически елемент, прогонването му извън пределите на
страната или „тихото“ му и „доброволно“ асимилиране чрез преобръщане към
католицизма.
В съответствие с тази национална политика режимът приема ново наказателно законодателство, което става основа на съдебната система в НДХ. Така
масовият терор на усташите се узаконява „правно”. Още на 17 април 1941 г. се
обнародва Закон-наредба за защита на народа и държавата. На практика той
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1153, л.100-101; оп.20, а.е.365, л.39-41; ДА-МВнР, дело 1, оп. 10-П,
а.е. 8а, л.71, 78; ПЧП, №247, 5.ХІ.1942; HN, br.631, 15.I.1943; br.880, 9.XI.1943.
101
HDA, f.227, kut.2, doc.T.J.140/43, р.2; doc.V.T.188/44, рр.11-12; f.249, kut.4,
doc.V.T.1128-5-1944, р.1; kut.11, doc.br.4/1942; ЦДА, ф.176, оп.20, а.е.363, л.181-182; HN, br.638,
23.I.1943; br.1108, 13.VIII.1944; Bzik, M. Ustaški pogledi (1928-1944). Z., 1944, pp.13-14; Sobolevski,
M. Uloga četnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj. – In: ČSP, 1995, br.3, pp.479-482.
102
В усташката пропаганда комунистите са наричани „сръбски комунисти“, „сръбски
партизани“, „агенти на Белград“ и т.н. (Вж. ДА-МВнР, дело1, оп.10П, а.е.8а, л.69, 78; HN, br.582,
17.XI.1942; br.663, 21.II.1943; br.878, 6.XI.1943; br.887, 17.ХІ.1943; br.1195, 24.XI.1944).
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копира едни от най-суровите нацистки антиеврейски закони от времето на
Втората световна война, които в Хърватия се прилагат основно спрямо сръбското население. Чрез него се въвежда смъртно наказание за всички онези, които „засягат честта и жизнените интереси на хърватския народ“ или „заплашват
съществуването на Независимата държава Хърватия”103. Малко
���������������������
по-късно се издават и Закон-наредба
��������������������������������������������������������������������
за гражданството��������������������������������������
, с който сърбите се лишават от основните си граждански права, и Закон-наредба за изпращането на нежелателните и
гибелни лица на принудителен престой в събирателните и трудови лагери, чрез
който се узаконява системата на концентрационните лагери в НДХ. На новото
законодателство трябва да съответства и нова съдебна система в НДХ. Още през
лятото на 1941 г. Павелич създава „специалните“ съдилища, които прилагат новото наказателно законодателство в страната – „извънредни народни съдилища”, „преки съдилища“ и т.н.104.
Веднага след образуването на НДХ новите власти започват да провеждат
и политика на насилствено изселване в Сърбия на голяма част от хърватските
сърби, макар че съгласно договора с немските военни власти от юни 1941 г. само
180 000 сърби могат да бъдат депортирани в Сърбия105. Поради ширещия се в
страната терор обаче много сърби доброволно напускат НДХ. Така до 1943 г. цифрата на преселените в Сърбия пречански сърби достига 300-350 хил. души106.
Минава се и към директна физическа разправа със сръбското население в НДХ. ������������������������������������������������������������
Срещу него��������������������������������������������������
������������������������������������������������������
се прилагат всички форми на репресии, които варират от отнемане на лична собственост, лишаване от свобода и физическа разправа с отделни индивиди до масово ликвидиране на цели групи и райони107.
В разговор с известния скулптор Иван Мещрович108 през 1942 г. Поглавникът
Narodne novine, br.4, 17.IV.1941; HN, br.65, 18.IV.1941; Steinberg, J. All or Nothing. The
Axis and the Holocaust, 1941-1943. London, New York, 1990, р.29.
104
Narodne novine, br.188, 26.ХІ.1941; Steinberg, J. Types of Genocide? Croatians, Serbs and
Jews, 1941-1945. – In: Cesarani, D. (ed.) The Final Solution: Origins and Implementation. London, New
York, 1994, р.87.
105
HDA, f.227, kut.3, doc.2606/1941, р.1; Pavlowitch, S. Hitler’s New Disorder..., р.33.
106
NARA, Office of Strategic Services (OSS). State Department Intelligence and Research
Reports, Part IV, Germany and Its Occupied Territories during World War II , р.3; Jelić-Butić, F. Ustaše
i NDH..., р.171; Alexander, S. Church and State..., р.23.
107
HDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1.4 Spomenica za župu Slunj, 1912-1942,
рр.95-96; NARA, M 1203-16, doc.860H.00/1310, p.4, 33, 34; doc.860H.00/1410, p.4; Hrvatski glas,
br.77, 3.V.1941.
108
Той е хърватин, роден през 1882 г. в Славония, Австро-Унгария. Учи скулптура във
Виена и Париж, където придобива световна слава. През 1923 г. се установява в Загреб и става
ректор на Академията за изобразително изкуство. През 1942 г. заминава за Рим, през 1943 г. се
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уточнява, че той не е за изтреблението на сърбите, а на тяхната „пета колона”,
тъй като те са „мислили вечно да ни държат в подчинено положение, като в своя
колония”. Мещрович признава, че доста от сърбите са избити с цел останалите
да се уплашат и побягнат отвъд Дрина, или да се „смирят“ и да станат „лоялни
граждани”109. По примера на Германия страната се изпълва с лагери. В��������
НДХ ���
започва да се провежда такъв широк по мащабите си терор, който не е познат в
хърватската история110. Дори понякога италианците или немците се намесват,
особено в Босна и Херцеговина и някои части на Далмация, за да предотвратят
погромите и кланетата111.
С времето обаче става ясно, че властта не води правилна национална политика спрямо етнически разнообразното население в държавата и че тя провокира сърбите да навлизат масово в четническите и партизанските редове. От
1942 г. дори усташите открито признават, че „сръбският въпрос“ е много труден за разрешаване и използването на насилствени мерки само го усложнява112.
Затова от пролетта на 1942 г. в страната се наблюдава значителна еволюция в
отношението на управляващите среди към сърбите и започва да се провежда
нова, помирителна национална политика. Налага се нова идеологическа линия,
според която сърбите не са отделен народ, а са част от хърватската нация, които
под влияние на Сръбската православна църква (СПЦ) през вековете са се поддали на „политическа сърбизация“, т.е. те са „православни хървати”113. Целта на
установява в Швейцария и, накрая, през 1947 г. – в САЩ, където и умира през 1962 г. Често е
наричан „славянския Микеланджело“ и е едно от най-признатите имена в световното изобразително изкуство.
109
Meštrović, I. Uspomene na političke ljude i događaje. Z., 1992, рр.322-323.
110
Въпросът за усташкия терор спрямо сърбите е един от най-дискусионните проблеми в
историографията,������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
посветена на НДХ�������������������������������������������������������
. Мненията варират от крайно преувеличаване на усташките престъпления до тяхното прикриване и оправдаване. (Вж. Jelić-Butić, F. Ustaše i NDH..., р.166;
Krizman, B. NDH između Hitlera i Mussolinija..., pp.124-126; Boban, L. Op.cit., р.312; Trifković, S.
The Ustaša Movement..., р.213; Shelah, M. Op.cit., pp.76-79 и др.).
111
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1034, л.19-20; а.е.1153, л.48-49; NARA, M 1203, doc.860H.00/1547;
Jelinek, Y. Nationalities and Minorities in the Independent State of Croatia. – In: Nationalies Papers, vol.
VIII, 1980, No.2, р.197.
112
От пролетта на 1942 г. четниците и партизаните завземат огромни територии, в които налагат властта си и почват да функционират като „държава в държавата“. (Вж. HDA, f.227,
kut.2, doc.VT120/1944, pp.7-8; f.249, kut.4, doc.T14/1945, р.2; ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1034, л.48-49, 57;
а.е.1250, л.14; ф.1931, оп.1, а.е.211, л.40; ПЧП, №109, 21.V.1943, л.14; България и Независимата
хърватска държава...., с.437-438; HN, br.427, 16.V.1942; br.631, 15.I.1943).
113
Още Старчевич отрича съществуването на сърбите и повечето от известните им исторически фигури ги представя за хървати. (Вж. Turda, M. and P. Weindling (eds) Blood and Homeland: Eugenics and Racial Nationalism in Central and Southeastern Europe, 1900-1940. Budapest, CEU
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усташите е да се създаде „толерантна“ атмосфера и да се тушират конфликтите с
най-голямото национално малцинство в НДХ. Всичко това съвпада със съветите на немците, които са убедени, че за умиротворяването на страната е необходимо да се преустановят антисръбските репресии114.
Но дори след стихването на терора политическата ситуация не се променя
съществено за сърбите в НДХ. Те не са изравнени по права и задължения с останалите граждани. Така военновременна Хърватия си остава държава, в която
управляващите провеждат дискриминационна политика срещу голяма част от
населението й. Антисърбизмът в идеологията, програмата и практиката на усташкия режим си остава най-важният компонент на крайния хърватски национализъм и се оказва съдбоносен за вътрешния мир и самото съществуване на
Независимата държава Хърватия115.
След сърбите най-активна политика на ликвидация се провежда спрямо
еврейското и циганското население в страната116. Благодарение на модерните за
времето си расови теории, заимствани от немските си съюзници, усташите определят евреите и циганите за „чуждо тяло”, което разяжда „народната общност”.
Но между расизма на усташите и този на нацистите има съществена разлика –
докато при първите той е по-скоро аспект на национализма, то при вторите се
базира на расово-империалистическия експанзионизъм117.
В Хърватия няма силен традиционен антисемитизъм, макар че страната
не е напълно лишена от него, както понякога се твърди в литературата118. Сред
правашите през XIX в. съществуват известни антисемитски настроения. Такива
се забелязват и в Югославия през втората половина на 30-те години на ХХ в., но
се изповядват в малки социални кръгове или от отделни личности. Усташите
заимстват ����������������������������������������������������������������
антисемитизма���������������������������������������������������
и расизма�����������������������������������������
не толкова от традиционния хърватски наPress, 2007, р.103).
114
HDA, f.211, kut.20, doc 13.V.1942, p.1259; ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1153, л.33, 58, 70; а.е.1251,
л.73; а.е.1154, л.78, 86; NARA, M1203-19, doc.13.IX.1944, p.28.
115
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1154, л.108; Jelić-Butić, F. Ustaše i NDH...., p.176; Matković, Povijest
Nezavisne Države Hrvatske..., p.184.
116
На по-заден план стои въпросът за изтреблението на циганите, което също има расова мотивация. (Вж. Lengel-Krizman, N. Prilog proučavanju terora u tzv. NDH: sudbina Roma 19411945. – In: ČSP, 1986, br.1, pp.32-39; Huttenbach, H. The Romani Porajmos. The Nazi Genocide of
Gypsies in Germany and Eastern Europe – In: The Gypsies of Eastern Europe (ed. by D. Crowe and J.
Kolsti). New York, 1991, p.35, 38.)
117
Bartulin, N. Op.cit., рр.209-211.
118
За споровете в литературата вж. Antisemitizam, holokaust, antifašizam. Židovska općina
Zagreb. Z., 1996, рр.12-13; Goldstein, I. Židovi u Zagrebu 1918-1941. Z., 2005, р.43.
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ционализъм, колкото от идеологията на националсоциализма. Тези заемки се
появяват в усташката програма през 30-те години, когато в емиграция хърватските националисти се опитват да привлекат вниманието на германските управляващи кръгове към решаването на хърватския национален въпрос119.
След създаването на НДХ усташите не пропускат случай да демонстрират
лоялност и верноподаничество към своите немски покровители, особено като
контрабаланс на италианския натиск, и активно им сътрудничат в Холокоста на
своя територия. Те предпочитат „да жертват“ незначителното еврейско малцинство в страната120, което не играе съществена роля в икономическия, политическия и културния живот на НДХ, в името на получаване доверието на нацистките управляващи кръгове. �����������������������������������������������
Докато немците на моменти дори защитават сърбите в НДХ, то те настояват страната да се очисти от евреите и циганите. Така, под
нацистки натиск, тези две групи в Хърватия са квалифицирани като „неарийци“
и са преследвани като расово „непълноценни“ и „нисши“ хора121. Освен общите антисемитски постановки, заимствани от националсоциализма, усташите се
заемат с „изобличаване“ на еврейската роля в хърватската история като „�����
приятели“ и „съюзници“ на враговете на хърватския народ, т.е на сръбската власт в
Югославия и на партизаните в новата хърватска държава122.
Мерките, които се вземат против евреите в НДХ, биват три основни групи: отстраняването им от политическия и обществения живот на страната, икономическото им ограбване и физическото им ликвидиране (геноцид).
Първата група мерки се осъществява чрез въвеждането на р�������������
асис���������
т��������
ко антисемитско законодателство в НДХ. Началото му се поставя със Закон-наредба за
расовата принадлежност и Закон-наредба за защита на арийската кръв и честта
на хърватския народ от 30 април 1941 г. Следват цяла поредица антисемитски
законодателни актове, които изолират евреите от политическия, икономическия, социалния и културния живот в страната123. Имуществото им е тотално
Първите антисемитски идеи се появяват в трудовете на Павелич като „Die Kroatische
Frage”, публикуван в Берлин през 1936 г., и в политическия му роман „Lijepa plavojka. Roman iz
borbe hrvatskog naroda za slobodu i samostalnost“ (Буенос Айрес, 1936).
120
За разлика от редица източноевропейски страни, в Хърватия евреите не са много –
през май 1941 г. наброяват едва около 40 хил.����������������������������������������������
души по данни на германското външно министерство. (Вж. Pavlowitch, S. Hitler’s New Disorder..., р.31).
121
HDA, f.252, sv.1, p.45, 49, 53, 58, 60; Jelinek, Y. Op.cit., p.199.
122
HN, br.273, 15.XI.1941; Bzik, M. Ustaški pogledi..., рр.67-68; Zuckerman, B. Prilog proučavanju antisemitizma i protužidovske propagande u vodoćem zagrebačkom ustaškom tisku (1941-1945).
– In: Radovi, 2010, br.42, р.374.
123
Grbešić, G. Prjelazi židova u katoličkoj crkvi u Đakovačkoj i Srijemskoj biskupiji od 1941 do
119
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разграбено. Всъщност усташката „арианизация“ и хърватизация е просто предтекст за отделни престъпни индивиди и групи, които се стремят да сложат ръка
върху сръбската и еврейската собственост124.
Физическото унищожение на евреите в НДХ се прави директно от немските военни части, разположени в страната, подпомагани, разбира се, и от
усташки полицейски и военни сили. В НДХ евреите масово са арестувани
и пращани в концентрационни лагери – особено през втората половина на
1942 г., когато Райхът започва да прилага програма за тотална ликвидация
на евреите от всички територии под тяхна доминация, а собствеността им е
национализирана. До втората половина на 1943 г. почти всички евреи в НДХ
са избити или депортирани. Единствено тези, които избягват в италианската
окупационна зона, или минават към католицизма, имат шанс да спасят живота си125.
Така антисемитизмът и расизмът се налагат като държавна идеология и
политика в НДХ във военния период. Като чужди и привнесени отвън идеи в
хърватското общество, т�����������������������������������������������������
е обаче
���������������������������������������������������
не
���������������������������������������������
се превръща�������������������������������
т������������������������������
в основен елемент на усташката идеологическа система���������������������������������������������������
, въпреки че тяхна жертва стават хиляди евреи и цигани. Хърватските националисти насочват своята политическа дейност главно
към решаването на сръбския и мюсюлманския въпрос в страната, докато на еврейския и циганския проблем те са принудени да обърнат внимание под немско
влияние и натиск126.
След 10 април 1941 г., когато
������������������������������������������������
Третият райх позволява на Павелич да присъедини Босна
�����������������������������������������������������������������
и Херцеговина към новосъздадената
�����������������������������������������
хърватска държава,�������
мюсюлманският въпрос също излиза на преден план пред новите управници. Той е
един от сериозните вътрешнонационални въпроси в НДХ (както и в Кралство
Югославия), тъй като около 12% от населнието на страната изповядва исляма
(700-800 хиляди души). То е концентрирано предимно в Босна и Херцеговина,
където мюсюлманите представляват една трета от населението в региона, дока-

1945. – In: Croatica Christiana, god.27, 2003, br.52, p.157; Zuckerman, B. Op.cit., p.356, 363
124
Pavlowitch, S. Hitler’s New Disorder..., р.48.
125
Romano, J., Dr L. Kadelburg. The Third Reich: Initiator, Organizer and Executant of AntiJewish Measures and Genocide in Yugoslavia. – In: The Third Reich and Yugoslavia, 1933-1945. Beograd, 1977, рр.685-686; Lengel-Krizman, N. Koncentracioni logori talijanskog okupatora u Dalmaciji i
Hrvatskom Primoriju (1941-1943). – In: Povijesni prilozi, 1983, br.2, p.249, 270.
126
Steinberg, J. Types of Genocide?..., р.101; Любомирова, И. Национализъм и национална
политика.., с.180.
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то хърватите са едва една четвърт (около половин млн. души), а близо половината са сърби (1,2 млн.)127.
Мюсюлманският въпрос е най-тясно свързан с този за мястото и значението на Босна и Херцеговина в усташката национална програма. Намирайки
се �����������������������������������������������������������������������
на границата между хърватските и сръбските земи������������������������
,�����������������������
����������������������
т���������������������
ериториалната принадлежност на този регион е „ябълката на раздора“ между хървати и сърби още от
най-стари времена. Тъй като и двата етноса биха имали мнозинство в района,
ако привлекат на своя страна мюсюлманите, оттук следва и ожесточената борба
между хървати и сърби да убедят последните в „сръбския“ или „хърватския“
им етнически произход128. Тъй като без Босна и Херцеговина не се допуска самото съществуване на хърватската държава, за да си подсигурят трайното им
присъединяване към НДХ, усташите не могат да не признаят мюсюлманите за
хървати. Оттук следва и пропагандната им теория за мюсюлманите като „найчистия дял”, „цвета”, „сърцето“ и т.н. на хърватския народ129. Усташите постоянно говорят за „хърватите от двете вери“ (католици и мюсюлмани). ����������
Чрез цялата си пропагандна машина те се опитват да внушат на мюсюлманското население, че е хърватско по етнически произход, език и история, чието народностно
съзнание е било замъглено през вековете и сега е необходимо да се пробуди. За
самата Босна те твърдят, че е хърватска земя „по силата на етноса, народа, езика
и традициите”130.
Усташите се нуждаят от подкрепата на мюсюлманите в борбата си срещу
четниците и партизаните на територията на Босна и Херцеговина. Хърватските
управници правят всичко възможно, за да спечелят техните симпатии на своя
страна, да ги приобщат към режима и да ги подтикнат към борба срещу православните сърби. Мюсюлманите получават същите права, с каквито се ползват
и католиците в НДХ. Дори в някои отношения са толерирани, за да бъдат приArnakis, G. The Role of Religion in the Development of Balkan Nationalism – In: Jelavich, C.
and B. Jelavich (eds). The Balkans in Transition. Essays on the Development of Balkan Life and Politics
since the Eighteenth Century. Hamden, Connecticut, 1974, р.142.
128
ДА-МВнР, дело 1, оп.10-П, а.е.8а, л.74-75; ЦДА, ф.1931, оп.1, а.е.197, л.38; оп.8, а.е.1034,
л.42; а.е.211, л.40-41; България и Независимата хърватска държава...., с.438; Kisić-Kolanović, N.
Muslimani i hrvatski nacionalizam 1941-1945. Z., 2009.
129
HDA, f.227, kut.1, doc.T377/41, p.1; f.249, kut.7, p.51; HN, br.175, 8.VIII.1941; br.311,
28.XII.1941; Ustaša, br.19, 9.XI.1941; NDH, br.6, 5.II.1942; „Krv je progovorila“... Rasprave i članci o
podrietlu i životu Hrvata islamske vjere. Sarajevo, 1942, р.89.
130
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1250, л.126; оп.20, а.е.363, л.91; ф.1931, оп.1, а.е.197, л.38; а.е.211,
л.44; ДА-МВнР, дело 1, оп.10-П, а.е.8а, л.74; HN, br.22, 7.VII.1939; Lorković, M. Narod i zemlja Hrvata.., pр.37-47.
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влечени на страната на властта – така те стават „първи граждани“ на усташката
държава131.
Национализмът на усташите проличава ясно и във външнополитическите
позиции на страната. От момента на своята поява тяхното движение се обвързва с Германия и Италия, които са единствените сили в Европа, борещи се след
края на Първата световна война против несправедливо начертаните Версайски
граници. Самото създаване на НДХ е резултат от военните победи на Оста. В
този акт обаче Германия и Италия се ръководят от свои собствени съображения
и мотиви. НДХ се оказва геополитически „приклещена“ от двете могъщи европейски сили, което предопределя по-нататъшната й съдба. Тя трудно би могла да
се изплъзне от контрола им, да лавира и да бъде „независима”. При това и двете
страни имат териториални претенции към хърватските земи132.
Усташите�������������������������������������������������������������
се
������������������������������������������������������������
борят не само за етнически чиста, но и за национално обединена Хърватия������������������������������������������������������������
. ����������������������������������������������������������
В процеса на определянето на границите на НДХ те����������
���������
са изправени пред необходимостта да обосноват хърватското право върху редица етни�����
чески смесени региони, в които тяхното население е малцинство, но за които
претендират. Това, което те желаят да постигнат като краен резултат на своята
борба, е създаването на „Велика Хърватия�����������������������������������
“����������������������������������
, която да обхваща „цялата хърватска историческа и народностна територия“, т.е. Същинска Хърватия, Славония,
Лика, Загорие, Далмация, Истрия, Босна и Херцеговина, Срем, Междумурие,
Прекомурие и дори някои други области133.
Така усташките идеолози не само издигат идеята за освобождението
и обединението на хърватските земи в една държавна цялост, но се оказват и
твърде експанзионистични в своите териториални претенции. За да ги предявят
към съседните народи, те слагат знак на равенство между хърватската историческа и етническа територия, т.е. приемат, че хърватите живеят върху цялата си
историческа територия (�������������������������������������������������������
в земите, която са населявали през вековете������������
) и следова134
телно имат право да я включат в своето държавно образувание . Тези земи те
България и Независимата хърватска държава...., с.439; Jelić-Butić, F. Ustaše i NDH...,
p.197; Rojnica, I. Op.cit., pp.91-92.
132
Spomen-knijga..., p.30; Jareb, M. The NDH’s Relations with Italy and Germany. – In: Totalitarian Movements and Political Religions, vol.7, 2006, №4, pp.462-472.
133
Hrvatsli glas, br.72, 26.IV.1941; HN, br.309, 24.XII.1941; br.844, 26.IX.1943; br.1224,
31.XII.1944; „Krv je progovorila“..., рр.111-112; Pavelic, A. Putem hrvatskog državnog prava...., р.381.
134
Усташите се позовават на „историческото право“ на своя народ, което, макар че е изоставено в края на Първата световна война, се възражда отново от силите на Оста през 1941-1945
г. като основен аргумент за тяхната териториална експанзия. (Вж. Lorković, M. Govor ministra
131
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определят за свой „жизнен простор“ в духа на модерните за времето си тоталитарни идеологии. Идеалът е от Средновековието, когато хърватската държава е
постигнала най-голямото си териториално разширение135.
М�����������������������������������������������������������������
еждународноправното определяне на граници������������������������
те на НДХ���������������
обаче
��������������
се
��������
извършва от Третия Райх и фашистка Италия през април-май 1941 г. без изобщо да се
вземат под внимание усташките териториални претенции. Въпреки че Павелич
се осланя на германската подкрепа срещу италианския експанзионизъм, на 18
май 1941 г. в Рим между италианското и хърватското правителство се подписват
т.нар. Римски договори. Хърватите не само се съгласяват да приемат италиански
принц от Савойската династия за крал на НДХ под името Томислав ІІ136, но правят и много териториални, политически и икономически концесии на Италия,
които драстично ограничават нейната независимост137. Най-важен е „Договорът
за регулиране на границата между Кралство Италия и Кралство Хърватия“.
Според клаузите му Италия получава по-голямата част от Далмация и Истрия
и повечето далматински острови, което е територия около 5 хил. кв. км с близо
400 хил. население, от които само 5% са италианци, т.е. тя има изцяло хърватски
етнически характер138. От тях се образува отделна административна единица
(влизаща в границите на Италия) – италианско губернаторство Далмация със
седалище в гр. Задар. Това е така наречената зона І, в която още през май 1941 г.
италианците въвеждат свое военно и гражданско управление. Останалата част
до демаркационната линия с Германия се разделя на зони II и III139. Чрез
����������
анексията на хърватското крайбрежие Италия стъпва здраво на източния бряг на

Mladena Lorkovića pred Saborom …, p.20, 22).
135
Богдан, И. Цит.съч., с.30, 49; Poglavnik govori…, рр.5-6; Lorković, M. Narod i zemlja
Hrvata…, р.159.
136
Това е принц Аймоне ди Савоя-Аоста, който оглавява формално Кралство НДХ от
1941 г. до италианската капитулация през 1943 г. Отиването му в Загреб обаче постоянно се
отлага, а до коронясване изобщо не се стига.
137
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1034, л.17; Moodie, A.E. The Italo-Yugoslav Boundary. London, 1945,
р.221, 223; Krizman, B. Ante Pavelić i ustaše…, р.468, 523, 529.
138
Територията е 5 400 кв. км., а населението – 380 000, от което 5 000 италианци, 280 000
хървати, 90 000 сърби и 5 000 членове на други националности. (Вж. Ramet, S. The Three Yugoslavias…, р.115).
139
В зона������������������������������������������������������������������������
II���������������������������������������������������������������������
италианците поемат военната власт, докато хърватите запазват административната. В зона III властта е изцяло в ръцете на хърватите, но се допуска разполагането
на италианска армия. (Вж. HDA, f.211, kut.3, doc.445, р.237, 240; f.227, kut.2, doc.V.T.76/44; kut.3,
doc.Prilike…, р.3, 12; Boban, L. Hrvatska u diplomatskim izvještajima izbjegličke vlade 1941-1943. Z.,
1987, v.1, р.22, 62, 237; Rojnica, I. Op.cit., р.92, 99-100, 161).
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Адриатика, като далечният й стремеж е да присъедини НДХ към собствената си
държава и така да превърне Адриатическо море в „италианско езеро“140.
Римските договори са в ущръб на хърватските национални интереси.
Чрез тях
����������������������������������������������������������������������
хърватския��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
т�������������������������������������������������������
народ се разпокъсва и се нарушава единството и целостта на хърватската националната територия. Това вече само по себе си доказва,
че със създаването на НДХ не се реализира националният идеал на хърватския
народ. Павелич е принуден да предаде „най-хърватската“ от всички хърватски
Под предлог, че „умиротворяват“ хърватски земи, още през есента на 1941 г. във втора
и трета зона навлизат италиански военни части и се налага италианска военна власт, а на места
се установява и цивилна, което е пряко нарушение на Римските договори. (Вж. Foreign Relations
of the United States. Еdition of the Department of State. v.2, 1942, р.980; Jelić-Butić, F. Ustaše i NDH....,
рр.90-91; Begić, M. Ustaški pokret 1929-1941. Pregled njegove povijesti. Buenos Aires, 1986, рр.270271).
140
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територии на чужда, при това исторически враждебна сила. Затова още след 18
май 1941 г. обществената подкрепа за новия националистически режим рязко
спада141.
Въпросът за ��������������������������������������������������������
Далма���������������������������������������������������
ция поставя ���������������������������������������
новите управници�����������������������
в твърде деликатна ситуация и се превръща в един от „болните въпроси“ на усташката национална
политика. Въпреки че регионът влиза в��������������������������������������
границите на средновековн�����������
ата хърватска държава, люлка е на хърватската книжовност и култура и има изключително
хърватски етнически облик, той е окупиран от Италия�������������������������
�������������������������������
, която е съюзник на хърватите по време на войната.����������������������������������������������������
От
���������������������������������������������������
една страна, усташите не могат да се противопоставят на своя съюзник, от друга – не могат да се откажат от Далмация142.
При това италианците се държат като окупатори в Далмация, колкото и
това да се прикрива в официалните извори. Те водят политика на италианизация
в региона с цел да се заличи хърватският му характер. Местната администрация
постепенно се заменя с италианска, въвежда се италианското законодателство,
а официален език става италианският. Фашистката власт заселва италианци в
Далмация, като същевременно води политика на „етническо прочистване“ на
терена от хърватите. Тя забранява литургията на старославянски език и дори
преследва и арестува хърватски свещеници143. Италианците полагат много усилия и за потискане на хърватския национализъм. Те преследват изявените хърватски патриоти с цел да ликвидират всяка изява на хърватския национален дух
в региона. До есента на 1941 г. усташкото движение буквално е ликвидирано по
Крайбрежието144.
След к��������������������������������������������������������������
апитулация����������������������������������������������������
та на Италия на�������������������������������������
8 септември 1943 г. усташите
����������������
�������
израз��
яват вече открито хърватските национални претенции към региона. Павелич има
шанс да анулира Римските договори, да присъедини Далмация и Истрия към
НДХ�������������������������������������������������������������������������
и да извлече политически капитал за себе си, като се представи за „освободител“ на Адриатическото крайбрежие пред хърватския народ. Хърватско141
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1251, л.90; оп.15, а.е..49, л.114-115; Trifković, S. The Ustaša Movement..., р.200, 203-204, 415.
142
HDA, f.211, kut.3, doc.445, рр.236-237, 240; ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1251, л.52-53; а.е.1252,
л.12; HN, br.830, 10.IX.1943; br.1132, 10.IX.1944; Rojnica, I. Op.cit., р.172.
143
HDA, f.227, kut.2, doc.JT 209/43, р.1; kut.3, doc. Prilike…, р.9; Krišto, J. Postupci Talijana
prema Hrvatima od 1941 do 1943 prema crkvenim vrelima. – In: Zbornik radova sa simpozija Talijanska uprava na hrvatskom prostoru i egzodus Hrvata (1918-1943). Z., 2001, pp.623-635.
144
Хиляди известни и изтъкнати хървати са арестувани, държани по лагери, а по-сетне
прехвърляни в Италия, Албания, Черна гора, Истрия или Словения. (Вж. HDA, f.227, kut.2,
doc.J.T.151/43; doc.J.T.209/43, р.2; ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1251, л.27-28; Boban, L. Hrvatska u arhivima…, р.42, 48, 52, 63).

74

ВЪВЕДЕНИЕ

италианската граница се възстановява във вида, който е имала до април 1941 г.145.
За Поглавника ситуацията обаче не се развива в желаната насока. След италианската капитулация става ясно, че немците не планират да предадат Далмация
и Истрия на своите хърватски съюзници, а решават да се настанят в този „новоосвободен жизнен простор“. Така италианската анексия на Крайбрежието се
заменя с германска146.
Като продукт на „новия ред“ в Европа НДХ е зависима от Германия.
Въпреки че Райхът няма непосредствени териториални претенции към хърватските земи, още от април 1941 г. той се опитва да наложи влиянието си върху
тях – военно и икономическо. Самото създаване на НДХ се развива под знака
на нацистката инициатива. Хитлер позволява на Павелич да присъедини Босна
и Херцеговина към новата хърватска държава като компенсация срещу отнемането на Далмация от Италия.���������������������������������������������
Постепенно италианското влияние върху усташките управляващи кръгове в хода на войната се измества от немското. От 1942
г. Германия вече играе доминираща роля в хърватския военен и политически
живот. Хърватските военни части са поставени под директен германски контрол147. Така усташката държава губи едни от малкото признаци на държавен
суверенитет, които има до този момент. Това превръща независимостта й във
фикция. Оказва се, че НДХ е „независима“ и „самостоятелна“ само в своята геноцидна политика срещу сърби, евреи и цигани и всички останали опозиционни на властта сили148.
След италианската капитулация германският контрол върху НДХ вече е
абсолютен и неограничен. Немските власти третират Далмация като окупирана
територия, а не като част от суверенната НДХ. Те продължават изселването на
хърватите от региона. Това е поредният удар върху усташкия режим. Хърватите
вече нямат изход – държавата им е обречена, независимо от изхода на войната. Тя е изправена пред алтернативата – да бъде погълната от Райха, или от

HDA, f.227, kut.2, doc.J.T.280/43; HN, br.829, 9.IX.1943; br.830, 10.IX.1943; br.849, 2.X.1943;
br.852, 6.X.1943; br.878, 6.XI.1943.
146
Tomasevich, J. War and Revolution in Yugoslavia, 1941-1945. The Chetniks. Stanford University Press, 1975, р. 91; Trifković, S. The Ustaša Movement…, р.169, 175, 294; Barić, N. Ustaše na
Jadranu. Uprava Nezavisne
�������������������������������������������������������������������������������������
Države Hrvatske u Jadranskoj Hrvatskoj nakon kapitulacije Kraljevine Italije. Z, 2012, р.134, 178.
147
Muggeridge, M. Ciano’s Diary 1939-1943. London, 1947, р.400; Boban, L. Hrvatska u diplomatskim izvještajima…, v.1, р.237; Trifković, S. The Ustaša Movement…, р.265, 267, 280-283.
148
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1154, л.60; NARA, M 1203, doc.860H.00/1517, р.8.
145
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една нова комунистическа Югославия. Затова и Павелич остава на страната на
Хитлер до самия край на военния конфликт149.
Твърде труден
��������������������������������������������������������������
за разрешение и изключително���������������������������
���������������������������������������
болезнен за усташкото правителство се оказва и въпросът за Междумурието (земите между реките Мура,
Драва и Дунав), което през военните години е окупирано от „съюзническа“
Унгария. Поради чисто хърватския етнически характер на областта, усташкият
национализъм по отношение на нея е силен и широко пропагандиран150.
С помощта на силите на Оста през 1941-1�������������������������������
945 ���������������������������
г. усташите успяват да реализират значителна част от програмата си за териториално разширение на НДХ,
която обхваща същинска Хърватия, Славония, Босна и Херцеговина, Срем,
част от Далмация и някои адриатически острови151. Привидно създаването на
Независимата държава Хърватия е реализация на идеите на Анте Старчевич.
След дълги векове на разпокъсаност повечето
��������������������������������������
хърватски
�����������������������������
земи отново са обединени в едно държавно образувание. Хърватските сепаратисти обаче никога
не успяват да постигнат своята крайна цел – „Велика Хърватия“. Границите на
НДХ са определени от Германия и Италия и са значително орязани в сравнение
с техните огромни териториални претенции. Хърватските националисти така
и не успяват да присъединят към нея цяла Далмация, Истрия, Междумурието,
Прекомурието, Санджак и Войводина. Крайният хърватски национализъм се
сблъсква с германския, италианския и унгарския експанзионизъм, а в���������
еликохърватската концепция се оказва практически неосъществима.

149
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1251, л.51-54; оп.15, а.е.79, л.7-9, 80-85; 99-101; Singleton, F. A Short
History of the Yugoslav Peoples. Cambridge University Press, 1985, p.176; Trifković, S. Rivalry between
Germany and Italy in Croatia, 1942-1943. – In: The Historical Journal, vol.36, 1993, br.4, р.885, 889.
150
Lorković, M. Govor ministra Mladena Lorkovića pred Saborom...., р.33.
151
Крайните хърватски националисти създават една донякъде „великохърватска държава”, която обхваща 40% от територията на междувоенна Югославия и достига почти до вратите
на Белград. (Вж. Pavlowitch, S. Hitler’s New Disorder..., р.26).
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РЕЛИГИОЗНИЯТ ВЪПРОС
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1. РЕЛИГИЯТА В ИДЕОЛОГИЯТА И ПРОПАГАНДАТА
НА УСТАШКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
Една от съществените������������������������������������������������
, но��������������������������������������������
слабо изследвана в съвременната историография идеи в усташката идеологическа система, е тази за връзката на национализма с католицизма. Тази тема е само частично засегната в различни трудове, но
няма нито една детайлна научна работа, посветена на нея1.
В������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
усташкия, както и изобщо в хърватския
��������������������������������������
национализъм ��������������
се открива����
силен религиозен елемент, който го отличава от западни����������������������
те форми на национализма. Свещеникът-усташ Иво Губерина прави много точно разграничение между
светския национализъм на Френската революция и хърватския национализъм
на XIX����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
в.�������������������������������������������������������������������
,������������������������������������������������������������������
отбелязвайки,
�����������������������������������������������������������������
че ������������������������������������������������
„принципна характеристика на съвременния хърватски национализъм е... неговият религиозен тон“2.
М�����������������������������������������������������������������
ежду хърватски���������������������������������������������������
я��������������������������������������������������
национализъм�������������������������������������
и католицизм������������������������
����������������������������������
а�����������������������
съществува силна историческа връзка�����������������������������������������������������������
. З��������������������������������������������������������
а хърватите патриотичните чувства и религиозните убеждения са тясно обвързани. Интересът към католицизма се засилва с разрастване

1
В българската историография този въпрос е засегнат в книгата на Ирина Любомирова
„Национализъм и национална политика в Независимата хърватска държава��������������������
1941-1945����������
“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 2001 и в статиите й: „Религията и църквата в
усташката националистическа доктрина“ – В: Исторически преглед ������������������������������
2000,�������������������������
№�����������������������
1-2, с.���������������
�����������������
151-180; „�����
Religion and Church in the Ustasha Ideology (1941-1945)“ – In: Croatica Christiana (Zagreb, Croatia), god.
33, 2009, br. 64, рр.157-190.
2
Guberina, I. La formazione cattolica della Croazia. Цит. по Falconi, C. The Silence of Pius
XII. Boston, 1970, рр.265-266.
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влиянието на национализма на Балканите, т.е през втората половина на ХІХ в.3.
Още Й. Щросмайер издига лозунга: „Всичко за вярата и Отечеството”, а по-късно и водачът на ХСП Владимир Мачек4 заявява, че „католицизмът е фундаменталният камък на хърватската нация”5.
Независимо от обвързаността си с религията, хърватският национализъм
на ХІХ век е граждански по характер. Той определя хърватската нация на базата
на етноса, езика, държавната територия, историята, културата и по това е сходен с класическия европейски национализъм от този период. Първата хърватска
националнообединителна идеология, т.нар. илиризъм, през 30-те и 40-те години
на ХІХ век не поставя акцент върху религията, която е разделителен признак
при южните славяни (едните спадат към православието, а другите – към католицизма), а тя има за задача да ги обедини в общо движение за постигане на
културо-политическо единение. Наследник на илирийското движение в средата
на ХІХ век е партията на Й. Щросмайер, а през ХХ век – ХСП, която е главната
политическа организация в Хърватия през междувоенния период. Нейните създатели братя Степан и Антун Радич издигат в началото на ХХ в. политическите
си искания извън рамките на религиозните доктрини6.
Първите сериозни опити за спояване на католицизма и хърватския национализъм се
правят в Далмация през втората половина на �����������������������������������������������
ХІХ��������������������������������������������
в. – главно от хърватското католическо движение. В тази насока тогава работят Иво Продан, Миховил Павлинович и други. Едва в началота на ХХ в., и то в Босна и Херцеговина, чрез дейността на Йосип Щадлер (архиепископ на
Връхбосна) се поставя знак за равенство между хърватство и католицизъм. Щадлер формулира
идеята хърватската нация да се построи на здрава католическа основа. (Вж. Banac, I. National
Question in Yugoslavia: Origins, History, Politics. Ithaca, Cornell University Press, 1984, р.108; Biondich, M. Kontraverze u vezi s Katoličkom crkvom u Hrvatskoj u vrijeme rata 1941-1945. – In: Ramet, S.
(ed.). Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945. Zbornik radova. Z., 2009, p.137).
4
Адвокат по професия, Мачек е водач на ХСП след атентата над Степан Радич в белградската Скупщина през 1928 г. След като отказва на немците да оглави новото хърватско правителство през април 1941 г., през октомври с.г. те го изпращат в лагера Ясеновац, а през март
1942 г. е поставен под домашен арест в родното му село Купинац, а по-късно и в Загреб. През
1945 г. Мачек емигрира – първо във Франция, а след това и САЩ. Умира във Вашингтон през
1964 г. През 1996 г. тленните му останки са преместени в Хърватия и е погребан на гробището
„Мирогой”, близо до Ст. Радич. (Вж. Ramet, S. (ed.). Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945..., р.239;
Schmidt, A. The Croatian Peasant Party in Yugoslav Politics. Ph.D. Dissertation, Kent State University,
1984, p. 4).
5
Централен държавен архив (ЦДА), ф.1931, оп.1, а.е.197, л.16; Ramet, P. Religion and
Nationalism in Soviet and East European Politics. Duke University Press, Durham and London, 1989,
р.308.
6
Степан Радич критикува Католическата църква /но не религията/ и особено намесата
й в политическия живот на страната. Той не допуска духовници в своето движение и обвинява
църквата, че е отблъснала 800 ���������������������������������������������������������
000������������������������������������������������������
мюсюлмани от хърватското национално движение, идентифицирайки католицизма с хърватизма. Едва след като Владимир Мачек поема ръководството
3
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Влиянието на католицизма се засилва след 1918 г. в новообразуваното
Кралство на сърбите, хърватите и словенците, където хърватите-католици са
принудени да живеят заедно с православните сърби, под тяхна доминация и управление. Религиозното разграничение се задълбочава особено след налагането
на шестоянуарската диктатура през 1929 г. Католицизмът все повече се възприема като присъща черта на хърватизма. За това пише дори папският нунций в
Белград Еторе Феличи на 24 ноември 1940 г., разяснявайки, че „националното
вече се припокрива с верското”7. В Югославия хърватите се противопоставят на
сърбизма най-вече чрез вярата си. Колкото повече сърбите се опитват да ги претопят, да ги откъснат от Рим и да ги присъединят към православната църква (те
успяват да обърнат към православието хиляди хървати и издигат редица православни черкви в техните земи), толкова повече, като контрареакция, хърватите
изтъкват католицизма си8.
Особено силно тази връзка се проявява в крайните форми на хърватския
национализъм. Католицизмът става важен още след появата на Партията на
правото в средата на ХІХ век. Понеже открито противопоставят хърватите на
сърбите, нейните идеолози вече слагат ударение върху религията, която е един
от основните разграничителни белези между двете нации. Правашеството, от
което усташите заимстват пряко, тясно се идентифицира с Католическата църква и е���������������������������������������������������������������������
изключително католическо по дух.�����������������������������������
По
����������������������������������
мнението на американския изследовател Марио Спалатин���������������������������������������������������
,��������������������������������������������������
„Х�����������������������������������������������
ърватската партия на правото�������������������
, създадена от бившия семинарист Анте Старчевич, е всъщност католическо движение, което работи за политическата независимост на католическа Хърватия“9. А. Старчевич
застъпва тезата за интегритета на католицизма, църквата и хърватството. Той
е дълбоко убеден, че вярата в Бога е тази, която е съхранила хърватския народ
през вековете. Затова и един от основните лозунги, издигнати от него, е: „Бог и

на ХСП, отношенията между селското движение и Католическата църква се нормализират. (Вж.
Schmidt, A. Op.cit., p.11; Banac, I. Katolička crkva i liberalizam u Hrvatskoj – In: Liberalizam i katolicizam u Hrvatskoj. Z., 1998, р.92; Biondich, M. Op.cit., p.137.
7
Цит. по Ramet, P. From Strossmayer to Stepinac: Croatian National Ideology and Catholicism. – In: Canadian Review of Studies in Nationalism, vol.12, 1985, br.1, р.124.
Еторе Феличи е Апостолически нунций в Белград от 1938 г. до май 1941 г., когато след
разпадането на Югославия се отменя папското дипломатеческо представителство там.
8
Razum, S. Sveta Stolica, Nezavisna Država Hrvatska i Katolička crkva u Hrvatskoj 1941-1945.
– In: Fontes, 1996, vol. 2, p.347.
9
Spalatin, M. The Croatian Nationalism of Ante Starčević 1845-1871.- In: Journal of Croatian
Studies, 1975, br.16, pp.70-71.
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хърватите“10. За правашите религиозните убеждения и патриотичните чувства
са тясно обвързани, тъй като обслужват политическите им цели. Е. Кватерник
също е известен със своя католически мистицизъм и с това си печели името на
религиозен фанатик11.
В началото на ХХ в. Й. Франк променя само названието на правашката
партия в Чиста партия на правото, но нейната антиюгославянска, антисръбска,
сепаратистка, великохърватска и католическа програма се запазва. Основният
лозунг на движението на франковците също е: „Хърватство и католицизъм“.
Както за франковците, така и за усташите католицизмът е израз на хърватската
национална идентичност и едните, и другите му отделят голямо внимание в своята идеологическа система12.
Триадата религия-църква-духовенство е твърде важна в усташката идеология, подобно на всички крайнонационалистически движения в Централна и
Източна Европа от междувоенния период и през годините на Втората световна
война. Една от съществените разлики между западноевропейския „класически
фашизъм“ и източноевропейските му „модификации“ е именно наличието на
религиозни елементи в идеологията на националистическите движения в тези
страни. Особеност за Източна Европа е симбиозата между национализма,
�������������������
реги13
онален по дефиниция, и християнството, което е универсално .
Ако се приеме, както това бе правено дълго време в историографията, че
източноевропейските крайнонационалистически движения са „фашистки“, то
се стига до����������������������������������������������������������������
дълбоко
���������������������������������������������������������������
противоречие,
�������������������������������������������������������
тъй като по
��������������������������������
своя характер����������������
фашистките про14
грами са антирелигиозни и антиклерикални . Фашисткият и нацисткият модел
по отношение на църквите и религиите е сходен с класическия марксизъм-ле-

10
Starčević, A. Politički spisi (ed.T. Ladan), Z., 1971, р.31; Starčević, A. Misli i pogledi (ed. B.
Jurišić), Z., 1971, p.70.
11
Banac, I. National Question in Yugoslavia..., р.108.
12
Любомирова, И. Национализъм и национална политика…, с.151.
13
Wolff, R. The Catholic Church and the Dictatorships in Slovakia and Croatia, 1939-1945.
– In: Records of the American Catholic Historical Society of Philadelphia, vol.88, 1977, br.1-4, p.15;
Wolff, Richard J. and Jory K. Hoensch (eds). Catholics, the State, and the European Radical Right,
1919-1945. Boulder, Colorado, 1987, р.137, 153, 225; Rothschild, J. East Central Europe Between the
Two World Wars���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
(vol.IX of series „A History of East Central Europe”). 7th edn., Seattle, London: University of Washington Press, 1992, p. 207.
14
В монографията си „Светият Райх“ Ричард Стейгман-Гал поставя спорния въпрос за
„християнския нацизъм“, който предизвиква много дискусии и остри критики в историческата литература. (Вж. Steigmann-Gall, R. The Holy Reich: Nazi Conceptions of Christianity, 1919-1945.
Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2003).
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нинизъм15. Но докато при последния всичко се крепи на вярата в пролетариата,
при фашизма – това са нацията и расата. Така, в крайна сметка, е������������
дна от съществените характеристики на тоталитарните системи е отрицанието на религията
и заместването й с нова светска държавна идеология. Тези режими се изграждат
на базата на терора и �����������������������������������������������������
репресиите�������������������������������������������
, които са в��������������������������������
пълно противоречие с християнските принципи. Фашистите не се идентифицират с църквите и религиите, тъй
като в голямата си част техните привърженици не са вярващи и националната
интеграция на религиозна база е немислима в тоталитарните системи16.
За разлика от деснорадикалните или авторитарните режими (на Франко,
Салазар, Тисо, Павелич и други), които показват уважение към църквата, съобразяват се с нея, търсят нейното съдействие и подкрепа, фашистите и нацистите подхождат твърде прагматично, игнорират я и дори я преследват.
Авторитарното или тоталитарното управление налага отделяне на църквата
от държавата и подчинение на първата от втората. Тези движения подчертават
универсалния характер на Католическата църква и се обявяват против намесата
на Ватикана в националния политически живот17.
В Източна Европа обаче ситуацията е по-различна. Тук националността
често ���������������������������������������������������������������������
се идентифицира с религията.�����������������������������������������
Последната������������������������������
играе голяма роля в ���������
идеологията на регионалните ��������������������������������������������������
националистически движения������������������������
от междувоенния и военния период, които обявяват, че се стремят към създаването на „корпоративна
християнска държава“18. Повечето източноевропейски крайнонационалисти�������������������
чески лидери като Ференц Салаши в Унгария, Корнелиу Кодрияну в Румъния,

15
Първоначално се търси мир с църквата, а после се преминава към пълно отрицание и
ликвидиране на институцията.
16
Нито Хитлер, нито Мусолини проявяват интерес
����������������������������������������
към религията�������������������
. Фюрерът не урегулира официално отношението на режима си с църквата. А първите фашистки програми в Италия дори включват като пункт национализацията на църковната собственост. По отношение
на религията Мусолини заявява: „Държавата няма своя религия“. (Вж. Hrvatski Državni arhiv
(HDA), f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma), pp.1-3;
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1212, л.13; Nolte, E. Three Faces of Fascism. Action Francaise. Italian Fascism.
National Socialism. New York, 1966, р.18; Seton-Watson, H. Fascism, Right and Left. – In: Journal of
Contemporary History, 1966, br.1, р.185).
17
Sugar, P. Native Fascism in the Successor States, 1918-1945. Santa Barbara, California, 1971,
p.151; Laquer, W. (ed.). Fascism. A Reader’s Guide. Analyses, Interpretation, Bibliography. Berkeley,
University of California Press, 1978, р.18; Rothschild, J. Op.cit., р.207; Payne, S. Nezavisna
��������������������
Država Hrvatska u usporednoj perspektivi. – In: Ramet, S. (ed.). Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945..., рр.2325.
18
Ramet, P. (ed.). Religion and Nationalism in Soviet and East European Politics..., рр.421-422;
Seton-Watson, H. Op.cit., p.185; Wolff, R. Op.cit., p. 15.
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Димитрие Льотич в Сърбия, Анте Павелич в Хърватия и Йозеф Тисо в Словакия
широко прокламират
�������������������������������������������������������������������
християнските си убеждения, ���������������������������
a��������������������������
някои от тях дори са свещеници���������������������������������������������������������������������
.��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
Те�����������������������������������������������������������������
използват религията с политическа цел, за да дискредитират своите политически опоненти като врагове на Бога��������������������������������
.�������������������������������
За тях тя става популистки ло19
зунг . К���������������������������������������������������������������
райнонационалистическите���������������������������������������
движения в Словакия и Румъния ��������
дори из���
бират религиозни символи за своите организации – апостолическия кръст и
Архангел Михаил20. Най-тясно
������������������������������������������������������
крайният
��������������������������������������������
национализъм се обвързва с религията в тези две страни и Хърватия. Тези движения поставят акцент върху връзката национализъм-религия, имат християнски пунктове в своите програми и издигат религиозни лозунги�����������������������������������������������������
.����������������������������������������������������
Това е���������������������������������������������
една характерна�����������������������������
„местна черта“ на източноев21
ропейския краен национализъм .
И докато фашизмът по принцип е враждебен на идеологиите и техните
организации и движения с интернационален характер (като
�����������������������
комунизма,
�����������������
еврейството, Католическата църква и т.н.����������������������������������������
), то в���������������������������������
Източна Европа крайният национализъм се обвързва тясно с К�����������������������������������������������
атолическата църква. Католицизмът на н���������
ационалистите им помага да навлязат сред широки социални кръгове, най-вече селските,
тъй като влиянието на църквата е силно в региона (особено в Словакия, Унгария
и Хърватия)22. Връзките между крайния национализъм и православните църкви
в Източна Европа също са здрави. С поставянето на акцента върху ритуалите и
уклона си към мистицизма тези църкви се оказват твърде удобни за пропаганда
на десния национализъм23.
19
Banac, I. Nationalism in Southeastern Europe. – In: Nationalism and Nationalities in the
New Europe (ed. by Ch. Kupchan), Cornell University Press, 1995, p.115; Sugar, P. Op.cit., рр.151-152.
20
Румънското крайнонационалистическо��������������������������������������������
движени������������������������������������
е�����������������������������������
����������������������������������
дори се нарича „Легионът на Архангел Михаил”. То е най-религиозното в региона – до степен, че членовете му са смятали за свой
дълг религиозността и подкрепата на църквата. (Вж. Laquer, W. (ed.). Op.cit., р.18; Iordachi, C.
Charisma, Politics and Violence: The Legion of the „Archangel Michael“ in Inter-war R��������������
о�������������
mania. Trondheim, Norway, 2004).
21
Schmidt, A. Op.cit., p. 4, 11; Crampton, R.J. Eastern Europe in the Twentieth Century. London, New York, 1994, pp.163-164; Payne, S. Op.cit., p.23.
22
Wolff, Richard J. and Jory K. Hoensch (ed.). Op.cit., p.37, 137, 153; Laquer, W. (ed.). Op.cit.,
p.13, 16, 18-19.
23
Бракът по сметка между националистите и православните църкви добре се вижда в
случая с Румъния���������������������������������������������������������������������
и Сърбия������������������������������������������������������������
. ����������������������������������������������������������
Д���������������������������������������������������������
вижение��������������������������������������������������
то на���������������������������������������������
Кодрияну има
�����������������������������������
окраската на�������������������
християнско православно движение.�������������������������������������������������������������������������
Самият������������������������������������������������������������������
лидер������������������������������������������������������������
се обявява за����������������������������������������������
земния представител на Архангел Михаил. Популистката религиозност става отличителен
����������������������������������������������������������������
белег
����������������������������������������������������
на �������������������������������������������
„������������������������������������������
Желязнат����������������������������������
а���������������������������������
гвардия�������������������������
”������������������������
. Всяка среща на гвардистите е съпровождана с молитва. Кодрияну обявява за крайна цел на движението си „духовното Възраждане“ на страната си. Сръбският „Збор“ на Димитрие Льотич също се развива в насоката на православния религиозен ексклузивизъм. (Вж. Weber, E. The Men of the Arachangel
– In: Journal of Contemporary History, vol.1, 1966, br.1, pp.101-126; Djilas, A. The Contested Country:
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Най-ярките примери за обвързване на католицизма и национализма се откриват в Хърватия и Словакия24, където повече от пет десетилетия режимите по
време на войната са определяни като „клерофашистки“. Днес авторите обаче са
много внимателни при употребата на този термин25.���������������������������
Дълги години в историографията усташкият режим се представя като „прокатолически“ и „клерикален”26.
Напоследък обаче хърватските автори стигат до другата крайност, като напълно
отричат връзката на хърватския краен национализъм с католицизма. Тази теза
обаче е пропагандна и обслужва определени политически цели27.
Фактите обаче показват, че р�����������������������������������������
ежимите на Тисо��������������������������
и
�������������������������
Павелич са силно повлияни от ������������������������������������������������������������������
католицизма, което ги разграничава
��������������������������������������������
от германския и италианския моYugoslav Unity and Communist Revolution, 1919-1953. Harvard University Press, 1991, p.114; Banac,
I. Nationalism in Southeastern Europe…, p.115).
24
Всъщност режимът на Павелич е много сходен с този на Тисо в Словакия. Още през
30-те години на ХХ век �������������������������������������������������������������������
на идеята за изграждане на чехословашка националност, език и култура словашките националисти противопоставят тази за признаване на словашката национална
идентичност, за културна автономия и самоуправление и опазване на словашката християнска
традиция, която е католическа по дух. С��������������������������������������������������
ловашкото националистическо движение��������������
издига
�������������
лозунга: „За Бог и народ“������������������������������������������������������������������������
, обвързващ�������������������������������������������������������������
католицизма и национализма, които вървят ръка за ръка в словашкия вариант. Словашката народна партия (СНП) още от 1913 г. е ръководена от свещеника
Андрей Хлинка, а след смъртта му през 1938 г. – от друг духовник – Йозеф Тисо. Подобно на
създаването на НДХ, независимостта на Словакия се обявява на 14 март 1939 г. под немски натиск, но както и при усташите, СНП е слаба и държавата се оказва зависима от Хитлер. Тисо е
неин президент от 1939 до 1945 г. (Вж. Hrvatska straša, br.62, 15.III.1940; Wolff, Richard J. and Jory
K. Hoensch (ed.) Op.cit., p. 158, 161-167, 177).
25
В западната литература няма консенсус по термина „клерофашизъм“. Разногласията
идват от факта, че, от една страна, документите доказват връзката между тези режими и католицизма, но в същото време разкриват опозицията на духовенството и Ватикана на фашистката
и нацистката идеология. Ако между авторите има единодушие, то е, че тези въпроси са твърде
трудни за интерпретация и трябва да се запълнят много бели петна при разработването им. (За
спора в историографията вж. Jelinek, Y. Bohemia-Moravia, Slоvakia and the Third Reich During the
Second World War – In: EEQ, vol.3, 1969, no.2, p.236; Wolff, R. Op.cit., рp.3-5; Biondich, M. Radical
Catholicism and Fascism in Croatia, 1918-1945. – In: Totalitarian Movements and Political Religions,
vol.8, 2007, No. 2, p.383).
26
Вж. Paris, E. Genocide in Satellite Croatia, 1941-1945. A Record of Racial and Religious
Persecutions and Massacres. Chicago, 1961; Falconi, C. Op.cit.; Steinberg, J. Types of Genocide? Croatians, Serbs and Jews, 1941-1945. – In: the Final Solution: Origins and Implementations (ed. D. Cesarani). London, New York, 1994.
27
Тези хърватски автори не само подценяват „католицизма“ на усташите, но и твърдят,
че православието е доста по-важно във формирането на сръбската нация, отколкото католицизма за хърватската национална идентичност. (Вж. Banac, I. National Question in Yugoslavia….,
рр.64-66; Stančić, N. Hrvatska nacija i nacionalizam u 19. i 20. stoljeću. Z., 2002, р.120; Biondich, M.
Religion and Nation in Wartime Croatia: Reflections on the Ustasa Policy of Forced Religious Conversions, 1941-1942. – In: SEER, vol.83, 2005, br.1, р.78; както и работите на Юре Крищо и Марио
Яреб).
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дел28. Хърватските националисти държат изключително много на религията,
имайки предвид������������������������������������������������������������
силното религиозно чувство на своя народ. Хърватският национализъм е по-тясно свързан с вярата и църквата, отколкото с държавата, която векове наред не съществува в истинския смисъл на думата. Национализмът
и католицизмът са ���������������������������������������������������������
не само �������������������������������������������������
две����������������������������������������������
основни, но и много тясно свързани ����������
идеи в ���
усташката идеологическа система. Един от основните ръководители на усташкото
движение – Миле Будак29,��������������������������������������������������
официално декларира, че��������������������������
„������������������������
б�����������������������
азата на усташкото дви30
жение е религията“ .
Усташите отделят специално внимание на верския въпрос както преди,
така и след 1941 г. Тяхната литература е пропита от католическа религиозност.
Хърватските националисти постоянно говорят и пишат за Бога и религията,
за папата и църквата и издигат лозунги, като: „С Бога и вярата винаги вървим
28
Самите немци изразяват резерви към усташкия католицизъм. Те трудно възприемат
католическата религиозност, която изпълва усташката идеология и пропаганда. (Вж. Kostić, L.
The Holocaust in the ISC. An Account Based on German, Italian and the Other Sources. Chicago, 1981,
р.129).
29
Като безкомпромисен хърватски националист М. Будак се изявява след края на Първата световна война. През 1919 г. той става член на Партията на правото, в която бързо прави
кариера, достигайки до ръководните й постове. През 1932 г., след като на няколко пъти попада
в сръбските затвори, Будак емигрира в Италия, където става най-довереното лице на Павелич
и една от най-видните фигури на хърватското революционно движение. Той прекарва известно
време и в Германия. В Берлин издава годишника „Независима държава Хърватия“ („Nezavisna
Država Hrvatska”) от края на 1933 г., който е най-голямата антология на политическата мисъл на
усташкото движение, издавана в емиграция в периода 1929-1941 г. Идеите му са много добре
представени в книгата „Хърватският народ в борбата за самостоятелна и независима хърватска
държава”, издадена в САЩ през 1934 г.
Будак се завръща в Хърватия през 1938 г. и заедно със Славко Кватерник оглавява усташкото движение вътре в страната. Със съдействието на Младен Лоркович през февруари 1939 г.
той започва да издава в. „Хърватски народ”, който става основният печатен орган на усташкото
движение. След 10 април 1941 г. М. Будак прави главоломна политическа кариера: става министър на вероизповеданията и образованието в първото усташко правителство, през ноември
1941 г. е изпратен като посланик и пълномощен министър в Берлин, а през април-ноември 1943
г. е външен министър. В усташката организация той е един от доглавниците (заместниците и
помощниците на Павелич) още от 1934 г., член е и на Държавното вече. След промените в усташкия кабинет през ноември 1943 г. той завършва политическата си кариера и вече не играе роля
в управлението на НДХ.
През 1945 г. Будак напуска Загреб заедно с правителството, но е заловен от английските
власти и е предаден на партизаните. Осъден е на смърт от военен съд и е екзекутиран на 7 юни
1945 г. (Вж. НDA, f.1561, SD, RSUP SRH 013.0, kut.35 – 013.0.52; ЦДА, ф.176, оп.20, а.е.376, л.6;
ф.1931, оп.1, а.е.197, л.44; Budak, M. Pjesnik i mučenik Hrvatske. Spomen-zbornik o stotnoj godišnjici
rođenja (1889-1989), (ed. V. Nikolić). Barcelona-Munchen, 1990, р.10, 13, 15, 21, 31-32).
30
Цит. по Dedijer, V. Vatikan i Jasenovac. Dokumenti. Beograd, 1987, New York, 1992, р.141;
Paris, E. Op.cit., р.240.

84

ПЪРВА ГЛАВА

РЕЛИГИОЗНИЯТ ВЪПРОС В ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА НА УСТАШКОТО ДВИЖЕНИЕ

напред”. В техния печат често се поместват статии за историческата заслуга и
принос на религията при хърватите31. Усташите припомнят, че от момента на
приемането на�����������������������������������������������������������
християнството техният народ винаги е бил дълбоко религиозен. На знамето на националистическата младеж още през 1929 г. е записано: „За
Бога, рода и дома”32. Всеки католик, според усташите, трябва да провежда тези
принципи на практика в живота си, защото религията и традицията съдействат
за опазването на хърватската национална идентичност. На религията те гледат
като на носител на морала и културата на хърватския народ, като негова духовна
опора33.
По отношение на въпроса за религията усташите заимстват основно
от правашеството. Мнозина изтъкнати хърватски националисти са вярвящи,
предани католици,��������������������������������������������������������
„хора божии и народни“,��������������������������������
убедени, че християнският мироглед трябва да доминира в хърватското общество. Именно от Старчевич идват
двата лозунга, които се превръщат в аксиома за усташите: „Бог и хърватите“ и
„Хърватия на хърватите”34. За усташите католицизмът
�������������������������������������
е неделим от хърватството��������������������������������������������������������������������������
, той е един вид израз на хърватската национална идентичност. Те����������
идентифицират католицизма с хърватската нация и хърватския национализъм и затова
му отделят толкова голямо внимание в своята идеологическа система35.
Усташите добре разбират универсализма на християнското учение, който
стои над всеки национален партикуларизъм. Същевременно те припомнят, че
национализмът е присъщ на всеки народ и всеки човек храни любов към своята
народностна общност. Според националистите хърватите винаги са се борили
за своята вяра и национална свобода и тези две неща за тях вървят ръка за ръка.
Затова за тях патриотизмът е неделим от вярата, а любовта към Отечеството
е идентична с религиозната вярност. В усташката идеология се проповядва, че
всеки истински патриот трябва да вярва в Бога и се уверява, че националистите
са добри католици36.�����������������������������������������������������
В���������������������������������������������������
своите речи и публикации
������������������������������������
усташките лидери���������
постоян31
Hrvatski narod (HN), br.10, 14.IV.1939; br.90, 13.V.1941; Nedelja, br.28, 14.VІІ.1940; Hrvatski glas, br.165, 1.VIII.1941; Nezavisna Država Hrvatska (NDH), God.28, 1941, br.1.
32
HN, br.10, 14.IV.1939; Nedelja, br.14, 6.IV.1941.
33
Krišto, J. Hrvatsko katoličanstvo i ideološko formiranje Stjepana Radića (1893-1914). – In:
ČSP, 1991, knj.1-3,рр.129-132, 146-149, 158-160, 164-165; Djilas, A. Op.cit., p.114.
34
Hrvatske novine, br.25, 22.VI.1929; Katolički tjednik, br.47, 23.XI.1941; Schopflin, G. Cro����
atian Nationalism. – In: Survey. A Journal of East and West, vol.19, 1973, br.1, р.123.
35
Čulinović, F. Okupatorska podjela Jugoslavije. Beograd, 1970, р.343; Jelavich, B. History of
the Balkans. Cambridge University Press, 1983, Vol.2, р.266.
36
Nedelja, br.14, 6.IV.1941; HN, br.90, 13.V.1941; br.163, 27.VII.1941; Hrvatski glas, br.85,
13.V.1941; br.165, 1.VIII.1941.
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но свързват понятията „Бог“ и „народ“ и проповядват, че „Бог и народ са едно
цяло“. Така католицизмът се приема за израз на хърватското родолюбие37. В усташката клетва от 1942 г.38, която е малко променен вариант на „Устава“ на усташката организация от 1932 г., националистите се заклеват „в Бога всемогъщ
и всичко, което е свято”, че ще се борят в усташките редове за извоюването на
хърватската държавна самостоятелност и свобода39.
За усташите проблемът за религията е тясно обвързан с националния въпрос и заляга в отношенията между хървати и сърби. Усташките идеолози слагат знак за равенство между католицизъм и хърватство и между Католическата
църква и хърватския народ до степен, в която твърдят, че който не е добър католик, не е добър хърватин, и обратното40. Тъй като при хърватите нацията е
формирана в културно и религиозно отношение (поради липсата на собствена
държава), то това е ставало преди всичко на езикова, религиозна и културна
основа41. Затова
���������������������������������������������������������������
усташите приемат католицизма като характеристика на хърватската нация, по която тя се отличава от сръбската, изповядваща източното
православие. ������������������������������������������������������������
Така религията добива определен националнополитически характер за хърватите42.
В усташката пропаганда постоянно се посочва, че хърватските земи са
гранични между православието и католицизма и в тях религията играе голяма
роля в спояването на нацията и насочването на енергията й против „врага”, койHrvatski glas, br.165, 1.VIII.1941; Katolički tjednik, br.31, 3.VIII.1941.
Записана в „��������������������������������������������������������������������������������
Propisnika o zadaći, ustrojstvu, radu i smjernicima ����������������������������
„���������������������������
Ustaše���������������������
“��������������������
– hrvatskog oslobodilačkog pokreta”. (Вж. Narodne novine, 13.VIII.1942; Ustaša. Dokumenti o ustaškom pokretu (prir. P.
Požar), Z., 1995, p.46).
39
Не по-различна е и домобранската клетва (тази в армията), в която също заклеването
е в „Бога всемогъщ”. (Вж. Kalendar Hrvatskog domobrana, Z., 1943).
40
За тях „хърватин“ е синоним на „католик“. Усташите дори имат поговорката: „Хърватин му е името, католик – презимето“. Дори папският държавен секретар Малионе признава
пред п�������������������������������������������������������������������������������������
редставителя на НДХ във Ватикана през февруари 1942 г.�������������������������������
:������������������������������
„Светият престол взема постоянно Хърватия под внимание, тъй като хърватин е синоним на католик и Светият престол не
може да си представи хърватин, който не е католик“. (Вж. Nedelja, br.14, 6.IV.1941; Alexander, S.
The Triple Myth. The Life of Archbishop A�����������������������������������������������������������
lojzije����������������������������������������������������
Stepinac. New York, �������������������������������
Columbia University Press-Boulder, 1987, р.20).
41
Това е немският и италианският модел на идентификация на народите чрез езика и
културата, което в хърватския вариант е усложнено, защото езикът на хървати и сърби е доста
сходен и се налага изкуствено да бъде разграничен. (Вж. Pavelić, A. Die Kroatische Frage. Berlin,
1936, р.23; Načela hrvatskog ustaškog pokreta, Z., 1945, knj.2, р.3, 6-9).
42
HN, br.164, 28.VII.1941; br.1187, 15.XI.1944; Преглед на чуждия печат (ПЧП). №247,
5.XI.1942, л.10; Spomen-knjiga prve obljetnice Nezavisne Države Hrvatske 10.IV.1941 – 10.IV.1942. Z.,
1942, р.84; Budak, M. Jugoslavija. Srpska podvala. Madrid, 1969, р.8, 35, 155-156, 163.
37
38
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то съществува като задължителен елемент във всеки модерен национализъм. На
католицизма усташите гледат като на главния исторически фактор, който е оформил хърватската нация, затова му отделят толкова голямо влияние в своята
идеология. Те съзнателно градят мита за нацията, т.е. те се стремят да създадат
колективно чувство у сънародниците си, а религията им помага в тази насока43.
Целта на усташите е да създадат независима католическа Хърватия, която да
бъде бастион срещу православния Изток. За тях католицизмът е връзката им
със западната цивилизация, която ги отграничава от Изтока, и най-вече – от
сърбите. Религиозният сблъсък между двата съседни народа те разглеждат като
сблъсък на Изтока и Запада, на различни култури и цивилизации. В Хърватия
религиозните различия между католици
����������������������������������������������
и православни������������������������
се
�����������������������
подчертават���������
и
��������
изтъкват много повече, отколкото между християни и мюсюлмани. Затова усташите
проповядват широко католицизма като национална религия44.
Те поддържат тезата, че католическото вероизповедание е играло важна
историческа роля в обществения и политическия живот на хърватите – както в
миналото, �����������������������������������������������������������������
така ������������������������������������������������������������
и в настоящето.���������������������������������������������
Съхранявайки��������������������������������
�������������������������������
го, хърватите са���������������
��������������
запазили������
своята�������������������������������������������������������������������������
д�����������������������������������������������������������������������
ържавност, култура и ��������������������������������������������������
народна самобитност през вековете. В усташката литература постоянно се подчертава���������������������������������������������
, че хърватският
����������������������������������������
народ е���������������������
оцел����������������
ял��������������
и с����������
е���������
е съхра45
нил благодарение на католицизма . За
����������������������������������������
�������������������������������������
усташите�����������������������������
����������������������������
вярата����������������������
е могъща духовна опора, един
������������������������������������������������������������������������
от�����������������������������������������������������������������
самобитните елементи на нацията���������������������������������
,��������������������������������
върху
�������������������������������
който��������������������
се изгра�����������
жда��������
хърватският национализъм. Те слагат знак за равенство между вяра и народност, тъй
като загубата на вярата би означавало изчезване или претопяване на нацията,
постоянно заплашвана от външни врагове46. Павелич още през 1926 г. пише в
„Хърватско право”, че ако хърватският народ „се обезвери, той си подписва сам
смъртната присъда”47. А Будак споделя: „Историята ни учи, че ако ние не сме
били католици, скоро сме щели да престанем да съществуваме”48. Затова
������������
религията се издига в култ и на нея се държи много в НДХ.
43
Turda, M. and P. Weindling (eds) Blood and Homeland: Eugenics and Racial Nationalism in
Central and Southeastern Europe, 1900-1940. Budapest, CEU Press, 2007, pp.83-122.
44
National Archives and Record Administration, Washington, D.C. (NARA), RG 165, 19
RAY Box, p.12; HN, br.163, 27.VII.1941; NDH, br.10, 5.III.1942; Pavlowitch, S. Yugoslavia. London,
1971, p.377.
45
HN, br.21, 30.VI.1939; Hrvatska straša, br.220, 27.IX.1940.
46
Hrvatska straša, br.153, 9.VII.1940; br.220, 27.IX.1940; HN, br.66, 19.IV.1941; br.163,
27.VII.1941; Hrvatska smotra, 1943, br.7-10, р.435.
47
Hrvatsko pravo, br.5085, 11.XII.1926; Bzik, M. (ed.). Poglavnikovi govori, izjave i članci
prije odlaska u tuđini. Z., 1942, p.22.
48
Цит. по Alexander, S. �����������������������������������������������������������������
Church and State in Yugoslavia since 1945. London, Cambridge Uni-

87

КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА И УСТАШКИЯТ РЕЖИМ В ХЪРВАТИЯ (1941–1945)

В усташката идеология и пропаганда често е поставян и въпросът за ���
вековните връзки и
����������������������������������������������������������
лоялността на хърватите към
��������������������������������
Ватикана. Н�����������������
ационалистите постоянно акцентират върху органическата, „здрава“ и „трайна“ връзка на своя
народ със Светия престол. През 1941 г. се чества 1300-годишнината от установяването на първите контакти между тях и това събитие се пропагандира широко
в пресата49. Усташите го разглеждат като особено важно, тъй като с приемането
на католицизма техният народ �������������������������������������������
става член на европейската християнска общност. От тук се създава самочувствието сред хърватите, че те са един от найдревните католически народи в Европа50.
Отчитайки,
����������������������������������������������������������������������
че хърватите живеят на границата на Запада и Ориента�������
,������
усташите имат желание да докажат културната и цивилизационна принадлежност
на своя народ към Запада. Затова те изразяват гордостта си от действията на
средновековните си владетели, които обвързват страната с Рим51. Така хърватите стават католически и „западен“ народ, докато сърбите остават под влиянието
на Константинопол и се развиват като източноправославни. Усташите постоянно подчертават тесните исторически връзки на своя народ с католическите столици Виена, Будапеща и Рим. Оттук и пропагандната теза, че Хърватия е част от
Европа, а не от Балканите, към която хърватите се придържат и до днес. За тях
разделящата линия между Западна и Източна Европа минава по р. Дрина, която
дели „цивилизована Хърватия“ от „дива Сърбия”52.
Националистите изтъкват историческата мисия на хърватите, които по
време на турск���������������������������������������������������������������
ото нашествие в Европа,����������������������������������������
отстоя���������������������������������
вайки����������������������������
на огромния натиск���������
, са спасили западната
�����������������������������������������������������������������������
цивилизация. Така те се опитват да създадат чувство на превъзходство у своя народ и да го представят като „избран“, говорейки за него като за

versity Press, 1979, р.22.
49
Още през VII век Светият престол осъществява първите си контакти с хърватите,
което е отразено в папския летопис „Liber pontificalis“. Там е записано, че папа Йоан IV (640–642
г.) изпраща в Далмация и Истрия свой абат да плати откуп за костите на стари християнски
мъченици. Така хърватите, скоро след заселването си на Балканския полуостров, приемат
християнството благодарение на политиката, следвана след папа Григорий I (590-604) на
постепенно покръстване на езическите народи. (Вж. HN, br.21, 30.VI.1939; br.398, 11.IV.1942;
br.677, 10.III.1943; Katolički tjednik, br.11, 16.III.1941).
50
Hrvatska straša, br.153, 9.VII.1940; Nedelja, br.14, 6.IV.1941; NDH, br.10, 5.III.1942.
51
Крал Петър Крешимир (1058-1074) скъсва отношения с Византия и обвързва страната
с папата. (Вж. NDH, br.10, 5.III.1942; HN, br.398, 11.IV.1942; br.677, 10.III.1943).
52
Hrvatski glas, br.68, 22.IV.1941; HN, br.1187, 15.ХI.1944; Budak, M. Hrvatski narod u borbi
za samostalnu i nezavisnu Hrvatsku državu. Philadelphia, 1934, р.147, 183-184; Suttner, E. The Challenge for the Churches at the Collapse of Yugoslavia. – In: Studies (Ireland), 1994, 83 (329), р.44.
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„най-големия щит“ и „най-твърдата опора“ на католицизма и папството срещу
източни������������������������������������������������������������������
те����������������������������������������������������������������
инвазии �������������������������������������������������������
на византийци, ����������������������������������������
монгол����������������������������������
ц���������������������������������
и,�������������������������������
турци�������������������������
������������������������������
,������������������������
сърби, руси������������
и други на53
роди . Така хърватите, бранейки своето Отечество, векове наред защитават и
средноевропейското и средиземноморското пространство срещу византийскоправославния натиск. Усташите не пропускат случай да припомнят, че поради
тази причина Хърватия е наричана векове наред от папите (за първи път от Лъв
Х) „стена“ или „крепост“ на католицизма и християнството54.
Така в своята идеология националистите „митологизират“ своя народ,
като развиват тезите за древното минало и континуитета на нацията, за „особеността“ и „изключителността“ й (за да я разграничат от съседните народи –
най-вече от тези, с които говори сходнен език), за особената й важност в широк
цивилизационно-културен контекст. Тя е представяна като защитник и „първата линия“ на фронта срещу „враговете“ на Европа, готова да рискува себе си в
името на благоденствието на християнския свят55.
В аграрните общества, като хърватското������������������������������
�����������������������������������������
, църквата игра���������������
е��������������
важна историческа роля. Затова на нея усташите отделят специално място в своята идеологическа система. Мнозинството от тях по произход са селяни – главно от найбедните планински региони на Хърватия, Босна и Херцеговина. Религията и
традицията са част от селския начин на живот и допринасят за формирането на
хърватската национална идентичност56. Затова и добре обоснована в усташката
идеологическа система е тезата, че К���������������������������������������
атолическата църква��������������������
е �����������������
и����������������
зи��������������
грала изключително голяма роля в този процес. Според усташите ролята на църквата (макар и
универсална институция) е от особено значение за нацията и поради липсата на
независима държава тя е призвана да бъде стожер на хърватското национално
съзнание и да защитава хърватските национални интереси57.
Усташите припомнят, че Католическата църква изпълнява националната
си функция, като подкрепя борбата на хърватите за автономия в рамките на

53
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1153, л.62; HN, br.1187, 15.ХI.1944; Budak, M. Jugoslavija.., р.12;
Bzik, M. Ustaška borba. Od prvih dana ustaškog rada do poglavnikova odlaska u emigracije. Poćeci i
bit Ustaškoga pokreta. Z., 1942, р.42.
54
Използваният термин е „Antemurale Christianitatis”. (Вж. HN, br.21, 30.VI.1939; Hrvatska
smotra, 1939, br.3, р.138; Krizman, B. Ante Pavelić i ustaše, Z., 1986, рр.80-81).
55
Hosking, G., G. Schopflin (eds). Myths and Nationhood. London, 1997, р.9, 33-36; Perica,
V. Uloga crkva u konstrukcije državnotvornih mitova Hrvatske i Srbije – In: Historijski���������������
mitovi��������
��������������
na�����
�������
Bal����
kanu: zbornik radova, Sarajevo, 2003, рр.207-208.
56
Djilas, A. Op.cit., р.114.
57
Hrvatski glas, br.68, 22.IV.1941; Bzik, M. (ed.). Poglavnikovi govori, izjave i članci…, р.22.
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Австро-Унгария и организира защитата им
��������������������������������
срещу������������������������
маджаризацията���������
и германизацията���������������������������������������������������������������
.��������������������������������������������������������������
Тя�����������������������������������������������������������
дава на хърватите образовано духовенство, което функционира като „преднационална“ интелигенция. То пък, от своя страна, допринася за
хърватското национално пробуждане през първата половина на �������������
XIX����������
в. ������
В пресата се изтъква, че духовенството активно се включва в националната борба на
хърватския народ и всъщност������������������������������������������������
я оглавява,������������������������������������
���������������������������������������������
тъй
�����������������������������������
като тя се води в името на�����
спасението на вярата и нацията. Така, по мнението на усташите, църквата става
първостепенен фактор при раждането на модерния хърватски национализъм58.
Според у�������������������������������������������������������������
сташите ситуацията�������������������������������������������
в хърватските земи������������������������
�����������������������
не се променя съществено след
�������������������������������������������������������������������������
1918 г.�������������������������������������������������������������
– в����������������������������������������������������������
смисъл, че продължава
���������������������������������������������
да бъде заплашено
��������������������������
самото
����������������
съществу���������
ване на хърватската нация и религия. За разлика обаче от Австро-Унгария, която е католическа държава, в нова Югославия католиците-хървати са поставени
под диктата на православна Сърбия. Понеже в общата държава се прави всичко
възможно хърватите да се „посърбят“ и да се превърнат в православни, между
хърватството и католицизма отново се поставя знак на равенство. Дори една
от целите на образуването на����������������������������������������������
Югославия усташите виждат
��������������������������
в това�������������
–
������������
да
����������
се
�������
уни����
щожи „крепостта на католицизма, хърватството“ и така да се открие пътят на
православието към Европа59. Те обвиняват сърбите, че се опитват да унищожат
хърватския католицизъм, а в лицето на православната църква виждат духовния
им водач. Тъй като на хърватите се отказва религиозна автономия в Югославия,
Иво Губерина60 �����������������������������������������������������������
сочи единствения възможен път������������������������������
: „Хърватия трябва да се отдеRamet, P. (ed.). Op.cit., р.306, 308, 311, 318-319; Bukowski, J. The Catholic Church and
Croatian National Identity: From the Counter-Reformation to the Earlу Nineteenth Century – In: EEQ,
Vol.13, Fall 1979, br.3, рр.327-330.
59
Hrvatska straša, br.11, 14.I.1940; Hrvatska smotra, 1943, br.7-10, р.436, 437.
60
И.�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
Губерина е францисканец�������������������������������������������������������
, �����������������������������������������������������
доктор по теология, университетски
���������������������������������
професор и хърв���
атски�������������������������������������������������������������������������������������
нац���������������������������������������������������������������������������������
ионали���������������������������������������������������������������������������
ст. �����������������������������������������������������������������������
Става свещенник в Шибенската епископия, откъдето е родом. През
�������������
междувоенния период участва в хърватското католическо движение и става член на усташкото през юли
1940 г., ������������������������������������������������������������������������������������
споделяйки идеята�������������������������������������������������������������������
за самостоятелна хърватска държава. ������������������������������
През 1940 г. б����������������
яга в�����������
������������
Пиза, И���
тали�������������������������������������������������������������������������������������������
я. ����������������������������������������������������������������������������������������
Зав�������������������������������������������������������������������������������������
ръща се от емиграция на 13 април 1941������������������������������������������������
г.���������������������������������������������
��������������������������������������������
и започва работа
����������������������������������
в Министерството на просветата. Остава обаче ангажиран с проблемите на хърватските бежанци от Далмация, прогонени от
италианската окупация. Губерина���������������������������������������������������������
е��������������������������������������������������������
изключително активен в���������������������������������
НДХ ���������������������������
– публикува статии в „Неделя”, „Католически тиедник”, „Хърватска ревия”, „Хърватски народ”, „Спремност”, държи речи по
радиото и на събрания. Занимава се с хърватска история – в НДХ издава книгата „Държавната
политика на хърватските владетели“ в 2 части, а през 1942 г. – „Усташеството и марксизмът”. Във
връзка с това през 1944 г. е награден с орден ІІІ степен за научна дейност. През 1943 г. замества
Мийо Бзик като управител на архива на усташкото движение и е такъв до бягството си от Загреб
(на 5 май 1945 г. по заповед на Павелич архивът е запален). На 6 май търси спасение в Марибор,
но три дни по-късно е заловен от партизаните и пратен в затвора на ОЗНА. Осъден е на смърт
и убит на 29 май 1945 г. (Вж. НDA, f. 299 Ministarstvo unutarnih poslova (MUP) RH, Dossier Dr.
58
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ли от Сърбия����������������������������������������������������������������
, ако
��������������������������������������������������������������
иска напълно да не се византинира и да не потъне във великосръбската бездна на православието“61.
Усташите обясняват противопоставянето си на югославизма и с това, че
той води антагонистична борба против католицизма. Според тях отпорът на
хърватския народ може да се гради само на две основи – хърватство и католицизъм62. В книгата си „Смъртни грехове“ през 1937 г. усташкият лидер Анте
Павелич обяснява целите на движението си с трудната позиция на католицизма в Югославия. Многократно той подчертава, че хърватите не могат да останат в държава, която се опитва „да промени хилядолетната ориентация на
хърватите-католици и да прекъсне съществуващите отношения между тях и
Светия престол“63. Усташите отчитат, че междувоенният период е най-тежкият
за Католическата църква. Папата и католическото духовенство са обвинявани
от сръбските власти, че са „предатели“ на Югославия и „чужди слуги”64. При
това неуспешният опит в междувоенна Югославия да се сключи конкордат с
Рим наранява националните чувства на хърватите. Усташите активно настояват за неговата ратификация. За тях нападките срещу конкордата са удар върху
хърватството и авторитета на Католическата църква. Те пропагандират, че така
както католиците не се месят в работата на другите вероизповедения, така и те
не желаят „чужди елементи”, в лицето на сърбите, да се месят в уреждането на
техните отношения с Рим65.
Хърватските националисти обявяват с����������������������������������
ръбската власт в Югославия �������
за�����
����
„���
нелег���������������������������������������������������������������������������
итимна“. Затова, според тях,�����������������������������������������������
борбата на хърватския народ против нея не
�������
влиза в противоречие с католическите принципи. Дори усташката революционна
дейност те�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
представят в хармония с католическия морал������������������������
. И са убедени, че католическата вяра на хърватския народ не може да бъде сломена с насилие и диктат,
тъй като е „искрена“ и „дълбока”. Според тях хърватите няма да изневерят под
външен натиск на хилядолетната си вярност към Рим и на идеалите на Анте
Старчевич66.
Ivo Guberina, 001.1, br.6, kut.8, 001.1. , рp.1-6; f.1561, SDS, RSUP, Kut.8, 001.1.6, рр.1-10; Pavelić, A.
Putem hrvatskog državnog prava. Članci, govori, izjave 1918-1929. Buenos Aires, Madrid, 1977, р.576;
Krišto, J. Sukob simbola. Politika, vjere i ideologije u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Z., 2001, рр.99-100).
61
Hrvatska straša, br.220, 27.IX.1940.
62
Ibid., br.196, 29.VІІІ.1939.
63
Цит. по Dedijer, V. Vatikan i Jasenovac..., p.71.
64
HN, br.21, 30.VI.1939.
65
Hrvatska straša, br.11, 14.I.1940; Hrvatska smotra, 1943, br.7-10, p.436.
66
HN, br.36, 13.X.1939; Hrvatska smotra, 1943, br.7-10, pp.438-439.
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След разгрома на Югославия в резултат на германската агресия през април 1941 г. ц����������������������������������������������������������������
елта на усташите е да създадат не
���������������������������������
просто �����������������������
независима�������������
, а ���������
католическа хърватска държава, в която религията и църквата да заемат своето достойно
място. Религията, така както се интерпретира от Павелич, трябва да бъде един от
основните стълбове на „новия ред“ както в Европа, така и в Хърватия. Усташите
не се съмняват, че Бог ще заеме своето достойно място в съградената от Оста
„нова Европа“. Според тях Франко, Петен, Антонеску, Павелич, Тисо и техните
движения се борят за създаването
�������������������������������������������������������
на нов социален����������������������������
ред, който
����������������������
ще уважава рели67
гията и ще бъде изграден на нейна основа .
Поради силната й национална роля религията се издига в култ и на нея се
държи изключително много в НДХ. Самото прогласяване на новата държава на
„великата“ за хърватите дата 10 април 1941 г. от Славко Кватерник се обяснява
с „Божието провидение“ и се подчертава, че се прави точно на католическия
Великден68. Така в пропагандата се използва това съвпадение на датите, за да
се наложи идеята, че НДХ възкръсва заедно с „възкресението на Божия син“
благодарение на „мъките“ и „страданията”, които е изтърпял хърватският народ
в своето историческо развитие. В това се вижда намесата на „Божията ръка”69.
Усташите постоянно и������������������������������������������������
здига�������������������������������������������
т������������������������������������������
�����������������������������������������
правашкия��������������������������������
лозунг�������������������������
: �����������������������
„Бог и хърватите“ (����
който Павелич превръща в XI принцип на усташкото движение), трансформиран
често в: „Христос и усташите“. Самият Павелич уверява, че в хърватските земи
„не господства никой друг, освен Бог и хърватският народ”70. Усташите формулират крайната цел на своята борба като�������������������������������������
възстанов���������������������������
яване на�������������������
„великата и свещена католическа Хърватия“. Те вярват, че Бог ще благослави тяхната държава и
ще я превърне в територия на мира, напредъка и благосъстоянието, в един вид
„Божие царство на земята”. Според тях именно вярата ще заздрави и съхрани
НДХ и ще гарантира нейната духовна жизненост в бъдеще71. Всички усташи (а и
държавните служители) полагат клетва за вярност в името на Бога, Поглавника

67
Hrvatska smotra, 1943, br.7-10, р.445; Любомирова, И. Национализъм и национална
политика…, с.156.
68
10 април 1941 г. се пада на Велики четвъртък по великденските празници.
69
Katolički list (KL), br.17, 29.IV.1941; Krišto, J. Katolička crkva u II svjetskom ratu. – In: ČSP,
1995, br.3, p.461.
70
Crljen, D. Načela hrvatskog ustaškog pokreta. Z., 1942, рр.66-67; Poglavnik govori. Z.,
1941, р.91.
71
Hrvatski glas, br.165, 1.VIII.1941; Krišto, J. Hrvatsko katoličanstvo…, рр.129-132, 146-149,
158-160, 164-165; Ramet, P. (ed.)���������������������������������������������������������������������
.��������������������������������������������������������������������
Eastern Christianity and Politics in the XXth Century.�������������
Duke
������������
University Press, 1988, р.147.
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и НДХ72. Това обвързва религията, усташкото движение и хърватската държава
в едно цяло.
Статии със заглавия „Национализъм и католицизъм“, „Католическата
държава“ и т.н. пълнят страниците на печата73. Усташкото разбиране за католицизма и ролята на Католическата църква н�����������������������������������
ай-добр����������������������������
е обаче е представено в�����
статиите на Иво Губерина „Усташество и католицизъм“, публикувана в брой 7-10 на
„Хърватска смотра“ от 1943 г.74, както и в „Усташество и хърватство“, отпечата���������
75
на през 1945 г. в „Хърватски народ“ . Според автора хърватският католицизъм
в много отношения е задължен на усташкото движение, тъй като последното
създава всички условия за широкото му и свободно разпространение. Усташите
отбелязват, че за първи път след 1918 г. в хърватските земи католицизмът се
превръща в покровителствана и толерирана от държавата религия, т.е. в един
вид държавна религия. Именно поради тази причина католицизмът в НДХ се
„отприщва“ и се налага като един от основните компоненти в усташката идеология и пропаганда76.
И на идеологията, и на политическата си практика усташите слагат външен католически етикет����������������������������������������������������
.���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
Те идентифицират религията с нацията, заклеймява��
йки������������������������������������������������������������������������
своите политически опоненти като врагове на Бога�����������������������
.����������������������
Така те използват вярата като средство за провеждане на националната си политика77. За усташите
обаче католицизмът
���������������������������������������������������������������������
не
��������������������������������������������������������
е просто религиозна доктрина, а антисърбизъм,
���������������������
антисемитизъм, антикомунизъм и средство за популяризиране на тяхната идеология
сред масите.�������������������������������������������������������������
Националистите����������������������������������������������
използват так��������������������������������
ъв������������������������������
традицион��������������������
ен������������������
�����������������
фактор�����������
като религията, за да привлекат на своя страна вярвящото население в Хърватия. Затова
те полагат сериозни усилия да афишират своя католицизъм и да го проповядват
широко сред населението.
72
Клетвата пред Поглавника започва с думите: „Заклевам се във всемогъщия Бог и
във всичко, което ми е свято”, и завършва с: „Да ми помага Бог! Амин!”. (Вж. ЦДА, ф.176, оп.8,
а.е.1034, л.34; Spomen-knjiga prve obljetnice Nezavisne Države Hrvatske 10.IV.1941 – 10.IV.1942. Z.,
1942, р.6).
73
HN, br.21, 30.VI.1939; br.398, 11.IV.1942; Hrvatska straša, br.14, 18.I.1940; Katoli���������
č��������
ki������
�����
tjednik, br.26, 29.VI.1941; br.27, 6.VII.1941; br.30, 27.VII.1941.
74
Guberina, I. Ustaštvo i katolicizam. – In: Hrvatska smotra, 1943, br.7-10, рр.435-446.
75
НDA, f.1561, SDS, RSUP, Kut.8, 001.1.6, pр.11-13; HN, br.1258, 11.02.1945.
76
Hrvatski glas, br.68, 22.IV.1941; Станоевич, Б. Усташкий министр смерти: Анатомия
преступления Андрия Артуковича. Москва, 1989, с.78.
77
Hrvatska revija, XII.1951, br.4, pp.385-386; Trifkovic, S. The Ustaša Movement and European Politics, 1929-1945. Ph.D. Thesis, University of Southampton, 1990, р.398; Krizman, B. NDH
između Hitlera i Mussolinija. Z., 1986, р.140.
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За усташите католическото вероизповедание играе голяма роля не само
в миналото, но и в настоящето, тъй като НДХ, макар и вече свободна и независима държава, е застрашавана от неприятели. Б�����������������������������
орбата на
����������������������
националистите�����
п���
ротив�����������������������������������������������������������������������
сърбите се активизира и от катол��������������������������������������
ицизма��������������������������������
им – в пропагандата си те слагат знак за равенство между сръбството и православието. На 6 юни 1941 г. на
среща в Крижевци М. Будак говори за православните������������������������
като�������������������
врагове на хърватския народ�����������������������������������������������������������������
, които����������������������������������������������������������
се опитва������������������������������������������������
т�����������������������������������������������
да преместят границата на православието на за78
пад в ущръб на католицизма . Така усташите констатират, че с������������
образуването на Независимата държава Хърватия на 10 април 1941 г. не е унищожен
„византийско-православният“ натиск върху хърватите. Павелич отново вижда
своята държава в историческата роля на защитник на западната цивилизация
в борбата ����������������������������������������������������������������
й ��������������������������������������������������������������
срещу ��������������������������������������������������������
„�������������������������������������������������������
източния варваризъм������������������������������������
“�����������������������������������
. ���������������������������������
Така�����������������������������
НДХ ������������������������
е призвана да бъде������
�����
„����
стена“ и „щит“ срещу проникването на православието и да пресече пропагандата
на Сръбската православна църква. Затова вярата остава и по-нататък един от
основните стълбове на нова и свободна Хърватия79.
Съществува и друга важна причина (още от междувоенния период) за
пропагандата на католицизма от страна на усташите – надежда����������������
та им�����������
, че ще постигнат хърватския национален идеал с италианска помощ. И тъй като Италия
е здраво свързана с Ватикана, ��������������������������������������������
то силният
�����������������������������������������
католицизъм����������������������
���������������������������������
на хърватските националисти е ���������������������������������������������������������������
напълно логичен������������������������������������������������
, както и тяхното желание да активизират отношенията между Хърватия и Светия престол80. Друга причина усташите да отделят
толкова голямо внимание на религиозния въпрос е фактът, че католицизмът е
силно оръжие против марксисткия материализъм и атеизъм. Те често пишат за
преследването на католическото духовенство от партизани и четници. В пресата
се тръби за „мъченическата смърт“ на редица свещеници, както и за преследването на цялото католическо население в различни села и области на страната,
особено в Босна81.
Католиците са най-големият дял от населението на Хърватия (половината
от него) и са силно религиозни. Именно поради това католицизмът се използва с
популистки цели от усташите. На Католическата църква в тяхната пропаганда се
гледа като на важна институция в културния и политическия живот в страната,
Цит. по Dedijer, V. Vatican i Jasenovac..., p.129.
Hrvatski glas, br.68, 22.IV.1941; HN, br.163, 27.VII.1941; NDH, br.10, 5.III.1942; Hrvatska
smotra, 1943, br.7-10, р.438.
80
Nedelja, br.20, 25.V.1941.
81
Katolički tjednik, br.26, 29.VI.1941; br.36, 7.IX.1941; HN, br.887, 17.XI.1943.
78
79
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в която доминира
���������������������������������������������������������������������
верската (католическата) система на стойности.��������������
В своите идеологически разработки усташите постоянно изтъкват огромната й роля в НДХ
и своето позитивно отношение към нея.
За да привлекат Католическата църква на своя страна, националистите
пропагандират, че те са нейни „добри синове”, които бранят не само основите на
хърватската държава, но и интересите й. Усташите изтъкват, че самото възраждане на хърватския народ и държава през 1941 г. се основава на идеите, които
църквата разпространява, т.е. на моралния християнски кодекс82. Те твърдят, че
принципите, залегнали в социалната им програма, съдържат в себе си основните
идеи от папските послания и заръки. Последните са перифразирани в „Устава“
на усташката организация, където се казва: „Усташеството е морално движение,
което иска и настоява... основите на уредения, здрав и щастлив живот да бъдат
вярата и семейството“83. Всеки католик, според усташите, трябва да спазва тези
принципи�������������������������������������������������������������������
, защото р���������������������������������������������������������
елигията и традицията съдействат за опазването на хърватската национална идентичност�����������������������������������������������
. ���������������������������������������������
Това мнение се споделя и от българския посланик в Загреб Йордан Мечкаров84, който пише, че „на църквата и на морала в
усташката държава се гледа като на основа на държавния и народния живот, затова на тях се обръща най-голямо внимание“85.
Националистите представят усташеството за „конструктивно“ хърватско
национал������������������������������������������������������������������
но движение с ярко изразен религиозен характер. ������������������
Възпитанието в�����
усташките редове�����������������������������������������������������������
означава възпитание като вярващ католик�������������������
. �����������������
Религиозната преданост се смята за белег на хърватската национална идентичност и като такава се включва в личната етика на усташите86. В печата се подчертава, че тяхното
движение����������������������������������������������������������������������
е���������������������������������������������������������������������
„богоугодно“ (�����������������������������������������������������
бор��������������������������������������������������
ещо се с������������������������������������������
враговете на Бога и църквата�������������
���������������������
– еврейство-

Hrvatski glas, br.68, 22.IV.1941; HN, br.879, 7.XI.1943.
Това са онези стойности, които в своето коледно послание през 1942 г. папа Пий
XII прогласява като основа на „праведния обществен порядък“. (Вж. NDH, God.28, 1941, br.1;
Hrvatska smotra, 1943, br.7-10, рр.442-443).
84
Й. Мечкаров е роден през 1891 г. в гр. Кюстендил. Учи право в Брюксел, после драматургия в Париж. В София се завръща през 1911 г., където се занимава с театрална критика,
преводи и журналистика. През 1924 г. е аташе по печата при Българската легация във Виена.
През 1940-1941 г. е директор по печата в МВнР с ранг на пълномощен министър. От юни 1941
г. е български пълномощен министър в Загреб, където остава до края на септември 1944 г. След
това е съден от Народния съд и прекарва няколко месеца в затвора. Умира през 1964 г. в София.
(Вж. ЦДА, ф.1464, оп.1, а.е.13).
85
ЦДА, ф.1931, оп.1, а.е.32, л.6.
86
Katolički tjednik, br.27, 6.VII.1941; br.28, 13.VII.1941; Hrvatska smotra, 1943, br.7-10,
p.437, 445-446.
82
83
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то, масонството и комунизма) и в своите действия то не влиза в противоречие с
принципите на католицизма. Така��������������������������������������������
усташката����������������������������������
дейност се намира „��������������
���������������
в пълна хармо87
ния с католическия морал“ .
Според хърватските националисти посочената връзка обаче трябва да
е двупосочна – тяхното движение да спомага за превръщането на хърватите
във вярващи и предани католици, а пък „верско задължение“ на църквата е да
възпитава своите членове така, че в обществения живот те да подкрепят хърват�������
88
ското националистическо движение и да навлизат в редовете му . И. Губерина
пропагандира, че е „грях“ спрямо Бога да се седи пасивно в „решителната битка
с враговете на народа”, т.е. да не се участва в усташкото движение във военните
години89.
Националистите разработват въпроса за релацията църква-държава и
в теоретичен план. Според тях р�������������������������������������������
олята на държавата е да гарантира църковната свобода, докато инициативата в духовната сфера трябва да принадлежи на
църквата. Усташите са за отделяне на двете институции в НДХ, идея, която е
заимствана от разработките на правашите и ХСП по религиозния въпрос. И А.
Старчевич, и братя Радич се обявяват за отделяне на църквата от държавата и
настояват светската власт да не се намесва в делата на духовната, а клирът да
стои настрана от политиката. Те се изказват против клерикализма и се обявяват за една по-народна и демократична църква. А. Старчевич и братя Радич остро критикуват редица порядки в църквата и църковната йерархия, които не
служат на „народните”, т.е. на хърватските интереси, поради лоялността си към
Ватикана90.
Следвайки заръките на своите „учители”, усташите се обявяват против
„�������������������������������������������������������������������������
управление на клира������������������������������������������������������
“�����������������������������������������������������
и въвличане на църквата в светските работи и държав�������
ната политика в НДХ. Според тях епископите и свещениците не бива да се месят
в управлението на страната, т.е. да „не превземат и да не вършат държавните
дела����������������������������������������������������������������������
“���������������������������������������������������������������������
.��������������������������������������������������������������������
Хърватските крайни националисти������������������������������������
�����������������������������������
се ръководят от максимата, че������
„клерикалната държава не е идеал за католическа държава, а нейна карикатура“. Те
изрично посочват, че църквата и клирът не са призвани да организират новата
Hrvatska straža, br.14, 18.I.1940.
Hrvatska smotra, 1943, br.7-10, p.437, 439-440, 446.
89
Ibid, p.444.
90
Самият Старчевич, макар и семинарист, има изказвания против „поповщината”, която
злоупотребява с положението си и често следва по-скоро заръките на Рим, отколкото да защитава хърватските национални интереси. (Вж. Starčević, A. Izabrani spisi. Z., 1943, р.489; Starčević,
A. Politički spisi…, рр.29-30).
87
88
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хърватска ����������������������������������������������������������������������
държава, нито да се стремят към светска власт, а да се занимават с духовните въпроси в страната91.
Според пропагандата църквата и държавата установят тесни отношения
на базата на взаимното уважение и подпомагане. Изтъквайки обвързаността
си с Католическата църква, усташите обаче не отиват до крайност и обявяват
своето движение за народно, а не – религиозно или католическо. Иво Губерина
разяснява: „Усташеството не е прокатолическо... , не е верско движение, нито
е призовано в тази насока да възпитава хърватите“92.�������������������������
То
������������������������
си остава светско националистическо движение, при което католицизмът се поставя в служба на
тоталитарната държава и което се опитва да мобилизира католическа подкрепа за своите собствени политически цели. Ролята на католицизма в усташката
идеология не бива да се надценява. Не религията, а национализмът, и по-точно
антисърбизмът като негов основен елемент, са сърцевината на усташката идеологическа система. Католицизмът е само едно от измеренията му, заради религиозното разграничение между хървати и сърби93.
Всъщност усташизмът е секуларен краен национализъм, който разширява своята база с отварянето си към политическия католицизъм. Новите управници използват религията, за да привлекат масите към своето движение, а не
защото са особено религиозни. Те, както подчертава историкът от хърватски
произход Иво Банац, „ползват”, т.е „вещо манипулират“ своя католицизъм94.
Националистите прокламират своята преданост към католическата вяра, но
това по-скоро е декларация з����������������������������������������������
�����������������������������������������������
а хърватска културна идентичност, част от ����
хърватската национална традиция и основен отличителен белег от православното
християнство�������������������������������������������������������������
,������������������������������������������������������������
отколкото истинско религиозно обвързване�������������������
. Самите усташи изтъкват, че борбата им със сърбите не е религиозна по своя характер, така както
последните се опитват да я представят, а национална95.
***
Националистите�����������������������������������������������������
не
����������������������������������������������������
се интересуват много от религиозните догми и теологичните спорове. Те пропагандират католицизма не защото е „единствената
91
Katolički tjednik, br.26, 29.VI.1941; Cesarich, G. Croatia and Serbia. Why is Their Peaceful
Separation a European Necessity. Chicago, 1954, рр.88-89.
92
Цит. по Mužić, I. Hrvatska politika i jugoslavenska ideja. Split, 1969, р.232.
93
Biondich, M. Radical Catholicism and Fascism…, p.383.
94
Banac, I. Katolička crkva i liberalizam..., р.93.
95
Pavlowitch, St. The Improbable Survivor. Yugoslavia and It’s Problems, 1918-1988. Columbus, Ohio State University Press, 1988, p.101; Rojnica, I. Susreti i doživljaji. Razdoblje od 1938 do 1975
u mojim sjećanjima. Vol.1 (1938-1945). Munchen, 1969; Z., 1994, р.112.
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правилна и истинска религия“ в света, а защото спомага за националната диференциация в етнически и религиозно смесените хърватски земи. На него те гледат като на част от хърватската национална традиция и специфична отлика от
православното християнство. Интересен е фактът, че усташите не предприемат
„кръстоносен поход“ срещу исляма, а тъкмо обратното – толерират това вероизповедание в НДХ заради тактическите си съюзнически отношения с мюсюлманите в Босна и Херцеговина. Техните удари са насочени срещу православието,
което също е християнска религия. Това само по себе си доказва, че за усташите
католицизмът не е просто религиозна доктрина, а е по-скоро оръжие срещу православието, а оттам – и срещу сърбизма96.
Няма никакво съмнение, че борбата срещу православното християнство
означава борба срещу самите сърби, защото всъщност не „отклонението“ на
православните теологични догми и религиозни ритуали от католицизма тревожи хърватските сепаратисти, а връзката, която съществува между православието и сърбизма. На териториите, обявени за хърватски, усташите признават
единствено хърватското национално съзнание. Дейците на усташкото движение
обявяват�����������������������������������������������������������������
религиозната разлика �������������������������������������������
между католици и православни за много съще�����
ствена����������������������������������������������������������������������
, тъй като в техните земи тя напълно съвпада с националната принадлежност на хървати и сърби97. Затова в своята идеология и пропаганда усташите
много рядко наричат сърбите с това име, а по-често използват термините „православни“ или „гръко-източняци”, т.е. те гледат на тях не толкова като на етническа, колкото на религиозна група.
Хърватските крайни националисти се възползват от факта, че от времето
на Великата схизма (1054 г.) в Европа се води борба за надмощие между православието и католицизма. Те използват верската нетърпимост на Католическата
църква към „схизматиците“, за да се разправят със своите вековни противници.
Католицизмът е само лозунг в борбата им със сърбите в НДХ�������������������
.������������������
Т����������������
ака�������������
������������
съперничеството за надмощие между католицизма и православието няма характер на������
религиозна ���������������������������������������������������������������������
война в хърватските земи���������������������������������������������
, а �����������������������������������������
по-скоро – на����������������������������
национална борба между ����
хървати и сърби98. Това дава основание да се заключи, че усташите използват рели96
NARA, Office of Strategic Services (OSS). State Department Intelligence and Research
Reports, Part IV, Germany and Its Occupied Territories during World War II, рр.26-27; Ramet, P. (ed.).
Religion and Nationalism in Yugoslavia. – In: Ramet, P. (ed.). Religion and Nationalism in Soviet and
East European Politics. Duke University Press, 1989, р.47.
97
HN, br.163, 27.VII.1941.
98
Rojnica, I. Op.cit., р.112; Kazimirović, V. NDH u svetlu nemačkih dokumenata i dnevnika
Gleza fon Horstenau 1941-1944. Beograd, 1987, р.109.

98

ПЪРВА ГЛАВА

РЕЛИГИОЗНИЯТ ВЪПРОС В ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА НА УСТАШКОТО ДВИЖЕНИЕ

гията за свои политически цели. Те не обръщат внимание на другите православни групи, живеещи в хърватските земи, тъй като са малобройни и представата
за православието се налага от сръбското мнозинство. И
��������������������������
преди�������������������
,������������������
и по време на войната те не преследват българи, румънци, украинци и руснаци на територията
на Хърватия, което е доказателство, че атаката не е срещу православието, а конкретно – срещу сърбите. Ако има действия срещу черногорците, те са по-скоро
срещу сръбското им национално съзнание, а не заради вероизповеданието им99.
Националистите в Хърватия правилно отчитат обстоятелството, че в исторически план православието се възприема от сръбското селячество като израз
на неговата националност, а Сръбската православна църква – като национална
институция. Те са силно обезпокоени от два факта. Първо, в Източна Европа
(византийския културен кръг) православната църква винаги е била държавна
(”цезаро-папистка”) църква, трансформирайки се през XIX в. в национална, при
която държавната власт стои над църквата100. И второ, през дългия период на
османското владичество, поради отсъствието на държава, ������������������
църквата ���������
играе национална роля – за запазване на сръбската духовна култура и за поддържане на
сръбския национален дух. Сръбската православната църква (СПЦ) съхранява
през вековете �����������������������������������������������������������������
своята исторически тясн������������������������������������������
а�����������������������������������������
връзка с нацията. ����������������������
Тя е знаме на сръбската национална борба за освобождение и независимост. Православните виждат в
нея повече символ на националната, отколкото на религиозната идея101.
За усташите православната религия е неделима от сръбската национална
идентичност, а �����������������������������������������������������������
православната ���������������������������������������������
църква – защитник на сръбските национални интереси. В своята идеология те подробно разработват въпроса за историческата
роля на тази църква. Те посочват, че влиянието й следва миграцията на сърбите,
които се заселват в хърватските земи още през XVI-XVII в. и така в тях се появяват първите православни черкви и манастири. До XVIII в. православните на
хърватска територия са под юрисдикцията на Сръбската патриаршия в Печ, а

99
Obrknežević, M. Razvoj pravoslavija u Hrvatskoj i Hrvatska pravoslavna crkva. BarcelonaMunchen, 1979, р.34; Mužić, I. Pavelić i Stepinac. Split, 1991, р.47.
100
Това важи и за България, Гърция и Румъния. Понякога дори държавният глава е и
църковен лидер. (Вж. HDA, f. 211, kut.39 Zapisnik IV sjednice Sabora 25.II.1942, р.167; Sugar, P. East
European Nationalism, Politics and Religion. Ashgate, 1999, рр.46-47; Bogović, M. Država i crkva u
srpskom pravoslavlju. – In: Dijalog povjesničara-istoričara, 1, Pečuh, 20.-22. studenoga 1998 (prir. H.
Fleck, I. Graovac), Z., 2000, p.85, 87).
101
NARA, M 1203 – 28, doc.860H.9111/91, p.2; Survey of Yugoslavia, 1.XII.1942, p.26; Pavelić,
A. Hrvatska pravoslavna crkva. Madrid, 1984, pp.129-138; Ramet, P. (ed.). Religion and Nationalism in
Yugoslavia…., pр.303-304.
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след нейното разпускане през 1766 г. за тях се създава митрополитски център в
Карловци102.
От втората половина на XIX в. сърбизирането на несръбските православни върви с бързи темпове, тъй като хърватите нямат своя собствена държава,
докато сърбите вече разполагат с такава. Унгария в рамките на дуалистичната
монархия също залага на православните в антихърватската си политика, прилагайки принципа „разделяй и владей”. В края на XIX в. бан Куен-Хедервари
основава първите сръбски православни училища; знамето на Кралство Сърбия
се налага като знаме на православната църква в хърватските земи, а православните в тях се подчиняват на сръбския патриарх. Същото се случва и в БоснаХерцеговина след австро-унгарската окупация през 1908 г. Постепенно чрез
религиозната принадлежност се затвърждава пробуждането на националното
съзнание в региона – православните се обявяват за сърби, а католиците – за
хървати. От тогава „сръбски“ става синоним на „православен”, а СПЦ – знаме на
сръбската национална борба за освобождение и независимост103.
На усташите е добре известна ролята на православната църква в появата и
развитието на модерния
��������������������������������������������������������������
сръбския
�����������������������������������������������������
национализъ���������������������������������
м от XIX в. насетне, както и�����
участието на православното духовенство в политиката. Още след създаването на
сръбската държава през XIX в. църковните лидери стават изразители на националния експанзионизъм. Някои от тях участват в разработването на националната идеология на сърбите и обявяват Босна и Херцеговина за етнически сръбски земи. Много православни свещеници се присъединяват към четническите
редове, включително и по време на Втората световна война104.
След 1918 г. православната църква вече се ползва с привилегирован статут
в Югославия. На нея се поставя конкретна политическа задача – да съдейства за
обединението на сръбския народ в една национална държава. Още през 1919 г.
се създава единна СПЦ, на която през 1920 г. се възстановява патриаршеският
статус. Така всички православни в Югославия, включително и несърби – бълObrknežević, M. Op.cit., pр.9-14.
HDA, f.211, kut.6 Brzopisni zapisnik Hrvatskog državnog sabora Nezavisne države Hrvatske,
IX sjednica, 28.02.1942, p.1125; NARA, M 1203 – 28, doc.860H.9111/91, p.2; Pavelić, A. Hrvatska pravoslavna crkva...., рр.129-138.
104
Така например, Момчило Джуич от Книн става командир на „Динарската дивизия”,
която извършва етническо прочистване на хървати и мюсюлмани в Хърватия и Босна по време на войната. (Вж. NARA, M 1203 – 28, doc.860H.9111/91, p.2; Survey of Yugoslavia, 1.XII.1942,
p.26; Perica, V. Balkan Idols. Religion and Nationalism in Yugoslav States. New York, Oxford University
Press, 2002, р.6, 23).
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гари, черногорци, украинци, румънци, албанци, гърци и други, са подчинени
на патриарха в Белград. Православието става основа на великосърбизма и за
повечето несръбски народности в Югославия то е равносилно на сръбския шовинизъм105. Православната църква в Югославия има пълна свобода на действие. Тя укрепва и започва да налага влиянието си дори върху правителството и
парламента106. СПЦ се превръща в проводник на сръбската национална политика. Усташите се обявяват особено против разпространяващата се в Югославия
практика сръбски елементи (агитатори, чиновници, свещеници и т.н) да преминават в хърватските земи и да ги колонизират, строейки православни черкви
и полагайки усилия да асимилират „православните хървати”. Затова и хърватските сепаратисти, виждайки, че сръбските политици използват православието
за създадаването на „Велика Сърбия”, се настройват крайно негативно спрямо
него и това отношение се запазва и в новата НДХ107.
Ръководните среди в Хърватия констатират, че сръбските националисти
се активизират особено след 1941 г., опитвайки се да използват православното
население в НДХ за разпалване на вътрешен национален конфликт в страната.
Така за усташите проблемът със сръбското население в НДХ не е в неговото православие, а в това, че то е използвано от Сръбската православна църква и сръбското правителство за антихърватска дейност108. Затова не са малко и усташките закани към „външните“ сърби. М. Лоркович предупреждава: „Разправата с
чуждите агитатори, които искат на верска основа да отровят хърватския народ
и държавното единство, е и ще бъде до края безпощадна”109.
Твърде показателно за отношението на усташите към православието и неговата църква е становището на Павелич, изразено на заключителното девето

HN, br.163, 27.VII.1941; Pavelić, A. Hrvatska pravoslavna crkva...., рp.4-6, 129-138.
Това личи особено по време на конкордатската криза. През 1939 г. патриарх Гаврило се
обявява и против Споразума и „отцепването“ на Хърватия. Той играе голяма роля и в преврата
от 27 март 1941 г. Когато немците превземат Белград, той отказва да напусне Сърбия, заради
което е изпратен в концентрационен лагер в Австрия. Връща се едва през 1946 г. и отново оглавява православната църква. (Вж. Singleton, F. A Short History of the Yugoslav Peoples. Cambridge
University Press, 1985, р.196; Mužić, I. Pavelić i Stepinac…, рр.16-21).
107
ДА-МВнР, папка 40, оп.1аП, а.е.589, л.62; Jelić-Butić, Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska
1941-1945. Z., 1978, р.173; Obrknežević, M. Op.cit., рр.15-16.
108
HN, br.80, 3.V.1941; br.639, 24.II.1943; NDH, br.20, 25.IX.1941; Krišto, J.��������������������
Protukatolička�����
�������������������
pro����
paganda Srpske pravoslavne crkve tjekom Drugoga svjetskog rata. – In: Dijalog povjesničara-istoričara,
Z., 2000, №2, pp.528-530.
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Lorković, M. Narod i zemlja Hrvata..., р.69.
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заседание на Сабора на 28 февруари 1942 г.110. Той посочва, че най-сложен за
решаване в НДХ е въпросът за православната църква (която усташите наричат
„гръко-източна“)111, а не за православната религия����������������������������
�����������������������������������
, която���������������������
,��������������������
също���������������
като католицизма,���������������������������������������������������������������������
е християнска�������������������������������������������������������
вяра��������������������������������������������������
. ������������������������������������������������
Проблемът опира до юрисдикцията
�����������������������������
на Сръбската па112
триаршия . Тъй
��������������������������������������������������������������
като хърватите не формират своя автокефална Хърватска православна църква (ХПЦ) по време на Възраждането и след него113, СПЦ поема
тази роля и полага сериозни усилия да посърби цялото православно население в
хърватските територии. Сърбите идентифицират своята църква с нацията, следователно, всеки православен, който се намира под юрисдикцията на СПЦ, се
смята за член на тяхната нация, т.е. за сърбин. По този начин те се опитват да
извършат експанзия в чужди земи и тяхна непосредствена жертва става хърватският народ. Павелич развива тезата, че в НДХ „никой не закача православието“,
защото вярата е „свободен избор“ на човека, но държавата не може да позволи
съществуването на��������������������������������������������������������
Сръбска
�������������������������������������������������������
православна църква на своя територия�����������
.����������
От трибуната на Сабора той заявява���������������������������������������������������
, че в ��������������������������������������������
Хърватия������������������������������������
се води борба не против православието, а против сърбизма, който дестабилизира страната114.
Усташите обясняват непримиримата си позиция към православната църква в НДХ с обстоятелството�����������������������������������������������������
, че ������������������������������������������������
тя е���������������������������������������������
„национална
�������������������������������������������
църква“ и като такава е състав�������
на част на сръбската държава. Те изтъкват, че сръбските държавни органи (поконкретно кралят) са
��������������������������������������������������������
тези, които определят
�����������������������������������������
патриарха����������������������
�������������������������������
,���������������������
или най-малкото одобряват неговото избиране. Така православната църква се превръща в оръжие в
ръцете на краля и сръбското правителство. Усташите предупреждават, че ако в
НДХ се позволи съществуването на �����������������������������������������
СПЦ,�������������������������������������
това означава да се допусне сръбската държавна власт да се меси във вътрешните дела на НДХ, което е недопустимо
Тази р���������������������������������������������������������������������������
еч е публикувана в „Н������������������������������������������������������
езависима държава Хърватска���������������������������
“ на 5 март 1942 г. под����
�������
заглавие „Православието не го закача никой, но в хърватската държава не може да има Сръбска
православна църква“. Същата теза се споделя в Сабора и от министър М. Пук. (Вж. NDH, br.10,
5.III.1942; Poglavnik Nezavisne države Hrvatske Dr Ante Pavelić svome narodu. Govori. (Zakonska
odredba o osnutku Hrvatske pravoslavne crkve). Sv.2, Karlovac, 1942, рр.5-8).
111
Усташите я наричат гръко-източна, тъй като векове наред всички православни са били
подчинени на гръцкия патриарх. (Вж. Pavelić, A. Hrvatska pravoslavna crkva..., р.10).
112
Традицията е наложена още от унгарците в рамките на Австро-Унгария, които издават закон, с който православните в Унгария се подчиняват на сръбския патриарх. (Вж. HDA,
f.211, kut.6 Brzopisni zapisnik Hrvatskog državnog sabora Nezavisne države Hrvatske, IX sjednica,
28.02.1942, p.1125).
113
Въпреки че през 1861 г. Е. Кватерник апелира към бан Шокчевич да основе ХПЦ, идеята така и не се реализира. (Вж. Obrknežević, M. Op.cit., р.28).
114
Ustaška misao. Poglavnikovi govori 12.X.1941 – 12.IV.1942. Z., 1942, р.65, 67; Pavelić, A.
Hrvatska pravoslavna crkva..., p.10, 15.
110
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за суверенна държава. Така православната църква се превръща в политическо
средство, насочено против самото съществуване на хърватския народ и държава115.
Във вестник „Хърватски народ“ от 30 юли 1941 г. директно се заявява, че в
НДХ не може да се позволи съществуването на Сръбската православна църква
като институция, тъй като тя��������������������������������������������
тясно се идентифицира със сръбския национализъм. Обвиненията срещу нея са, че тя винаги е споделяла целта на сръбските
националисти –
�������������������������������������������������������������
да
�����������������������������������������������������������
превърнат�����������������������������������������������
��������������������������������������������������������
Хърватия в������������������������������������
�������������������������������������
зона на сръбската политическа, икономическа и културна експанзия��������������������������������������������
. Усташките дейци добре разбират, че великосърбите се осланят на нея, за да спечелят на своя страна православната част
от населението в НДХ116. Те заклеймяват подкрепата, която СПЦ оказва на четниците, краля и доминираното от сърбите ���������������������������������
югославско ����������������������
правителство в емиграция. Затова в усташката пропаганда дейността на православната църква в НДХ
е определяна като „злокобна“, „фатална“ и „зловеща“, тъй като тя „става оръжие
за сърбизиране в ръцете на краля и правителството в такава степен, че въобще
престава да бъде църква“117.
В пресата си усташите насочват голяма част от своите атаки и против православното духовенство. Според тях именно ��������������������������������
чрез ���������������������������
него белградското прав�����
ителство прокарва своята великосръбска политика������������������������������
. Усташите ц������������������
итират �����������
много �����
документи и материали, от
��������������������������������������������������������
които
�����������������������������������������������������
проличава,
�����������������������������������������������
че����������������������������������
православното духовенство е�������
националистически настроено и
������������������������������������������������
че работи в служба на сръбските национални интереси�����������������������������������������������������������������
.����������������������������������������������������������������
Много свещеници и дори митрополити с���������������������������
а��������������������������
изобличавани
�������������������������
като разпро�������
странители на великосръбската пропаганда. В печата се поддържат твърдения,
че п�����������������������������������������������������������������������
равославните свещеници „�����������������������������������������������
������������������������������������������������
избиват католици�������������������������������
“������������������������������
, ����������������������������
„���������������������������
върш�����������������������
ат���������������������
злодеяния“����������
,���������
не зачитат католическите и мюсюлманските светини и традиции и подкрепят борбата
против хърватската държава, дори се сражават на страната��������������������
на четниците и пар118
тизаните .
***
След като хърватските управници слагат знак за равенство между националното и религиозното съзнание на сърбите в НДХ, те се надяват, че православ115
HDA, f.211, kut.6 Brzopisni zapisnik Hrvatskog državnog sabora Nezavisne države Hrvatske,
IX sjednica, 28.02.1942, p.1125; Hrvatska straša, br.10, 13.I.1940; Budak, M. Jugoslavija…, р.145.
116
NARA, OSS, Germany ant its..., рp.26-27; HN, br.167, 30.VII.1941.
117
Hrvatska straša, br.10, 13.I.1940; br.47, 23.XI.1941; HN, br.1079, 9.VII.1944; Богдан, И.
Д-ръ Анте Павеличъ разреши хърватския въпросъ. С., 1943, с.42-43, 61-62.
118
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1250, л.84-87; Spomen-knjiga..., р.31; Budak, M. Jugoslavija. …,
рр.145-146.
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ните лесно ще забравят сръбската си идентичност, ако се принудят да изоставят
своята религия. Позицията им е разяснена от стожерника (военния командир)
Виктор Гутич119, който на 24 юни 1941 г. директно заявява, че първата стъпка за
денационализацията и асимилацията на сръбския етнос в НДХ е откъсването му
от влиянието на СПЦ. Усташите вярват, че приобщаването към Католическата
църква ще направи сърбите „хървати“ и ще павира пътя към така желаното национално единство120. Още на 15 май 1941 г. министърът на вероизповеданията
и образованието Миле Будак формулира усташката програма за решаването на
сръбския въпрос в гр. Госпич по следния начин: „Един дял от сърбите ще избием, други ще изселим, а останалите ще преобърнем към католическата вяра и
така ще ги претопим в хървати”121. На въпроса на българския посланик в Загреб
Й. Мечкаров как хърватите ще се справят със сръбската опасност в НДХ, министърът на вътрешните работи Андрия Артукович пък отговаря: „Много лесно.
Половината от сърбите ние ще превърнем в католици“122.
Несъмнено в намерението си да покатоличат част от сърбите, усташите
се ръководят от националистически подбуди и интереси, а именно – „хърва119

Лука.

В. Гутич става известен с участието си в зверствата срещу сърбите в региона на Баня

120
HN, br.1108, 13.VIII.1944; Jelinek, Y. Nationalities and Minorities in the Independent State
of Croatia. – In: Nationalies Papers, vol.VIII, 1980, No.2, р.198; Kobsa, L. O organizaciji ustaškog aparata vlasti za provođenje terora u tzv. NDH. – In: Zagreb u NOB-i i socialističkoj revoluciji. Z., 1971,
рр.228-229.
121
Цит. по Čulinović, F. Op.cit., р.348.
122
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1034, л.15.
А. Артукович учи във францисканския манастир в Широки брег, Херцеговина. Изявява се
като страстен хърватски националист още от студентските си години. Участва във въстанието в
Лика през 1932 г. („Велебитското въстание”), след чийто провал емигрира в Италия. В навечерието
на Втората световна война се установява в Германия, откъдето след 10 април се завръща в
Хърватия. Назначен е за министър на вътрешните работи и остава на този пост до есента на 1942
г. От октомври 1942 г. до април 1943 г. е министър на правосъдието и вероизповеданията, след
което отново заема поста министър на вътрешните работи. Артукович се очертава като един от
най-доверените хора на Павелич. Той е сред привържениците на политиката на „твърдата ръка“
спрямо сърбите. Под негово подчинение е мрежата от концентрационни лагери в страната –
така той носи пряка отговорност за масовите убийства на сърби, евреи и цигани. През есента
на 1943 г. обаче губи доверието на Поглавника и изпада в немилост. След 1945 г. бяга в Австрия,
откъдето се прехвърля в САЩ. Югославските власти обаче настояват да бъде екстрадиран оттам
като военнопрестъпник и през 1984 г. е арестуван. През 1986 г. е предаден на югославското
правосъдие и е осъден на смърт за „военни престъпления”. Присъдата обаче не е изпълнена
поради лошото му здравословно състояние и напреднала възраст. Умира в Загреб през 1988 г.
(Вж. ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1250, л.54; оп.20, а.е.363, л.18; Omrčanin, I. Dramatis personae and finis
of the Independent State of Croatia in American and British Documents. Pennsylvania, 1983, рр.17-18;
Matković, H. Povijest Nezavisne Države Hrvatske. Kratak pregled. Z., 1994, р.217)
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тизирането“ на населението в новата държава и превръщането й в етнически и
религиозно хомогенна страна. В своя реч във велика жупа (област – б.а.) Бараня
на 18 ноември 1941 г. А.������������������������������������������������������
Павелич заявява, че има един (хърватски) народ на територията на НДХ, но той е разделен на много вероизповедания, които разбиват единството му отвътре и това го води към гибел123. Според Поглавника е
„нещастие”, когато един народ изповядва много религии и е „разделен“ от много църкви. Логиката е, че това състояние на нещата трябва да се промени, т.е
православните да приемат католицизма, тази религия да се наложи като официална и доминантна в страната и Католическата църква да стане единствената призната църковна институция в НДХ124. На въпроса за покатоличванията
Павелич посвещава и специална брошура: „Истината за т.нар. прекръщаване на
православните”125.
За да обосноват необходимостта православното население да приеме новата хърватска държава и да заживее мирно в нея, още през лятото на 1941 г.
хърватските националисти обявяват пречанските сърби (т.е. сърбите в НДХ) за
част от хърватската нация. Тезата на усташите е, че след основаването на хърватската държава вече съществува хърватска политическа нация, от която православното население е неразделна част. От този момент насетне тази теза заема
своето важно място в усташката пропаганда. Тя намира най-точна формулировка в изявленията на Павелич, публикувани във в. „Нойе Орднунг“ на 24 август
1941 г.: „Що се отнася до сърбите, тук има объркване на понятията. Има твърде
малко истински сърби в Хърватия. Повечето са хървати, приели православното
вероизповедание”126. Вестник „Хърватски народ“ на 30 юли 1941 г. официално
отрича в НДХ да има сърби127. Миле Будак също се включва активно в кампанията. Той поддържа тезата, че живеещите в Хърватия сърби са „православни
хървати”, които дългогодишната великосръбска пропаганда е посърбила. В книгата си „Хърватският народ в борбата за самостоятелна и независима хърватска

123
Богдан, И. Цит.съч., с.42-43, 61-62; Pavelić, A. Hrvatska pravoslavna crkva..., р.7; Spomenknjiga..., р.31, 78.
124
Така Павелич разяснява нуждата от покатоличване пред православните, доведени при
него на 18 ноември 1941 г. от великия жупан (областен управител – б.а.) на жупа Бараня Степан
Хефер. (Вж. ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1153, с.65).
125
Pavelić, A. Istina o tobožnjem prekrštavanju pravoslavnih. – In: Hrvatska misao, 1953, br.2,
рр.5-26. Тази брошура е част от книгата на Павелич „Doživljaji”. Vol.2, Madrid, 1968; Z., 1996.
126
Цит. по Djilas, A. Op.cit., р.118; Katalinić, K. Rađanje drđave: NDH, Tito, „hrvatsko proljece“ i 1991. Z., 1994, p.71.
127
HN, br.167, 30.VII.1941.
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държава“ Будак пише: „Девет десети от тези, които днес в хърватските земи се
наричат сърби, нямат в своята кръв нито една капка сръбска кръв”128.
Тези усташки постановки се оказват твърде удобни за представяне пред
света на сръбския въпрос в НДХ като „хърватски“, т.е. вътрешен въпрос. На срещата си с Хитлер и Рибентроп на 6 юни 1941 г. в Бергхоф Павелич заявява, че
преди 60-70 години в Хърватия изобщо не е поставян въпросът за сръбското
малцинство, защото то не е съществувало на хърватска територия129. Малко покъсно Поглавникът разяснява и пред германския военен представител в Загреб
Едмунд Глайзе фон Хорстенау130, че не само мюсюлманите, но и голяма част от
сърбите в НДХ са част от хърватската нация. И докато сред мюсюлманите хърватското национално съзнание е добре съхранено, при православните е доста
по-различно, тъй като под влиянието на сръбската пропаганда те са започнали
да се сърбеят и да се наричат „сърби”131.
Един от парадоксите в усташката идеология е, че усташите смятат сърбите
за „непълноценна“ и „вредна“ раса, и същевременно ги обявяват за неразделна
част от хърватската нация. Противоречието е очевидно – заявява се, че в НДХ
няма сърби (те са „православни хървати”), същевременно същите се преследват
и ликвидират, защото са сърби. От една страна, те са представяни като отделен
народ, враждебен на хърватите, срещу който трябва да се прилагат най-крайни
мерки. От друга страна, обявяват се за хървати, които по време на османския
период са приели православието (т.нар. „православни хървати”, „местно православно население“ и т.н.)132.

128

p. 23.

Budak, М. Hrvatski narod u borbi…., рр.175-176; Budak, М. Pjesnik i mučenik Hrvatske...,

129
Vrančić, V. Branili smo državu. Uspomene, osvrti, doživljaji. Barcelona-Munchen, 1985, v.2,
р.30; Krizman, B. Ante Pavelić i ustaše…, р.485, 489; Кочанков, Н. Създаването на Независимата
хърватска държава, видяно от България. – В: Минало, ІІІ, 1996, №2, с.52.
130
Той е представител на немските въоръжени сили в Хърватия, чиято мисия е да защитава немските военни интереси в региона. Негова основна задача е да подпомогне формирането
на хърватските въоръжени сили и да упражнява пълен контрол върху тях. На него е поръчано „в
случай на нужда“ да „съветва“ хърватското правителство и армия. Интересното в случая е, че като
австриец Хорстенау не се слави с „великогерманска“ ориентация и не симпатизира на усташкия
режим. Още от август 1941 г. той започва да критикува остро усташите и да изобличава техните
зверства и терористичните им методи на управление. Умира във военен лагер близо до Нюрнберг
през 1946 г. (Вж. ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1054, л.27; Kazimirović, V. Op.cit., 8, 13, 28-30, 39, 41, 45, 49, 87,
102).
131
Perić, I. Suvremeni hrvatski nacionalizam. Z., 1976, р.185; Kazimirović, V. Op.cit., р.106.
132
Tomasevich, J. War
������������������������������������������������������������������������
and Revolution in Yugoslavia, 1941-1945. The Chetniks. Stanford University Press, California, 1975, р.257, 259; Trifković, S. Op.cit., рр.218-219.
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Идеята, че православните са „хървати и по език, и по Отечество“, които
се различават от своите сънародници само по религия, не е оригинална усташка
идея, а е пряко заимствана от правашката идеология. По мнението на „бащата“
на модерния хърватски национализъм А. Старчевич, ������������������������
хърватската нация включва в себе си не само католиците-хървати, но и всички онези, които живеят в
хърватските земи и ��������������������������������������������������������
в хода на историческото развитие са „преминали“ към православната или ислямската вяра и понастоящем ги изповядват. За него сърби
са само православните в Сърбия, а всички онези, които живеят размесени сред
хърватите, са „хървати от православната вяра“. Тези, които настояват да бъдат
наричани сърби в Хърватия, той определя като врагове на хърватския народ133.
Поддържайки тезата, че в Хърватия няма чисти сърби, хърватските националисти изтъкват „съществената“ разлика между пречанските сърби и тези в
Сърбия. Те твърдят, че двете общности имат обща религия и език, но ги разделят столетия различно историческо развитие и културни влияния. Според тях
пред православните в НДХ има две възможности: или да се претопят в средата, в
която живеят, или да се поддадат на великосръбската пропаганда. Първата възможност би им осигурила „равни права с останалите граждани на хърватската
държава“, а втората ги превръща в „маши на Белград”134. Аргументът на усташите е, че както на хърватите-католици Отечеството им не е нито Италия, нито
Ватикана, а на хърватите-мюсюлмани – нито Турция, нито Мека, така и за хърватите-православни то не е Сърбия. Хърватските националисти пропагандират,
че за всички етнически групи, живеещи в хърватските земи, общото Отечество
може да бъде единствено и само Хърватия135.
Тезата за сърбите като „православни хървати“ и като неразделна част от
хърватската нация се разработва от доста усташки идеолози (М. Будак, М. Пук136,
М. Лоркович и други), като голяма част от тях се позовават и на трудовете на редица хърватски националисти-историци, като д-р Доминик Мандич137, Милан
133
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1153, л.65; ДА-МВнР, папка 40, оп.1аП, а.е.589, л.55; Hrvatska straša, br.47, 23.XI.1941; Starčević, A. Politički spisi..., р.44.
134
HN, br.1079, 9.VII.1944; Lorković, M. Narod i zemlja Hrvata. Z., 1939, рр.69-71.
135
Hrvatska straša, br.47, 23.XI.1941; HN, br.1108, 13.VIII.1944.
136
Мирко Пук е праваш още от времето на Първата световна война и член на усташкото
движение от 1930 г. В НХД е министър на правосъдието и вероизповеданията през периода
април 1941 – октомври 194��������������������������������������������������������������
2 г.����������������������������������������������������������
Също така е член
���������������������������������������������
на��������������������������������������
Държавното в�������������������������
��������������������������
ече����������������������
и��������������������
полковник от ������
л�����
ичната гвардия на Павелич. През 1945 г. бяга в Австрия, но е предаден заедно с други членове от
хърватското правителство на партизаните и е екзекутиран. (Вж. Pavelić, A. Putem hrvatskog
državnog prava …, p.585; Mužić, I. Pavelić i Stepinac…., p.141).
137
Д. Мандич е францисканец от Херцеговина, който заминава през 1939 г. за Рим във
Върховната управа на францисканския орден.
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Шуфлай138, Иво Пилар139, Крунислав Драганович140 и други. Всички те отстояват
твърдението, че до идването на турците в хърватските земи не е имало сърби,
т.е. в голямата си част те са от хърватски произход и само малък дял е преселен
от Сърбия. През османския период (XVI и XVII в.) една част от католическото
хърватско население, под натиска на сръбското православно духовенство и при
„подкрепата“ на турците, е минало не само към исляма, но и към православието,
надявайки се по този начин да спаси живота си141.
Във в. „Хърватски народ“ от 14 януари 1945 г. се публикува програмната статия „Хърватските православни не са от сръбски произход”142, в която се
обобщава, че чрез православната църква е направен опит привържениците на
източния църковен обред, които живеят на хърватска територия, национално
да се определят за сърби. Изобщо усташите твърдят, че православието крепи
сърбизма в техните територии. По този начин то отслабва хърватството, разбивайки неговото единство143. Според усташите мнозина католици са приели
православието и в междувоення период в резултат на различен натиск – поради
смесените бракове144 или за благополучие (така по-бързо се издигат по социалната стълбица). По изчисления на хърватските националисти в Югославия

138
М. Шуфлай е историк, професор в Загребския университет от 1908 г. до 1918 г., а след
това и публицист. След Първата световна война е с подчертано правашка ориентация. Той е
един от идеолозите на хърватския национализъм. Съден е от белградските власти през 1921 г.
(негов адвокат е Анте Павелич) и е убит в Загреб от полицейски агент през февруари 1931 г.
(Вж. Hrvatska smotra, 1936, br.9-10, p.305; 1936, br.11, p.384; Pavelić, A. Putem hrvatskog državnog
prava…, p.588).
139
И. Пилар учи право във Виена и специализира в Париж. Установява се в Босна и се
занимава с книжовна дейност. След Първата световна война се завръща в Загреб. Заедно с М.
Шуфлай е съден през 1921 г. от властите за „предателство”, тъй като симпатизира на крайните
хърватски националисти. Занимава се с философия, история, геополитика. Убит е през 1933 г.
На негово име през 1997 г. е кръстен Иститута по обществени науки в Загреб.
140
Учи богословие в Рим. От 1942 г. е професор по църковна история към Богословския
факултет на Загребския университет. Известно време е секретар на архиепископ И. Шарич в
Сараево. През 1943 г. се завръща в Рим, където става секретар на хърватския папски институт
„Св. Йероним”. След 1945 г. е един от организаторите на извеждането на оцелели усташи към Аржентина, Парагвай и др. Смята се, че лично той е помогнал на Павелич да избяга в Аржентина.
През 1967 г. се завръща в Югославия. Умира в Сараево през 1983 г. (Вж. Ramet, S. (ed.). Nezavisna
Država Hrvatska 1941-1945..., р.236).
141
HDA, f. 211, kut.39, Zapisnik IV sjednice Sabora 25.II.1942, р.118, 167-168; HN, br.859,
14.X.1943; br.1122, 30.VIII.1944; Spomen-knijga..., р.77.
142
HN, br.1234, 14.I.1945.
143
Ibid, br.1079, 9.VII.1944; br.1234, 14.I.1945; Lorković, M. Op.cit., pp.70-71.
144
Въпреки строгите католически правила при сключване на брак, католическата съпруга
при смесените бракове е считана от СПЦ за православна и е приемана в новата си религия без
никакви формалности. (Вж. Alexander, S. Church and State..., р.26).
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около 200-250 хил. души са напуснали Католическата църква и са обърнати към
православието145.
Всичко това дава основание покатоличването на православните в НДХ
да се обяви официално за „рехърватизация”, т.е. връщане на „посърбените хървати“ към „вярата на прадедите”, към „бащината вяра”, а следователно – и към
„хърватското народно тяло”, което би възстановило единството на хърватския
народ146. През февруари 1942 г. от трибуната на Сабора министърът на правосъдието и вероизповеданията М. Пук оправдава акцията по покатоличването на
православните в НДХ с това, че в миналото те са били католици и след разпадането на Югославия вече „свободно“ могат да изразят желанието си в НДХ да се
върнат към „старата“ си вяра147.
Усташката преса публикува дори такива абсурди, като благодарствени телеграми на покатоличени православни, които изразяват радостта си от смяната
на своето вероизповедание. Те сами се обявяват за потомци на онези хървати,
които под чужд натиск са се отказали от вярата си и са станали жертва на чужда
верска пропаганда и обещават да работят за изграждането и отбраната на „милото ни Отечество”148. Идеята, прокарвана от усташите, е, че сърбите, приели
католицизма, сами се обявяват за „синове на хърватската земя“ и нямат друго
Отечество освен Хърватия.
От началото на 1942 г. в усташката идеология обаче се наблюдава съществена еволюция по верския въпрос. Тя се дължи на неуспешната религиозна
политика в страната – неспособността православието да бъде изкоренено от
хърватските земи и заменено от католицизма, както и на директния немски натиск за омиротворяване на НДХ. Верският въпрос се разяснява теоретично в
новосформирания хърватски Сабор, чийто заседания започват на 23 февруари
1942 г. Промененото официално становище на новите хърватски управници по
въпроса за правата���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
на различните
�����������������������������������������������������
������������������������������������������
верски общности���������������������������
в страната личи от изявлението на м��������������������������������������������������������������
инистър�������������������������������������������������������
а������������������������������������������������������
на правосъдието и �����������������������������������
вероизповеданията������������������
Мирко Пук �������
на шестото заседание на Сабора от 25 февруари 1942 г., както и от това на Анте Павелич
на деветото заседание, проведено на 28 февруари 1942 г.149.���������������������
Така хърватските по145
HN, br.80, 3.V.1941; br.639, 24.II.1943; br.1079, 9.VII.1944; br.1234, 14.I.1945; NDH, br.20,
25.IX.1941.
146
HN, br.859, 14.X.1943; br.1122, 30.VIII.1944; Spomen-knjiga…, p.77.
147
НDA, f. 211, Brzopisni zapisnici...., p.118; Hrvatska straša, br.26, 29.VI.1941.
148
Такава е телеграмата на населението на велика жупа Бараня до Поглавника на НДХ,
публикувана във в. Hrvatska straža, br.47, 23.XI.1941.
149
Речите на М. Пук и А. Павелич са публикувани като програмни в „Хърватски народ”.
(Вж. HN, br.362, 26.II.1942; br.365, 1.III.1942).
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литици излагат новото правителствено становище, което е съществена промяна
в усташката идеология по религиозния въпрос.
Министър Пук се опитва да опроверга�������������������������������
����������������������������������������
е������������������������������
�����������������������������
обвиненията на чуждата�������
пропаганда, че ���������������������������������������������������������������
авторитарните и тоталитарните държави �������������������������
са противници на религията и ограничават верската свобода на своите поданици и твърди, че напротив
– именно те са техен гарант��������������������������������������������������
. Аргументът
������������������������������������������������
му е, че т. нар. „демократични държави“ военно са обвързани с най-големия неприятел на религията – болшевишка
Русия, а и религиозните въпроси са оставени на милостта на „еврейско-масонските“ представители в парламентите150.
От трибуната на Сабора усташките управници прокламират, че именно те
„гарантират“����������������������������������������������������������������
свобода��������������������������������������������������������
та������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
на вероизповеданието и�������������������������������
������������������������������
„�����������������������������
пълната равноправност��������
“�������
на изповядваните в страната религии. Те уверяват, че всеки гражданин сам избира към
коя религиозна общност да принадлежи и ще се ползва с всички политически
права в НДХ. Представителите на усташката власт отричат в Хърватия да се извършва дискриминация на религиозна основа. Поглавникът открито прокламира
отказването на властта от масовото покатоличване и уточнява, че религията не
бива насилствено да се налага над нито един народ или малцинствена група, а
смяната на вероизповеданието може да се прави само доброволно. Вече се заявява, че духовният терор, извършван в страната срещу православното население, не
се ползва с подкрепата на правителството, нито се инспирира от него151.
Според М. Пук,�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
по въпроса за вярата ���������������������������������
усташкото правителство
�����������������������
се ръководи от принципите на А. Старчевич, а именно, че „вярата е духовен въпрос�������
“, който не влиза в компетенциите на държавата, че по вяра не бива „да се дели нито
един народ“ и че тя е свободен избор на човека152. Поглавникът също уточнява,

150
HDA, f.211, kut.39, Zapisnik IV sjednice Sabora 25.II.1942, pp.161-162; f.1561, SDS RSUP,
Kut.5, 001.1–Katolička crkva kao ideološki i politički protivnik FNRJ, р.206; Spomen-knjiga, рp.77-78.
151
HN, br.365, 1.III.1942; Obrknežević, M. Op.cit., рр.23-24; Mužić, I. Hrvatska politika...,
р.236.
152
Заимстването е пряко от А. Старчевич, комуто не са чужди либералните схващания
за католицизма. Още през XIX в. той заявява, че един ден в хърватската държава ще има място
за всички, независимо към коя религия принадлежат – католическа, ислям, протестантство или
православие. Старчевич е автор на тезата: „Вярата е духовен въпрос, по вяра не се дели нито
един народ, вярата трябва да бъде свободна, така че да не смее никой никоя да засяга, нито
със сила другиму да налага”, която по-късно широко се пропагандира от усташите. В��������
програмата си от 1 март 1919 г. ЧПП също �������������������������������������������������������
записва������������������������������������������������
, че ще настоява „за всички признати вероизповедания в хърватската държава да бъде узаконено свободното извършване на богослужението“.
(Вж. Hrvatska misao, br.48, 29.XI.1922; Hrvatska straža, br.26, 29.VI.1941; Ante Starčević. Z., 1942,
рр.21-22; Starčević, A. Politički spisi..., р.28).
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че верските въпроси трябва да се решават от църквите, а не от държавата, и че
църквата ще се отдели от държавата, т.е. държавната и духовната власт ще бъдат
напълно самостоятелни в НДХ153.
Усташите вече декларират, че Хърватия не е изключително католическа
държава, разяснявайки, че в нея освен католици живеят и мюсюлмани, православни и протестанти. Така за първи път те признават, че НДХ е многорелигиозна държава. Започва да се пропагандира тезата за „хърватите от три вери“ – католицизъм, ислям и православие154. Това само по себе си означава признаване на
православието в хърватските земи, което е голяма отстъпка за сърбите. Пробива
си път усташката идея за „единството на хърватския народ”, част от който е и
православното население. На 7 юни 1942 г. секретарят на Министерството на
правосъдието и вероизповеданията Йозо Думанджич прокламира, че всички
живеещи в НДХ са „братя”, независимо от религията, която изповядват. Той
подчертава, че хърватите проявяват религиозна толерантност и припомня онези исторически моменти, когато католиците и мюсюлманите са живели в хармония с православните в хърватските земи155.
От парламентарната трибуна А. Павелич и М. Пук заявяват, че в интерес
на държавата е в нея да няма конфликти, особено по верските въпроси. Те припомнят, че деленето по религии е типично явление за Балканите, но трябва да се
преодолее в настоящето и пледират НДХ да се превърне в една модерна, национална държава, в която всички граждани да имат хърватско национално съзнание, а вярата да мине на заден план, за да не предизвиква конфликти. Усташите
разработват тезата за единството „държава-нация”, т.е. всички, които живеят
в НДХ, се обявяват за част от хърватската нация, независимо коя религия изповядват (не само хърватите-католици, но и православните и мюсюлманите)156.
Това е модерна концепция за нацията, базирана на територията и държавата, но
не и на религията. От този момент насетне нацията и вярата не се идентифици-

153
HN, br.1108, 13.VIII.1944; Pavelić, А. Hrvatska pravoslavna crkva..., р.6; Mužić, I. Pavelić i
Stepinac..., pр.45-46.
154
А не както преди – само две – католицизъм и ислям. (Вж. HDA, f. 211, kut.39 Zapisnik
IV sjednice Sabora 25.II.1942, р.168; ЦДА, ф.176, оп.15, а.е.32, л.42).
155
Pavelić, A. Hrvatska pravoslavna crkva...., р.89; Spomen-knjiga..., pр.77-78; Obrknežević,
M. Op.cit., р.45.
156
HDA, f��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
.211, kut�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
.6 Brzopisni�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
zapisnik��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
Hrvatskog
�������������������������������������������������
državnog sabora Nezavisne države Hrvatske, IX sjednica, 28.02.1942, p.1124; kut.39 Zapisnik IV sjednice Sabora 25.II.1942, рр.163-164; f.249,
kut.11, p.11; Hrvatska straša, br.47, 23.XI.1941; Pavelić, A. Hrvatska pravoslavna crkva..., р.8, 10, 1314.
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рат от усташките идеолози. В тази насока те заимстват идеи най-вече от Филип
Лукас, Милан Шуфлай, Иво Пилар и други хърватски учени157.
След 1942 г. и Миле Будак вече прави декларации, че между православните има много хора, които „нямат нищо общо със сръбството”, че партизанската акция е „болшевишко”, а не „сръбско“ дело, и дори говори за „мирното“
православно население, живеещо в НДХ158. В държавната пропаганда от 1942 г.
насетне съвсем ясно се прави разграничение между сръбство и православие, т.е.
усташите вече отделят националното от религиозното. Всички това говори за
смекчаване на религиозната нетолерантност в усташката идеология след 1942 г.
***
В духа на умиротворяването и успокояването на страната управляващите възприемат идеята за създаването на самостоятелна Хърватска православна
църква (ХПЦ). На този въпрос Павелич посвещава отделна книга, издадена в
емиграция – „Хърватската православна църква”159.
Идеята за ХПЦ не е нова. Още през XIX в. правашкият лидер Еуген
Кватерник се изказва в полза на създаването й. Той смята, че православните хървати на запад от р. Дрина ще се откъснат от влиянието на Белград, само ако се
създаде тяхна собствена православна църква160. Павелич споделя същата идея.
Според него поради липсата на своя църква в Хърватия православните се намират под юрисдикцията на СПЦ, която е проводник на сръбската национална политика. С разпадането на Югославия СПЦ вече трябва да се ограничи в границите на Сърбия, тъй като, ако се допусне дейността й в НДХ, това би позволило
на сръбските власти да се месят във вътрешнополитическия живот на Хърватия.
Поглавникът е убеден, че ако в НДХ се създаде Хърватска православна църква,
всички православни биха се присединили към нея и не биха поддържали връзка
с Белград161. Той смята, че след като сърбите живеят в хърватска държава, влас157

р.74, 89.

ПЧП, №97, 7.V.1943, л.11; HN, br.1051, 4.VI.1944; Pavelić, Hrvatska pravoslavna crkva....,

158
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1034, л.49; HN, br.317, 1.I.1942; Cecelja, V. Moja sjećanja na uzoritoga
zagrebaćkog nadbiskupa Stepinca – In: Hrvatska revija, 1990, br.4, р.721.
159
Pavelić, A. Hrvatska pravoslavna crkva....
160
Дори през 1915 г. в Сараево се изготвя законопроект за създаване на православна
църква в Босна и Херцеговина. От името й изчезва думата „сръбска“, кирилицата се забранява,
както и сръбското знаме. Този законопроект обаче никога не влиза в сила. (Вж. Hrvatska straža,
br.47, 23.XI.1941; HN, br.1079, 9.VII.1944; Požar, P. Hrvatska pravoslavna crkva u prošlosti i budućnosti. Z., 1996, pр.103-105).
161
HN, br.1079, 9.VII.1944; Pavelić, A. Hrvatska pravoslavna crkva...., p.89; Spomen-knjiga....,
р.78; Jelavich, B. Op.cit., v.2, р.265.
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тта трябва да им подсигури създаването на национална православна църква, която да не е пансръбска организация и да не е „пета колона“ на сръбската национална експанзия. Така той се надява да въстанови гражданския мир в страната и
да отклони сърбите от четническите и партизанските редове162.
Възгледите на А. Павелич по разглеждания въпрос проличават особено
добре в речта му пред покатоличените във велика жупа Бараня на 18 ноември
1941 г.163. В нея той се противоставя на използването на вярата като средство за
постигане на политически цели���������������������������������������������
и превръщането на���������������������������
църквата
��������������������������
в����������������
политическа организация����������������������������������������������������������������
. Поглавникът пояснява, че в������������������������������������
Хърватия може да ������������������
се допусне съществуването само на национална
�������������������������������������������������������
хърватска църква или
���������������������������
на ��������������������
международни църковни организации, които не са подчинени на нито една чужда държавна власт.
Неговата позиция е, че ако в НДХ все пак трябва да има православна църква (и
то като национална институция), то това може да
�����������������������������
бъде само Хърватска
����������������
православна църква, поставена под надзора на хърватската държава164. Изрично се
подчертава, че тя трябва да стои далеч от политиката и да се занимава само с
„верското възпитание и духовното добруване“ на вярващите, а не с политически
и национални въпроси, както това прави СПЦ165.
Първото официално становище на властите по въпроса за ХПЦ се изразява от М. Пук и А. Павелич на завършващата IX сесия на Сабора на 28 февруари
1942 г. На нея Поглавникът декларира, че никой няма нищо против православието в Хърватия и че православната църква може да продължава да функционира, но не като сръбска. Той уточнява: „Православието не го закача никой, но
в хърватската държава не може да има СПЦ.... Това може да го има в Сърбия,
може да го е имало и в бивша Югославия, но в хърватската държава това не
може и няма да го има“166. Усташите изхождат от традицията, че при православието съществуват национални църкви, а не една универсална, както е при католицизма. Те припомнят, че отделните национални държави на Балканите имат
свои независими автокефални църкви, отделени от Цариградската патриаршия
Meštrović, I. Uspomene na političke ljude i događaje. Z., 1992, рр.322-323.
ЦДА, оп.8, а.е.1153, с.65; Ustaška misao…, рp.65-67; Poglavnik Nezavisne države
Hrvatske...., pp.5-8.
164
HDA, f.211, kut.6 Brzopisni zapisnik Hrvatskog državnog sabora Nezavisne države Hrvatske,
IX sjednica, 28.02.1942, p.1125-1126; kut.39 Zapisnik IV sjednice Sabora 25.II.1942, рр.161-162, 167;
Hrvatska straša, br.47, 23.XI.1941; Богдан, И. Цит.съч., р.42-43, 61-62, 68.
165
ЦДА, ф.176, оп.20, а.е.365, л.33; HN, br.1079, 9.VII.1944; Pavelić, A. Hrvatska pravoslavna
crkva...., р.18, 52-53, 62-64, 66, 89.
166
ЦДА, ф. 176, оп.8, а.е. 1153, л.70; Pavelic, A. Hrvatska pravoslavna crkva …., p.11.
162
163
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(гръцка, българска, румънска, сръбска и албанска), като всяка носи името на
държавата, в която се намира. В бивша Югославия обаче православната църква
не се е наричала „югославска”, а „сръбска”, така дори названието й е било опит за
сърбизация на държавата167.
След създаването на ХПЦ през април 1942 г., две години по-късно започва да излиза и официалният й вестник „Глас на православието“. В него се публикуват много статии, които разкриват идеологическите постановки на усташите по този въпрос. Целта за основаването на новата църковна организация
ясно проличава в намерението православните да се откъснат от великосръбската пропаганда и да станат „лоялни граждани“ на новата хърватска държава.
Пропагандата върви и чрез календарите на ХПЦ, които излизат от 1943 г.������
�����
насетне, както и много богослужебни книги, като дори не се крие, че тези издания
имат за цел „политическото образование на читателите”. В тях се говори положително за православните и религията им – дори за „заслугите им“ в хърватската история168. „Глас на православието“ разпространява тезата, че с основаването
на ХПЦ се демонстрира „вярност“ и „преданост“ на православните към хърватската държава. Така те имат възможност свободно да изповядват религията си,
да се радват на „обновен“ верско-духовен живот и така да „съдействат“ в изграждането на НДХ наравно с хърватите. На новата държава вече се гледа като
на Отечество на всички граждани – католици и православни169.
В печата се публикуват много възхвали и благодарности от името на новата казионна църква. Отпечатват се десетки интервюта с оглавилия ХПЦ митрополит Гермоген, в които той изразява „задоволството“ на православните от
основаването на новата църковна организация. Не стихват възхвалите към управляващите, които се обявяват за „верски толерантни”. В пресата се величае
името на Поглавника като „добротворец и защитник на хърватското православие“, чийто действия се оценяват като „далековидни“, „богоугодни“, „достойни“
и „мъдри”. Основаването на ХПЦ се обявява за фактор за „умиротворяване“ на
страната и осигуряване на „щастлив и спокоен живот на всички граждани на
НДХ”170.

ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1153, л.69-70; HN, br.1051, 4.VI.1944; Pavelic, A. Hrvatska
�������������������
pravoslavna crkva...., р.5, 73-74.
168
Nova Hrvatska, br.3, 3.I.1943; br.2, 4.I.1944; HN, br.1124, 31.ХІІ.1944; Pavelić, A. Hrvatska
pravoslavna..., р.52-53, 58, 60-63.
169
Nova Hrvatska, br.130, 6.VI.1944; HN, br.1051, 4.VI.1944; br.1079, 9.VII.1944.
170
Za Dom, br.31, 21.VI.1942; HN, br.705, 11.IV.1943; Pavelić, A. Hrvatska�����������������
����������������
pravoslavna crkva…, pp.47-48, 52-53, 62-66, 72, 75.
167

114

ПЪРВА ГЛАВА

РЕЛИГИОЗНИЯТ ВЪПРОС В ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА НА УСТАШКОТО ДВИЖЕНИЕ

След 1942 г. усташите виждат шанс посредством основаването на ХПЦ
православното население да стане част от хърватската политическа нация и да
участва в изграждането на новата държава. Хърватската нация вече се представя от усташките идеолози като модерна и религиозно хетерогенна, за разлика от
старата им дефиниция, идентифицираща нацията с религията в региона.
***
Сходно на отношението към православието се демонстрира и към ����
уни171
атството или „гръкокатолицизма“ в НДХ . За ����������������������������
усташите гръкокатолиците ���
неправилно са приели католическата вяра съгласно гръкокатолическия обред, а
не според латинския. Тъй като гръкокатолическият обред е почти идентичен с
православния, това предопределя и негативното отношение на националистите
към униатите172.
Усташите се обявяват и против старокатолиците в страната. Според тях
след като през 1921-1923 г. по инициатива на Белград се създава автокефална
хърватска старокатолическа църква, в която латинската литургия се заменя с
хърватска, то чрез новата институция сръбската власт се опитва да разцепи
„верското и националното единство“ на хърватския народ и затова те я подлагат
на остра критика в пропагандата си173.
***
Юдаизмът също е заклеймяван в усташката идеология. Евреите���������
��������
не просто са квалифицирани като „неарийци“ в НДХ, но са обвинени в убийството на
Христос, в преследване на учениците му, обявени са за врагове на Католическата
църква и разпространители на комунистическата атеистична идеология в света. Антисемитизмът и антиюдаизмът на усташите са��������������������������
проявление на религиозната нетърпимост сред хърватските управляващи среди. На евреите се приписват
такива световни идеологии, като масонството, социализма и комунизма, които
се отхвърлят категорично от усташите174.
***

Униатството е форма на католицизъм, при която се изпълняват православни обреди.
Униатите са носители на идеята за помирение между Католическата и православната църква
и за преодоляване на религиозната схизма между тях (идеята за екуменизма). (Вж. Alexander,
S. Croatia: The Catholic Church and Clergy, 1919-1945. – In: Catholics, the State and the European
Radical Right..., р.32).
172
Богдан, И. Цит.съч.., с.68; Djilas, A. Op.cit., p.210.
173
НDA, f.1561, SDS, RSUP, kut.7, 001.44, р.5; Jelić-Butić, F. Op.cit., р.174.
174
HDA, f.252, sv.1, p.45, 49, 53, 58, 60; Shelah, M. The Catholic Church in Croatia, the Vatican
and the Murder of the Croatian Jews. – In: Holocaust and Genocide Studies, vol.4, 1989, br.3, р.325;
Antisemitizam, holokaust, antifašizam. Židovska općina Zagreb. Z., 1996, рр.56-59.
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Хърватските националисти обаче демонстрират позитивно отношение
към една нехристиянска религия в света, каквато е ислямът. Този пункт в тяхната идеологическа система също е наследен от правашите. Още през XIX в. А.
Старчевич е първият хърватски политик, който се изказва позитивно за исляма.
Виждайки нуждата от мюсюлманско-хърватски съюз, той стои над религиозните различия и настоява хърватите да проявят верска търпимост175. А. Старчевич
разяснява, че в мюсюлманите не бива да се виждат неприятели само на база
различно вероизповедание, а „братя по кръв и език”. Така излиза, че ислямът
е „хърватска“ вяра, тъй като нейните привърженици са „хърватски синове”176.
За да приобщят огромния и размирен регион на Босна и Херцеговина, населен с близо една трета мюсюлмани, управляващите в Хърватия през военния
период възприемат всички основни правашки постулати по отношение на исляма и ги превръщат в сърцевина на идеологията си. Мюсюлманите могат да
бъдат единственият съюзник на хърватското малцинство срещу огромната маса
сръбско население в Босна и Херцеговина (от близо 1,9 млн. сърби в НДХ, 1,2
млн. населяват региона и съставляват приблизително половината от населението му). За да елиминират православието, до 1942 г. усташите налагат тезата,
че хърватският народ изповядва основно две религии: католицизъм и ислям.
Общото между тях е, че са универсални, общочовешки религии, и като такива
не са свързани с определен народ. Оттук следва внушението, че католици и мюсюлмани могат да принадлежат към един народ – хърватския. Още от Старчевич
идва идеята, че различните религии и култури не пречат на сближението на
мюсюлмани и хървати, които живеят в общо Отечество. Усташката максима
гласи: „На националната хармония не пречи и не бива да пречи религиозната
разлика”177. Усташите упорито пропагандират религиозната си „толерантност“,
зачитането на ������������������������������������������������������������
„�����������������������������������������������������������
религиозната свобода���������������������������������������
“��������������������������������������
в НДХ��������������������������������
и еднаквото отношение на правителството към всички хървати, независимо от вероизповеданието им178.

175
Заради тази си позиция А. Старчевич остро е критикуван и от свои симпатизанти, и
от опонентите си. (Вж. Ante Starčević..., рр.21-22; Banac, I. National Question in Yugoslavia.., р.108;
Bozhilova, R. Yugoslavism and Prava���������������������������������������������������������������
š��������������������������������������������������������������
tvo in the mid 19th Century – Two Croatian Visions for the Future of the Balkans – In: Etudes balkaniques, 2007, br.2, рр.54-55).
176
NDH, br.10, 5.III.1942; Starčević, A. Politički spisi..., р.28; Богдан, И. Цит.съч., p.68.
177
HN, br.175, 8.VIII.1941; br.1109, 15.VIII.1944; br.1138, 17.IX.1944; Pavelić, A. Džamija Poglavnika Ante Pavelića. Madrid, 1988, р.44; Lorković, M. Op.cit., p.156.
178
HN, br.247, 19.Х.1941; br.574, 6.ХІ.1942; br.1112, 18.VIII.1944; Pavelić, A. Džamija..., pp.519, 39-40, 45-50, 101; „Krv je progovorila“... Rasprave i članci o podrietlu i životu Hrvata islamske vjere.
Sarajevo, 1942, p.91.
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Според крайните националисти разграничението на хърватите на мюсюлмани и християни и междуособните борби между тях са „най-голямата трагедия
на хърватското минало”, от
���������������������������������������������������
които са печелили само „неприятелите“ на хърватския народ������������������������������������������������������������������
. Т���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
е остро се противопоставят на ���������������������������������
твърденията����������������������
, че в НДХ има „мюсюлмански въпрос”, т.е. въпрос за мюсюлманското население и неговата религия.
На деветото заседание на Сабора от 28 февруари 1942 г. Павелич заявява: „Ние
нямаме мюсюлмански въпрос... Мюсюлманската кръв на нашите мюсюлмани е
хърватска кръв. Мюсюлманската вяра е хърватска вяра, защото нейните привърженици в нашата земя са хърватски синове”179. Усташите постоянно изтъкват,
че босненските хървати от двете вери отдавна са изградили своя „modus vivendi“
и живеят в разбирателство и хармония 180.
Крайните националисти признават, че между мюсюлмани и католици има
определени различия (главно във вяра и култура), но те не биха съществували�����������������������������������������������������������������������
,����������������������������������������������������������������������
ако двете общности са жив��������������������������������������������
ее������������������������������������������
ли в рамките на една държава и ако умишлено не са ги задълбочавали австро-унгарските, а по-късно и сръбските власти,
прилагайки принципа „разделяй и владей”. У���������������������������������
сташите подчертават, че много католици и богомили приемат исляма през вековете на османското владичество
(някои доброволно, други – насилствено)181. Те
����������������������������������
не отричат, че поради религиозната си принадлежност мюсюлманите са подложени на „източно“ политическо,
икономическо и културно влияние и заимстват някои „ориенталски“ (турски и
арабски) обичаи, традиции и особености в начина на живот, но въпреки това,
според усташката идеология, те не престават да се усещат и декларират като
хървати182. По повод на първия ислямски празник – байрям в НДХ, в пресата
широко се пропагандира „приносът“ на исляма в запазването на хърватството.
Н��������������������������������������������������������������������������
ационалистите изтъкват, че с����������������������������������������������
приемането на тази религия мюсюлманите се отделят от останалото население на Босна и Херцеговина, затварят се в своите общини и в тази си изолация���������������������������������������������������
запазват
��������������������������������������������������
хърватския си език, имена, традиции, обичаи и т.н., т.е. хърватското си национално съзнание през вековете183.
HDA, ���������������������������������������������������������������������������������
f��������������������������������������������������������������������������������
.211, ��������������������������������������������������������������������������
kut�����������������������������������������������������������������������
.6 ��������������������������������������������������������������������
Brzopisni�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
zapisnik��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
Hrvatskog državnog sabora Nezavisne države Hrvatske, IX sjednica, 28.02.1942, p.1125; HN, br.175, 8.VIII.1941; Pavelić, A. Džamija..., р.15, 95; Ustaška
misao..., р.67.
180
HN, br.113, 7.VI.1941; br.407, 22.IV.1942; Lorković, M. Op.cit., pp.46-47.
181
Crljen, D. Op.cit., р.28; Mandić, D. Etnička povijest Bosne i Hercegovine. Rim, 1967, р.520.
182
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1034, л.43; NDH, br.20, 25.IX.1941; HN, br.848, 1.X.1943; Hrvatska
smotra, 1942, br.2, p.92; Pavelić, A. Džamija...., рр.126-127.
183
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1034, л.44, 84-85; HN, br.76, 29.IV.1941; br.94, 7.V.1941; br.309,
24.XII.1941; Za dom, br.26, 12.VIII.1943, br.32, 12.X.1943; „Krv je progovorila“..., pр.41-45.
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Усташите се
���������������������������������������������������������������
представят като радетели на идеята за верската свобода и толерантност. Министърът
��������������������������������������������������������������
на правосъдието и вероизповеданията М.
���������������
Будак ������
декларира, че НДХ е „държава на две религии – ислямската и католическата, които са
абсолютно равноправни и колкото автономия има едната, толкова ще има и другата”. Той разсейва опасенията на мюсюлманите, които живеят в християнска
държава, каквато е НДХ, от религиозна дискриминация, уверявайки ги���������
, че ����
тяхната вяра е напълно защитена от новата власт и е равноправна с католицизма184.
В��������������������������������������������������������������������������
пропагандата всячески се показва уважение към исляма. Откриването на
�������
джамия в центъра на Загреб (18 август 1944 г.) дава повод на Павелич да я нарече
„светилище на хърватския народ и на исляма“ и „вечен спомен за братството на
хърватите католици и мюсюлмани“ и да
����������������������������������������
�������������������������������������
разпространи твърдението си, че новата власт мисли за духовните потребности на мюсюлманите в страната185. ������
По повод на отварянето на джамията излиза и сборникът „Спомен-книга“ под наслов
„Джамията в Загреб“ в две части. В нея се излагат всички основни постулати на
усташките идеолози по мюсюлманския въпрос в НДХ186.
***
Положителна е позицията на усташите не само спрямо исляма, но и към
протестантството в страната. То се изповядва основно от близо половината от
общо 140 000 немци, които живеят в региона още от времето на Австро-Унгария
(останалата половина от немците са католици). Това ги превръща в третото по
големина малцинство в НДХ, след сърбите и мюсюлманите. Новите хърватски
управници не просто получават властта от Третия Райх, но я запазват през целия военен период благодарение на военната сила на Оста, така че немците и
тяхните религии – протестантство и католицизъм съвсем очаквано са толерирани в Хърватия през 1941-1945 г.187.

HN, br.175, 8.VIII.1941; Matković, H. Op.cit., pр.119-120.
Във в. „Нови лист“ от 29 май 1941 г. се казва: „В НДХ католическата и ислямската вяра
ще се радват на протекция и ще имат възможност свободно да се развиват в хармония с основните интереси на хърватскат нация, която, защитавайки себе си, защитава интересите на католицизма и исляма от най-горчивия им и опасен враг – православието“. (Препечатено в: Katolički
tjednik, br.23, 8.VI.1941; HN, br.734, 18.V.1943).
185
HN, br.1113, 19.VIII.1944; Pavelić, A. Džamija..., p.15.
186
Jelić-Butić, F. Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska..., р.199.
187
Čulinović, F. Op.cit., р.344; Jareb, M. The German Ethnic Group in the Independent State of
Croatia from 1941 to 1945. – In: Review of Croatian History, HIP, 2007, br.1, p.205.
184
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2. РЕЛИГИОЗНАТА ПОЛИТИКА В НЕЗАВИСИМАТА ДЪРЖАВА
ХЪРВАТИЯ
След идването си на власт през април 1941 г. усташите пристъпват към
реализиране на идеологическите си разбирания по религиозния въпрос. Те
имат цялата власт и диктуват религиозната политика в страната. НДХ е светска държава, в която духовната и светската власт са автономни в своята дейност. Това обаче е само формално, което е характерно за авторитарните режими.
Всички решения в страната се вземат от усташкото движение и неговия лидер.
Религиозните въпроси са под юрисдикцията на Министерството на правосъдието и вероизповеданията на НДХ188. Неговата вътрешна организация се определя с декрет на 9 август 1941 г., според който то се поделя на няколко отдела, един от които е Отделът по вероизповеданията начело с францисканеца
Радослав Главаш189. В компетенцията му влиза „да регулира статуса и правните
отношения на всички вероизповедания в страната и духовенството им, както и
да решава религиозните въпроси от обща законодателна важност”. От март 1942
г. към Сабора се създава и Комитет по правосъдие и вероизповедания190.
Идвайки на власт, усташите имат възможност да превърнат католицизма
в държавна религия във военновременна Хърватия. Католическата църква, след
20 години на подчинено положение в доминраната от православието Югославия,
се сдобива с привилегирован статут и на практика става официалната църква в
новата хърватска държава.
Както вече бе подчертано, освен католицизъм смесеното в етническо
отношение население на НДХ изповядва и другите основни световни религии
188
То е създадено на 3 май 1941 г. под името „Министерство на вероизповеданията и
образованието“ (Ministarstvo za bogoštovlja i nastave) начело с Миле Будак. На 4 юни 1941 г. е
преименувано в „Министерство на правосъдието и вероизповеданията“ (Ministarstvo pravosuđa
i bogoštovlja) и вече е оглавено от Мирко Пук.
189
Р. Главаш (1909-1945) е роден в Херцеговина. Той е възпитаник на францисканската
гимназия в Широки брег. Учи теология в Мостар, а по-късно и във Франция. След завръщанието си в Хърватия става капелан в Мостар и преподавател в своята бивша гимназия. От 1942 г. е
шеф на Отдела по вероизповеданията към Министерството на правосъдието и вероизповеданията, който решава всички
�����������������������������������������������������������������������
верски в��������������������������������������������������������
ъпро����������������������������������������������������
си с пол��������������������������������������������
итическо������������������������������������
знач�������������������������������
ени����������������������������
е и ръководи����������������
покатоличванията в страната. От 1943 г. оглавява Религиозния отдел на Държаваната дирекция за обнова. След
краха на НДХ остава в Загреб и комунистите го осъждат на смърт. (Вж. HDA, f. 299 Ministarstvo
unutarnih poslova (MUP) RH, 001.2, kut.5, Katolički svećenici, Arhiv Helm).
190
На практика той не развива никаква дейност, както и самият Сабор. (Вж. Obrknežević,
M. Op.cit., рр.19-20).
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– православие, протестантство, ислям и юдаизъм. От трибуната на държавния
Сабор през 1942 г. обаче ресорният министър на правосъдието и вероизповеданията Мирко Пук обявява, че в��������������������������������������������
НДХ ���������������������������������������
се�������������������������������������
признават ��������������������������
официално�����������������
само три вероизповедания, които се обявяват за равнопоставени – католицизъм (от западния и
източния обред, т.е. католицизъм в тесния смисъл на думата, и „униатство“ или
„гръко�������������������������������������������������������������������
-������������������������������������������������������������������
католици����������������������������������������������������������
зъм�������������������������������������������������������
“������������������������������������������������������
)�����������������������������������������������������
, протестантство и ислям. ���������������������������
Това Пук нарича „равноправ191
ност на признатите вери” . На всеки техен привърженик се обещават еднакви
политически права в страната.
Подобни права обаче не се гарантират на привържениците на Сръбската
православна църква. Тя е обявена за автокефална национална църква на сръбската държава. Така религията на близо 2 млн. православни
���������������������������
(��������������
„�������������
гръкоизточняци���������������������������������������������������������������������������
“��������������������������������������������������������������������������
) в хърватските земи не се признава от държавата��������������������������
и е поставена извън зако192
на . Официално е забранена и старокатолическата църква, която съществува в
Югославия от 1923 г. Според
���������������������������������������������������������
М. Пук тя е основана в интерес на Белград в междувоенния период, за да се раздвои верското и националното единство на хърватския народ. Затова правителството взема мерки срещу старокатолиците и ликвидира църквата им193. Гръкокатолиците също са смятани за „второ качество“
граждани на НДХ, въпреки че официално тяхната религия не е забранена от
държавата194. Поради значително слабото влияние на протестантството195 усташите често го игнорират и официално прокламират, че НДХ е държава на две

По време на IV заседание на хърватския Сабор на 25 февруари 1942 г. министър Пук
казва: „По отношение на въпрос��������������������������������������������������������������
а�������������������������������������������������������������
за признанието и толерирането на религиите������������������
....��������������
правителството на хърватската държава всъщност признава три религиозни деноминации в нашата държава: римокатолическата от латинския и източния обред, мюсюлманската църква и швейцарската
евангелистка църква”. (Вж. HDA, f. 211, kut.39 Zapisnik IV sjednice Sabora 25.II.1942, рр.163-164;
ЦДА, ф. 176, оп.8, а.е. 1153, л.65; Spomen-knjiga..., р.31).
192
В същата реч от 25 февруари 1942 г. М. Пук допълва: „Аз твърдо декларирам, че НДХ
не може и няма да признае СПЦ”. И допълва, че ако някой е против тези решения на хърватския
Сабор, той може „свободно“ да напусне територията на държавата. (Вж. България и Независимата хърватска държава..., с. 116; Савов, Г. Цит.съч., с.65).
193
HDA, f. 211, kut.39 Zapisnik IV sjednice Sabora 25.II.1942, рр.165-166; f.1561, SDS,
RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma), pр.115-120; šifra 001.1.27,
10.04.1945, р.9.
194
Така например, гръкокатолическият манастир в Лепоглава е разрушен на 29 ноември
1943 г. (Вж. HDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1.12 Krizevačka biskupija, pр.1-2; šifra
001.1.27, 10.04.1945, р.7).
195
Протестантите в страната са около 70 хиляди, главно немци (Вж. HDA, f.1561, SDS,
RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma), pр.136-143; Alexander, S.
Church and State..., р.22).
191
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религии – католицизъм и ислям196. Същевременно обаче, отъждествявайки мюсюлманите с хърватите в национален аспект, усташите често „забравят“ за исляма и за многобройните му последователи в страната.
***
Управляващите националистически кръгове гледат на НДХ преди всичко
като на католическа държава. Затова и централно����������������������������
място ���������������������
в религиозната им политика се отрежда на отношението им към Католическата църква.
Според усташите със създаването на НДХ вече са налице всички условия
за свободното изповядване на католицизма. Те изразяват радостта си, че новата
хърватска държава����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
е��������������������������������������������������������
„������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
католическа�������������������������������������������
“ и в нея ще бъдат гарантирани всички граждански и политически права и свободи на католиците. С особено задоволство
те подчертават, че НДХ е единствената държава на Балканите с преобладаващо
мнозинство на населението, изповядващо католицизма и в този смисъл се явява
„бастион на католицизма“ и единствената „врата“ за проникването и налагането
му на Балканите197. Усташите дори се съгласяват да приемат италианския принц
Аймоне, херцог на Сполето и братовчед на италианския крал Виктор Емануил
ІІІ, за крал на Хърватия – за да бъде държавният им глава като католик по-близо
до тях, да се молят с него в една и съща църква и да имат едни и същи празници,
традиции и ритуали198.
Според усташката идеология Хърватия не може да бъде „некатолическа“
или „������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
антикатолическа���������������������������������������������������������
“��������������������������������������������������������
държава������������������������������������������������
. Когато
����������������������������������������������
���������������������������������������
през април 1941 г. Павелич
��������������������
поема властта��������������������������������������������������������������������������
,�������������������������������������������������������������������������
той уверява�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
папата, че хърватският народ ще остане верен на своята религия199. Дори Апостолическият нунций при италианското правителство Франческо
Дука споделя, че Павелич широко афишира факта, че „Хърватия е католическа
държава”200. Повечето
����������������������������������������������������������������
от ����������������������������������������������������
хърватските националисти����������������������������
са „предани католици“, кои196
HDA, f.1561, SDS RSUP, Kut.5, 001.1–Katolička crkva kao ideološki i politički protivnik
FNRJ, р.191; HN, br.7, 17.III.1939; br.1138, 17.IX.1944; Lorković, M. Op.cit., p.156.
197
Nedelja, br.20, 25.V.1941; br.21, 1.VI.1941; Djilas, A. The Foundations of Croatian Identity.
– In: South Slav Journal, vol.8, 1985, 1-2 (27-28), р.9.
198
За тях сръбската православна династия Караджорджиевич винаги е била неприемлива. (Вж. ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1154, л.53-54).
199
Самият Павелич е набожен и практикуващ католик. В дома си в Загреб той има малък
параклис и на постоянно разположение – двама лични изповедника. Дори за учител на децата си
избира свещеник. (Вж. NARA, M 1203, doc.860H.00/1389, p.5; Katolički tjednik, br.26, 29.VI.1941;
br.27, 6.VII.1941; br.30, 27.VII.1941; HN, br.398, 11.IV.1942; Pavlowitch, S. The Improbable Survivor..,
р.100).
200
Цит. по Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945. Dokumenti.
Knj.2, Z., 1998, рр.93-94.
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то не са толерантни към другите религии. Още през юли 1941 г. М. Будак не скрива
намеренията на управляващите да вземат всички мерки НДХ да бъде очистена от
сърбите, евреите и циганите и да стане „сто процента католическа“201.
След създаването на Кралството на сърбите, хърватите и словенците през
1918 г. на хърватите се отказва културна автономия, а обявеният принцип за
равноправие на религиите не се спазва.������������������������������������
Всъщност усташите разчитат на помощта на Католическата църква за организиране на съпротивата на хърватския
народ срещу сръбската диктатура. Те търсят и поддържат връзка с католическото духовенство, най-вече в Босна и Херцеговина. Усташкото движение започва
да привлича в редовете си млади интелектуалци и студенти, както и католически
свещеници. И тъй като по дух е прокатолическо движение, то възпитава хърватите като „искрени“ католици. М. Будак, В. Гутич, Е. Кватерник, И. Богдан202,
М. Бзик203 и други още в емиграция поддържат връзки с националистическата
младежка група около сп. „Хърватска смотра“ начело с теолога проф. Степан
Цимерман204. Усташите симпатизират особено на патриотичните по дух църковни младежки организации. След създаването на „Крижари”205 като младежка
организация на „Католическа акция”, те я квалифицират като „защитна народна
организация“ и „опора на народа”, която играе голяма роля за поддържането
и съхраняването на националното съзнание на хърватите след 1929 г., когато
режимът цели да ликвидира „католическия дух“ в хърватските земи206. И докаФранческо Боргонджини Дука (1884-1954) е дипломат на папата при италианското
правителство (нунций) от 1929 до 1953 г. През 1953 г. става кардинал..
201
Maclean, F. Disputed Barricade. London, 1957, р.162; Paris, E. Op.cit., р.240.
202
Иво Богдан е директор на официоза „Хърватски народ”, председател на Хърватското
журналистическо дружество и известен хърватски публицист. (Вж. ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1251, л.61).
203
Мийо Бзик е член на усташката организация от 1929 г., редактор на вестниците
„Старчевич“ и „Хърватски домобран”. През 1930 г. е заловен и съден от югославските власти
и три години по-късно емигрира. Става член на Главния усташки стан и сътрудник на органа
му „Независима хърватска държава”, който се издава в Берлин. След 1934 г. е заточен от
италианското правителство заедно с други усташи на остров Липари в Италия. В НХД издава
в. „Усташа“ и посвещава няколко книги на усташкото движение. Управител е на архива му до
1943 г. Съден е от военен съд в гр. Загреб през 1945 г. и е убит от партизаните. (Вж. НDA, f.1561,
SDS, RSUP, Kut.8, 001.1.6, р.10; Begić, M. Nezavisna Država Hrvatska. Ljetopis 1941-1945. Split, 2007,
p.132).
204
Pavlowitch, S. The Improbable Survivor..., р.100; Wolff, R. Op.cit., р.15.
205
„Križari“ – в превод на български език „Кръстоносци”. Техен печатен орган е седмичникът „Неделя“ (“Nedelja”) (1940-1945 г.).
206
НDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma),
р.8, 88; Nedelja, br.23, 15.VI.1941; br.5, 1.II.1942; Poglavnik Saboru i narodu. Govor na završnoj saborskoj sjednici, 28.II.1942. Z., 1942, рр.33-39.
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то усташите възхваляват архиепископа на Босна и Херцеговина Иван Шарич
за твърдата му опозиция на режима, то Загребския архиепископ Антун Бауер207
наричат „стар сръбски лакей“ и го обвиняват, че не заклеймява диктатурата на
крал Александър208.
След разгрома на Югославия през април 1941 г. целта на усташите е да
създадат ��������������������������������������������������������������������
не просто независима������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
, а католическа
��������������������������������������������
��������������������������������
хърватска държава���������������
, �������������
в която религията и църквата да заемат своето достойно място. В НДХ националистите имат
реалната възможност да възстановят някогашната (още от Средновековието)
здрава връзка между хърватската държава и Католическата църква. За първи
път след 1918 г. в хърватските земи католицизмът се превръща в покровителствана и толерирана от държавата религия, т.е. в един вид държавна религия209. В
НДХ църквата има уредено държавно-правно положение и свобода на действие
в духа на католическите културни традиции. Усташкият режим създава такива
социални и политически условия���������������������������������������������
в страната����������������������������������
, в които църквата ���������������
да�������������
може свобод210
но да изпълнява духовната си мисия .
Усташите държат изключително много на Католическата църква заради
традиционната й обвързаност с хърватската държавна идея (още от времето на
средновековните крале Томислав, Крешимир и Звонимир). Също така поради
огромното влияние и авторитет на църквата в страната, поради националната
роля, която тя играе в хърватската история, поради традиционната й конфронтация с православието, както и заради антикомунизма й, у������������������
сташкото правителство вижда в нейно лице естествен и мощен съюзник и разчита на помощта й в
борбата си за създаване на национална католическа държава211. Католическата
църква е една от най-силните и авторитетни институции в страната, с чието
мнение новото правителство не може да не се съобразява. Обвързването с нея
му помага да привлече по-широки социални кръгове към оглавяваното от него
националистическо движение. Католическата църква е фактор, който може да

207
Антун Бауер (1856-1937) е професор по теология в Загреб. Става Загребски архиепископ през 1914 г. и остава на този пост до смъртта си през 1937 г., когато е заменен от Алойзие
Степинац. (Вж. Krišto, J. Sukob simbola…, р.36).
208
Poglavnik Saboru i narodu..., рр.33-39; Sadkovich, J. Italian Support for Croatian Separatism,
1927-1937. New York, 1987, р.151.
209
Hrvatski glas, br.68, 22.IV.1941; Nedelja, br.20, 25.V.1941; br.21, 1.VI.1941; Djilas, A. The
Foundations of Croatian Identity…, р.9.
210
Katolički tjednik, br.27, 6.VII.1941; br.28, 13.VII.1941; Hrvatska smotra, 1943, br.7-10,
p.437, 445-446.
211
HN, br.104, 27.V.1941; br.637, 22.I.1943; Perić, I. Op.cit., p.192.
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превърне много неопределили се южни славяни в „хървати”, да „пробуди“ онези, които са „забравили“ своята идентичност, така както това прави православната църква по отношение на сърбите212.
Националистите отчитат обстоятелството, че въпреки универсализма
на християнското учение, който стои над всеки национален партикуларизъм,
Католическата църква се съобразява със силния хърватски национализъм. При
това тя�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
по правило се противопоставя на православието, т.е. на ���������������
сърбизма, и п��
онеже усташите оправдават
�����������������������������������������������������������
преследването на сърбите и с��������������������
религиозните различия между тях и хърватите, то управляващите в НДХ полагат сериозни усилия
да привлекат Католическата църква на своя страна213. И въпреки че конфликтът между хървати и сърби се дължи не само на религиозните разлики на двата
етноса, но най-вече на борбата между техните национални програми за водеща
роля сред южните славяни, то а�������������������������������������������
ко противоборството������������������������
има и������������������
конфесионал������
ен оттенък��������������������������������������������������������������������
, то е защото ������������������������������������������������������
православната църква����������������������������������
е нац����������������������������
ионална���������������������
��������������������
институция����������
, а нисшият клир при хърватите храни омраза към сърбите. Усташите уверяват, че те ще
защитят интересите на Католическата църква и вяра в НДХ214.
Освен това и деликатното външнополитическо положение на страната налага политиката на сътрудничество с църковната йерархия. Усташите искат да
демонстрират пред света, че режимът им се ползва с подкрепата на църквата,
което би му придало легитимност. Признаването от Ватикана също би заздравило международните позиции на НДХ и би било гаранция за съществуването
й. Затова новите управници полагат сериозни усилия да се установят дипломатически отношения между хърватската държава и Светия престол215.
Крайните националисти считат за изключително важно да получат откритата и официална подкрепа на Католическата църква като институция за своята
национална политика�����������������������������������������������������
и правят всичко необходимо да спечелят благоразположението на нейното ръководство. Павелич оценява високо ролята на духовенството в НДХ, особено участието им в усташката борба, включително и даването на жертви за „възкресението“ на хърватската държава – най-вече в Босна и
212
HDA, f.1561, SDS, RSUP, Kut.5, 001.5 , р.27; Djilas, A. The Foundations of Croatian Identity.., рр.8-9.
213
NARA, RG 165, 19 RAY Box, р.12; Hrvatski glas, br.68, 22.IV.1941; Hrvatska smotra, 1943,
br.7-10, рр.444-446.
214
НDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma),
р.52; HN, br.887, 17.XI.1943.
215
Hrvatska revija, br.4, XII.1951, pp.385-386; Trifkovic, S. The Ustaša Movement…, р.398;
Krizman, B. NDH između Hitlera i Mussolinija…., р.140.
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Херцеговина, Далмация и Хърватско Приморие и друти части на страната, където живеят компактни маси сърби216. Усташите очакват и след прокламацията
на НДХ духовенството да продължи да бъде „в служба на народните интереси“
и да участва в борбата с „неприятелите“ на хърватския народ. Те постоянно търсят и намират опора в църковните кръгове, които се ползват с голямо влияние
в Хърватия – в клерикалните институти, католическите гимназии и в общества
като „Домогой”, „Крижари”, „Католическа акция”, „Хърватски юнак“ и други217.
Основите на „лоялното сътрудничество“ се поставят още с прокламацията по повод основаването на НДХ, обявена от Славко Кватерник на 10 април
1941 г. на католическия Великден218. В дневника си още на 27 април архиепископ Алойзие Степинац219 изразява надежда, че Поглавникът ще помогне на
Католическата църква и би й сътрудничал. Повод за тази преценка му дава обещанието на Павелич, че ще ликвидира старокатолическата секта и няма да „толерира“ Сръбската православна църква, тъй като „тя е по-скоро политическа
организация, а не църква”220.
В духа на желаното сътрудничество всички важни политически акции на
усташите придобиват религиозен характер, а усташката��������������������
идеология и политика ��������������������������������������������������������������������������
постоянно ����������������������������������������������������������������
се облич��������������������������������������������������������
а�������������������������������������������������������
в ����������������������������������������������������
„���������������������������������������������������
католически одежди���������������������������������
”. В�����������������������������
име�������������������������
то на Бога се������������
издава�����
т����
законите; ����������������������������������������������������������������
църковните������������������������������������������������������
празници���������������������������������������������
се �����������������������������������������
чества�����������������������������������
т официално������������������������
; чрез училищата, армията, администрацията и другите държавни институции се налага католическият
дух и т.н. Държавата лоялно сътрудничи с църквата в религиозно-културното
възпитание на католиците в страната221. В пресата не се пропуска да се отбележи,
Pavelić, A. Hrvatska pravoslavna crkva..., рр.69-70.
Jelić-Butić, F. Prilog proučavanju djelatnosti ustaša do 1941. – In: ČSP, 1969, br.1-2, р.77.
218
По време на Великденската служба в Загребската катедрала присъства и С. Кватерник,
който при нейното завършване коленичи пред Степинац, целува архиепископския му пръстен
и го моли за благославията му за новата държава, която и получава. (Вж. HN, br.127, 21.VI.1941;
NDH, br.9, 26.II.1942).
219
А. Степинац е роден на 8 май 1898 г. в с. Крашич. Участва в Първата световна война.
През 1919 г. е демобилизиран и се записва да учи първо агрономия, а после и богословие. Изпратен е да учи в Рим, където завършва докторат по философия и теология. Там през 1930 г. е
ръкоположен за свещеник. При завръщането си в Загреб през 1931 г. бързо расте по църковната
йерархия. Става дясната ръка на архиепископ Бауер, негов секретар, а през 1934 г. – епископ (на
37 години, най-младият тогава в света). Същата година е обявен за помощник на Загребския архиепископ с право на наследяване на длъжността му. А. Бауер умира в края на 1937 г. и така Степинац става архиепископ само 7 г. след ръкополагането му за свещеник – при това оглавява един
от най-големите диоцези в Европа. Запазва този пост до смъртта си през 1960 г. (Вж. Matković,
H. Op.cit., р.225; Alexander, S. Church and State…, рр.19-20; Mužić, I. Pavelić i Stepinac...., р.63).
220
Цит. по Falconi, C. Op.cit., р.272; Dedijer, V. Op.cit., р.75.
221
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1250, л.115; HN, br.75, 28.IV.1941; br.127, 21.VI.1941; br.456,
216
217
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че в����������������������������������������������������������������������
сяка годишнина от основаването на НДХ се отпразнува с молеб�����������
е����������
ни в������
�������
католическите храмове������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
(което се прави и������������������������������������������
�������������������������������������������
по случай на който и да е друг�����������
голям държавен празник). Отварянето на Сабора на 23 февруари 1942 г. се съпровожда с
тържествена литургия.������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
У����������������������������������������������������
сташки отряди���������������������������������������
, както и представители на висшето държавно и усташко ръководство присъстват на официалните църковни служби.
Във вестниците постоянно се поместват информации за светите �������������
литургии�����
, ко222
ито съпътстват усташките събрания из страната . По различни поводи в НДХ
се славят многовековните връзки на хърватите със Светия престол в Рим. В поголямата си част висшите държавни и усташки постове се заемат от католици.
Епископи и свещеници влизат в Сабора, както и в администрацията на страната223, имат свобода на действие в своите диоцези и в контактите си с Ватикана. В
НДХ се повтаря ситуацията от времето на Югославия – със съществената разлика, че привилегированото положение на православните и православната църква
сега се заема от католиците и тяхната църковна организация 224.
Усташите полагат големи грижи за католическото духовенство. За да се
харесат на ръководството му225, в НДХ се забраняват официално абортите, проституцията, порнографските издания (които по официално мнение се издават от
сърби и евреи), псувните и богохулството на публични места, издават се наредби против пиянството и т.н. Поглавникът�������������������������������������
������������������������������������
често�������������������������������
се снима с духовници����������
и��������
монахини, присъства на богослуженията и афишира лоялността си към църквата. Той
лично приветства „Крижарите“ и насърчава създаването на нови братства. Още
през юни 1941 г. Павелич се среща с представители на „Католическа акция“ и ги
поздравява за дейността им през междувоенния период, която има голям принос в политическата борба в страната226. На 13 юни 1941 г. в реч в Карловац М.
Будак �������������������������������������������������������������������
казва��������������������������������������������������������������
: „Павелич����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
изпълнява Божията воля. Усташизмът е движение, чиито акции са в интерес на Католическата църква... Цялата ни дейност е подчинена
21.VI.1942; br.762, 22.VI.1943; NDH, br.9, 26.II.1942.
222
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1250, л.115; Katolički tjednik, br.36, 7.IX.1941; HN, br.456, 21.VI.1942;
br.762, 22.VI.1943.
223
Позиции в усташката администрация заемат около 25 католически духовници. (Вж.
Perica, V. Balkan Idols…., р.25).
224
NARA, M 1203, doc.860H.00/1389, p.5; Pavelić, A. Hrvatska pravoslavna crkva..., рр.69-70.
225
Католическата църква в НДХ се ръководи от 2 архиепископа (Загребски и Сараевски),
шест епископа от латинския обред (Кръкски, Сенско-модрушки, Сплитско-макарски, Шибен������
ски, Хварски и Дубровнишки) и един от гръкокатолическия (Крижевски). (Вж. HDA, f.1561, SDS
RSUP, Kut.5, 001.1-Katolička crkva kao ideološki i politički protivnik FNRJ, p.186; Kut.83, šifra 001.1
Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma), р.75).
226
HN, br.75, 28.IV.1941; Katolički tjednik, br.36, 7.IX.1941; Mužić, I. Hrvatska politika…,
р.244.
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на църквата и католическата вяра”227. На базата на това усташите заключават, че
духовенството няма причина да не сътрудничи и да не подкрепи тяхната национално-политическа борба228.
В печата п�����������������������������������������������������������
остоянно ��������������������������������������������������
се пише за
������������������������������������������
разрушените католически ���������������
черкви и�������
за избитите от четници���������������������������������������������������������
и партизани���������������������������������������������
католически свещеници�����������������������
, за репресиите над цялото католическо население в различни села и области на страната, особено в
Босна. В памет на загиналите духовници, които се обявяват за „искрени родолюбци”, се отслужват меси, публикуват се списъци с имената им в печата, излизат „черни книги“ за злодеянията над тях и т.н.229. Високи държавни отличия
се раздават на свещеници, които симпатизират на националистите и подкрепят
режима им. Така например, през април 1944 г. архиепископ Иван Шарич получава отличие по случай 10 април230. Мнозина духовници стават съветници на
Поглавника, който има дори свои лични изповедници и капелан231, а други са назначени на най-висши държавни и усташки постове. Затова не е случаен фактът,
че мнозина от усташките идеолози са духовници. Павелич увеличава заплатите
на свещениците, както и средствата за обучението им, за строеж и поддържане
на църковни сгради и т.н.232.
В толерирането на Католическата църква обаче усташите не отиват до
крайност. Те отделят църквата от държавата в НДХ. Това е модерно за времето
си политическо решение, което е в духа на хърватската национална традиция. И
ако НДХ може да се нарече „католическа“ държава, тя определено не може да се
квалифицира като „���������������������������������������������������������
клерикална�����������������������������������������������
”. Режимът в Хърватия през 1941-1945 г. е светски. Усташкият католицизъм не е особено краен по две основни причини – от
Цит. по Dedijer, V. Op.cit., p.129.
Mužić, I. Hrvatska politika…, р.232.
229
В пресата се говори за „мъченичеството“ на хърватските католически свещеници, като
се изброяват поименно избитите – къде, колко и как са били измъчвани и умъртвени. (Вж. HDA,
f���������������������������������������������������������������������������������������������������
.249, ���������������������������������������������������������������������������������������������
kut������������������������������������������������������������������������������������������
.4, ��������������������������������������������������������������������������������������
doc�����������������������������������������������������������������������������������
.����������������������������������������������������������������������������������
Broj������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
T����������������������������������������������������������������������������
243/1945; ������������������������������������������������������������������
f�����������������������������������������������������������������
.1561, ����������������������������������������������������������
SDS�������������������������������������������������������
, �����������������������������������������������������
RSUP�������������������������������������������������
������������������������������������������������
SRH���������������������������������������������
, �������������������������������������������
Kut����������������������������������������
.83, �����������������������������������
šifra �����������������������������
001.1 �����������������������
Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma), р.52; Katolički tjednik, br.23, 8.VI.1941; br.26, 29.VI.1941; HN, br.887, 17.XI.1943;
br.1946, 28.V.1944; Spomen-knjiga..., р.78).
230
Ив. Шарич е доктор по богословие и Връхбосненски (Сараевски) архиепископ от 1922
г. Същата година в Сарево започва да издава в. „Неделя”, който по-късно е преименуман в „Католически тиедник“ (седмичник). Още в междувоенния период се обявява за независимостта на
Хърватия и по време на войната подкрепя усташкия режим. След края й заминава зад граница и
се заселва в Мадрид, където и умира. (Вж. Nova Hrvatska, br.91, 19.ІV.1944; Pavelić, A. Džamija.....,
р.125; Ramet, S. (ed.). Nezavisna Država Hrvatska..., р.241).
231
Личните изповедници на Павелич са отец Аугустин и Вилим Цецеля. Важна роля
играе и личният капелан на Поглавника Дионисий Юричев.
232
Phodes, A. The Vatican in the Age of the Dictators, 1922-1945. New York, 1973, р.324; Kerner, R. (ed.). Yugoslavia. Bekeley, University of California Press, 1949, p.254.
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една страна, усташите се нуждаят от подкрепата на мюсюлманите в страната233,
а от друга – Поглавникът не е в особено добри отношения с ръководството на
Католическата църква в Хърватия.
Авторитарният режим на Павелич се опитва да подчини на волята си
всички политически и обществени сили, включително и Католическата църква.
Но висшата духовна йерархия отказва да се поддаде на този натиск. Църквата
влиза в ролята на единствената опозиция на властта в НДХ и с нея Поглавникът
не може да се разправи лесно. Хърватските националисти уважават църквата
дотолкова, доколкото тя представлява традиционна, национална, социална и семейна ценност. Но те отхвърлят универсализма на християнското учение и интернационализма, върху които Католическата църква базира своята доктрина.
Те не биха приели църква, която не би се съобразила с техния националистически възглед за развитието на Хърватия234.
Усташите не могат да приемат критиките, които висшите църковни кръгове отправят към тях, разобличавайки кражбите, палежите и убийствата, които
се извършват в страната. През декември 1943 г. Усташката надзорна служба235
вече има за своя вътрешна употреба циркуляр, който остро критикува политическата позиция на Каптола236. Църквата се обвинява в това, че не е взела достатъчно активно участие в борбата за политически права на хърватския народ в
Югославия в междувоенния период. Заключава се, че „активността на църквата
не е тръгнала в посока на динамиката на живота на народа и неговата борба“,
Не бива да се забравя, че по религиозния въпрос крайните националисти следват учението на А. Старчевич, а то е отворено към исляма и правашите не са изключително и само
прокатолически настроени. (Вж. HDA, f.249, kut.11, p.1; Hrvatska misao, br.48, 29.XI.1922; Begić,
M. Op.cit., р.78).
234
Djilas, A. The Contested Country..., р.114, 117, 209; Gellner, E. Nations and Nationalism.
Oxford, 1983, р.72.
235
Извън структурата на полицията и милицията усташите учредяват Усташката
��������������
надзорна служба (Usta�������������������������������������������������������������������������
š������������������������������������������������������������������������
ka����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
nadzorna�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
slu���������������������������������������������������������
ž��������������������������������������������������������
ba) начело с Е. Дидо Кватерник, която�������������������
представлява служба за сигурност, сходна с Гестапо в Германия и ОВРА в Италия������������������������������
. Тя
����������������������������
следи дейността на висшите усташки и държавни длъжностни лица и има толков�����������������������������������
а����������������������������������
широки пълномощия, че това предизвиква недоволство дори сред управляващите кръгове. От тази служба се отделя Дирекцията за
обществен ред и сигурност (ДОРС) като подразделение на МВР, чийто шеф отново става Е. Д.
Кватерник. (Вж. Matković, H. Op.cit., р.57, 68, 76).
236
В миналото град Загреб е образуван при сливането на два по-малки града,
разположени на съседни хълмове – Каптол и Градец. През 1094 г. унгарският крал превръща
Каптол в римокатолическа епархия и така той става духовен център, докато Градец се развива
като занаятчийско и търговско средище. Днес на Каптол се намират катедралата и всички административни сгради, свързани с Католическата църква в Хърватия, т.е. възприема се като неин
символ.
233
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, „изоставила“ го е и е „останала пасивна”237. Ако усташите се оповават на някои от църковните лидери, то е защото последните са пронационалистически
настроени. Затова те поддържат най-добри отношения с архиепископ Иван
Шарич, тъй като още в междувоенния период той е в опозиция на белградската
власт, а по време на войната е сред най-активните поддържници на режима238.
Интересен и почти премълчаван в историографията е фактът, че още след завръщането си в Загреб усташите изразяват недоволство, че духовник с умерени
национални и политически възгледи, какъвто е архиепископ А. Степинац, оглавява Католическата църква. Затова и припомнят миналото му – че бил „солунски доброволец”, който в младостта си е споделял идеите на югославизма239, че
при назначението си в Белград е положил клетва за вярност пред сръбския крал
и не е симпатизирал на сепаратистите в междувоенния период.
Понякога Павелич се изказва остро против църквата – особено след като
става ясно, че Ватиканът отказва да признае НДХ, а и духовенството започва
да се отнася резервирано към усташкия режим240. Показателен пример в това
отношение е, че през военните години Поглавникът посещава само веднъж
Загребската катедрала,
�������������������������������������������������������������
избягвайки
��������������������������������������������������
по този начин личните срещи с����������
�����������
архиепископа. Още през май 1941 г., след завръщането на делегацията от Рим, в която
архиепископ Степинац не участва, в управляващите среди се
����������������������
�������������������
за�����������������
говар������������
я�����������
����������
за��������
�������
отстра241
няването му от духовния пост, който заема . Понякога усташите бойкотират
църковните процесии – дори има периоди, когато налагат цензура върху публикуването на материали за папата в печата242.
Германците също не са доволни от поведението на архиепископа и го възприемат като „опасен враг”. Известно е, че през лятото на 1941 г. шефът на Гестапо

Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…, Dokumenti, Knj.2, рр.328-329.
Poglavnik Saboru i narodu..., рр.33-39; Sadkovich, J. Op.cit., р.151.
239
През 1917 г. Степинац е изпратен от австрийците на италианския фронт. На следващата година е ранен и пленен, но успява да се прехвърли на Солунския фронт, където се записва в
югославската доброволческа легия, биейки се на страната на Съюзниците. (Вж. Krišto, J. ��������
Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945. Knj.1, Z., 1998, p.462; Cvitković, I. Tko je bio Aloyzie
Stepinac. II izd., Sarajevo, 1986, рр.69-70)).
240
HDA, f.1561, SDS RSUP, Kut.5, 001.1–Katolička crkva kao ideološki i politički protivnik
FNRJ, рр.202-202а.
241
HDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1.28, 22.12.1945, р.15.
242
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska..., Dokumenti, Knj.2, р.187.
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Хайнрих Химлер243 извиква Еуген-Дидо Кватерник244 на разговор в Берлин, предупреждавайки го да внимава в отношенията си със Степинац, тъй като е доверено лице на Ватикана и твърде своеволен в действията си245. По време на �����
посещението си в Загреб през април 1942 г. словенският офицер Станислав Рапотец
изпраща информация до емигранското югославско правителство в Лондон, че
за усташките власти архиепископът е persona non grata. А. Степинац е поставен
под наблюдение и постоянно е следен, но животът му, макар и неколкократно
пъти застрашаван, е пощаден, тъй като усташите искат да демонстрират пред
света добри църковно-държавни отношения. Те хранят нескрита неприязън
към Загребския архиепископ, но в същото време изпитват респект към голямата
му популярност и влияние в страната246.
От есента на 1943 г. усташите са в остър конфликт с главата на
Католическата църква в НДХ. Той вече не е посрещан добре сред управляващите кръгове – нито от усташите, нито от немците. В тези среди дори се
������������
предполага, че А. Степинац симпатизира на ХСП и на Съюзниците. За него вече се говори
като за „неискрен сътрудник“ на хърватското правителство, „англофил“ и „югоХимлер е шеф на Гестапо (тайната полиция на Третия райх) и командващ отрядите СС,
в��������������������������������������������������������������������������������������������
торият най-влиятелен човек в ���������������������������������������������������������������
страната�������������������������������������������������������
след Хитлер�������������������������������������������
.������������������������������������������
През март 1943 г. �����������������������
той��������������������
изпраща свой специален пълномощник в Хърватия – бригаденфюрера Камерхофер, който да организира полицейските формирования в НХД. На Химлер принадлежи и идеята за създаването на мюсюлманска
СС дивизия „Ханджар“ в Босна. (Вж. ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1250, л.131; Čulinović, F. Op.cit., 332).
244
Е������������������������������������������������������������������������������������
. Дидо������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
Кватерник
�����������������������������������������������������������������������������
(1910-1962)
�������������������������������������������������������������������
е син на Славко Кватерник. След 1929 г. емигрира в Италия. Става един от основателите на усташката организация и е сред най-близките сътрудници на
Павелич. В НДХ заема поста държавен секретар в МВР, а впоследствие Поглавникът го прави шеф
на Усташката надзорна служба. Така под негов контрол са поставени всички органи на полицията
и въоръжените сили. За този пост Еуген-Дидо
������������������������������������������������������������
Кватерник����������������������������������������
е добре подготвен, тъй като вече е изучил методите на работа на ОВРА в Италия и Гестапо в Германия. От тази служба се отделя Дирек������
цията за обществен ред и сигурност (ДОРС) като подразделение на МВР, чийто шеф отново става
Кватерник. Така той оглавява репресивния апарат на НДХ (включително и лагерите) и се превръща в най-важната и влиятелна политическа фигура в страната след Павелич. Като един от организаторите на геноцида, той става негов символ и е смятан за „най-омразния човек“ в страната.
През октомври 1942 г. обаче изпада в немилост заедно с баща си поради несъгласие с политиката
на Павелич. Уволнен е от ДОРС, като за компенсация е направен почетен полковник на Личната
гвардия на Павелич. От 1943 г. баща и син Кватерник емигрират в Словакия, по-късно и Австрия.
Е. Дидо Кватерник успява да замине заедно с Павелич в Аржентина, където и умира през 1962 г.
(Вж. ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1154, л.75; Omrčanin, I. Op.cit., p.21; Matković, H. Op.cit., 218-219).
245
Kvaternik, E. Dido. Sjećanja i zapažanja 1925-1945. Prilozi za hrvatsku povijest (ur. J. Jereb).
Z., 1995, р.129.
246
Всъщност само авторитетът на Степинац в страната спасяват живота му през военните години. (Вж. HDA, f.299 Ministarstvo unutarnih poslova (MUP) RH���������������������������������
, 001.2, ������������������������
kut.5 – ����������������
Katolički svećenici, p.32; Shelah, M. Op.cit., р.336; Eterovich, F. The Case of Cardinal Aloyzius Stepinac as Presented
in Three Books. – In: Journal of Croatian Studies, vol.2, 1961, рр.145-146).
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славянин”, който е против обвързването на страната с нацистка Германия247.
След една от най-острите проповеди на архиепископа, произнесена на 31 октомври 1943 г. в Загребската катедрала, на 7 ноември с.г. двата най-големи всекидневника в НДХ „Хърватски народ“ и „Нова Хърватска“ реагират с остра и
критична статия на министъра на народната просвета проф. д-р Юлий Маканец.
Той напада Степинац заради опозиционното му поведение като „негоден син
на собствения си народ”, който „подценява и омаловажава народната борба“ и
стои настрана от нея. В статията се отбелязва, че в проповедите си архиепископът преминава извън границите на своите компетенции и започва да се меси в
държавните дела. При това е обвинен, че докато критикува властта, не прави същото спрямо сърбите. В статията директно се заявява, че Степинац не разбира
от политика и му се препоръчва да стои настрана от нея, а свещениците – да се
занимават с духовните дела в страната, а светските да оставят на политиците248.
След излизането на тази статия Загребският архиепископ е поставен
под домашен арест. Усташите забраняват да се публикува проповедта му от 31
октомври, но въпреки това тя е разпространявана сред населението249. Когато
Степинац се среща с Иван Мещрович в Рим през 1943 г., той споделя, че очаква в най-скоро време да бъде ликвидиран, независимо дали от усташите,
немците или комунистите, но това не се прави, тъй като би го превърнало в
„мъченик”250. Полицейското аташе към немското посолство в Загреб Ханс Хелм
споделя информация за готвен атентат срещу Степинац от група усташи през
лятото на 1944 г. Повод за това е откритото опозиционно поведение на архиепископа, но атентаторите така и не се осмеляват да предприемат финалната
стъпка251. Правителството три пъти настоява и пред Светия престол да отстрани А. Степинац от архиепископския му пост252.
Но ако усташите не смеят да посегнат на живота или поста на Степинац,
това не се отнася до останалите духовници. Правителството често отстранява
онези, които са му в опозиция. Когато през 1941 г. архиепископът изпраща д-р
Павел Лончар да изрази епископските възгледи по въпроса за покатоличванията
NDH, br.4, 6.11.1945; Krišto, J. Katolička crkva u II svjetskom ratu…, рр.463-464.
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1251, л.97-98; Stepinac mu je ime. Zbornik uspomena, svjedočanstva
i dokumenta (ed.V. Nikolić). Munchen-Barcelona, 1978, 1980; Z., 1991, Knj.1, рр.51-53.
249
Cecelja, V. Op.cit., р.725.
250
Meštrović, I. Op.cit., р.367.
251
HDA, f. 299 Ministarstvo unutarnih poslova (MUP) RH, H. Helm, 3490/42, p.22; f.1561, SDS,
RSUP SRH, Kut.122, knj.XХI, р.180; Kazimirović, V. Op.cit., p.291.
252
ЦДА, оп.8, а.е.1251, л.98; Cecelja, V. Op.cit., р.713; Mužić, I. Pavelić i Stepinac…., р.78.
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и да протестира против антисръбските ексцесии в страната, през август с. г. той
е заловен и осъден на смърт за „обида на Павелич“ и „антиусташки изяви”253.
Това е ясно предупреждение към изявите на опозиция срещу властта, включително и от страна на Степинац. С������������������������������������������
вещ���������������������������������������
ениц�����������������������������������
и са ������������������������������
заточавани��������������������
дори���������������
�������������������
в концентраци254
онните лагери на страната, включително и в Ясеновац .
Павелич не просто не търпи никаква опозиция на властта си, но се опитва и да контролира назначенията в църквата, с което пряко и неправомерно
се меси във вътрешните й работи, при положение, че тя е отделена от държавата. През септември 1941 г. Генералният щаб на хърватската армия известява
Архиепископския духовен престол, че не одобрява голяма част от свещениците, избрани за военни духовници. Така самите военни започват да назначават
духовни служители в армията. През октомври Павелич назначава за военен
викарий на въоръжените сили на НДХ усташкия симпатизант и духовник от
Сенската епископия Стипе Вичетич, а Вилим Цецеля – за негов заместник255.
Усташите не признават дори авторитета на Ватикана. В отговор на назначенията на епископите на Мостар – Петър Чуле256, и на Крижевци – Янко Шимрак
(гръкокатолически епископ)257, направени от папата през април 1942 г. без одобрението на Павелич, министърът на правосъдието и вероизповеданията М. Пук издава окръжно, с което декларира, че правителството не ги признава за епископи,
а Поглавникът спира финансовата помощ за епископиите в Мостар и Крижевци
и за униатите като цяло, и забранява преминаване на православните към униП. Лончар е спасен само благодарение на интервенцията на Апостолическия легат в
Загреб Джузепе Марконе и присъдата му е заменена с 20 г. затвор. (Вж. НDA, f.1561, SDS, RSUP
SRH, Kut.83, šifra 001.1.28, 22.XII.1945, р.21).
254
Тригодишна присъда там излежава Франьо
����������������������������������������������
Рихар /енорийски свещеник от
�������������
����������
Горна Стубица/ – съден през април 1942 г. за това, че не е прочел „Те Деум“ за 10 април с.г. (Вж. HDA, f.1561,
SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1.28, 22. XII.1945, р.22).
255
Вилим Цецеля (1909-1989) е родом от Кордун. Приятел е на М. Будак и главно поради
това, а не по политически причини, сътрудничи на усташите. �������������������������������
Той е личен изповедник на Павелич и семейството му. Става заместник на военния викарий и има военен чин. След идването на
власт на комунистите емигрира в Австрия, в Залцбург, където и умира през 1989 г. (Вж. НDA,
f.1561, SDS, RSUP, kut.6, р.32; Alexander, S. The Triple Myth....., р.72, 86).
256
Мостарско-дуванийски епископ от 1942 до 1980 г. След смъртта на Алойзие Мишич през
април 1942 г. Петър Чуле е именуван от папата, въпреки огромната съпротива на усташката власт,
която се опитва да предизвика бойкот срещу него от енорийските свещеници в Херцеговина. Заловен от комунистите през 1948 г., срещу него е проведен монтиран процес и е осъден на 11 години
и половина затвор. Освободен е през 1955 г. и е върнат на епископския си пост през 1958 г.
257
Крижевската епископия, като единствената г�������������������������������������
ръкокатолическа епархия в НДХ, ������
е специфичен случай, тъй като покрива територията на цялата страна, т.е. към нея се числят всички
гръкокатолици.
253
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атската църква258. Същото се случва и през лятото на 1942 г., когато Павелич се
опитва да назначи за епископ на Джаково ректорът на Богословския факултет в
Загреб Франьо Шепер, което Светият престол не приема259. Сходен конфликт се
разгръща и когато, след като се освобождава мястото на енорийски свещеник в
черквата „Св. Марко“ в Загреб (през 1943 г. Светозар Ритиг напуска поста си и се
присъединява към партизаните260), Степинац отказва да назначи близък до управляващите кръгове духовник261. Павелич дори назначава Мирослав ФилиповичМайсторович, който е изключен от францисканския орден заради съмнения за
участие в престъпления срещу православни, за шеф на лагера в Ясеновац262.
Така усташкият лидер пренася „балканизма“ от политиката във верскоцърковната област. Той има амбицията да създаде една зависима от него църква.
Много наредби на Министерството на вътрешните работи само се свеждат до
знанието на духовниците от Загребската архиепископия, което е опит за пряка
намеса на държавата в делата на църквата263.
***
258
Boban, L. Hrvatska u arhivima izbjegličke vlade 1941-1943. Z., 1985, рр.161-162; Šanjek, F.
Stav crkve u Hrvata prema totalitarizma XX stoljeća. – In: Obnovljeni zivot: časopis za religioznu kulturu, 1996, br.1-2, р.143.
259
Всъщност тъй като в Югославия не е ратифициран конкордатът с Ватикана, Поглавникът се опира на стария конкордат между Светия престол и Астро-Унгария, според който
светският владетел дава на папата списък с три имена, от които Светият отец да избере един
за запълване на овакантено епископско място. (Вж. Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država
Hrvatska…, Dokumenti, Knj.2, р.205).
260
Светозар Ритиг�������������������������������������������������������������������
(1873-1961) има интересно политическо минало. Той е роден в семейство с немски произход, макар и напълно хърватизирано. Учи теология в Сараево и Джаково и
прави докторат във Виена. Още като младеж е секретар на Й. Щросмайер, така че е югославист
по убеждение, а в началото на ХХ в. – и на архиепископ Бауер. През 1916 г. става енорийски свещеник в църквата „Св. Марко“ в центъра на Загреб. След окупацията на Далмация от немците
през 1943 г. Ритиг се присъединява към партизанското движение. (Вж. Krizman, B. Ustaše i Treci
Reich. Z., 1986, Vol.2, р.36).
261
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…, Dokumenti, Knj.2, р.187.
262
М. Филипович (1915-1946) става францисканец през 1932 г. под името Томислав, а
свещенник – през 1939 г. Завършва теология в Сараево през 1942 г. Още през 1942 г. става военен капелан към усташка единица, която ликвидира три православни села и избива около 2700
сърби край Баня Лука. Тогава църковните власти (със съдействието на папския легат Марконе)
го изключват от францисканския орден и църквата като цяло. Той продължава да напредва по
усташката йерархия под името М. Майсторович. От есента на 1942 г. в продължение на четири
месеца е управител на най-големия и известен концентрационен лагер в НХД – Ясеновац (където той носи расо, макар че вече не е свещеник), а по-късно и в Стара Градишка. Осъден е на
смърт от комунистите през юни 1945 г. и обесен. (Вж. HDA, f. 299 Ministarstvo unutarnih poslova
(MUP) RH, 013.2.86, kut.69; Biondich, M. Kontraverze..., р.157).
263
Pavlowitch, S. The Improbable Survivor..., р.100.
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В���������������������������������������������������������������������
желанието си да успеят в своята национална политика усташите се нуждаят от подкрепата на мюсюлманското население в борбата си срещу четниците и партизаните на територията на Босна и Херцеговина. Затова в пълна противоположност на отношението към сърбите, мюсюлманите в НДХ са третирани като „братя“ и „съюзници”. Хърватските управници правят всичко възможно, за да спечелят симпатиите им на своя страна, да ги приобщат към режима и
да ги подтикнат към борба срещу православните. Новата власт разчита на тях,
постоянно търси сътрудничеството им и широко го афишира. Затова тя прави
всичко възможно да заздрави връзките си с Ислямската верска общност (която
е със седалище в Сараево)264.
Всъщност традицията на католическо-мюсюлманския съюз срещу православните води началото си от времето на Първата световна война, когато
Австро-Унгария, защитник на католицизма, е във война с православна Сърбия.
Тогава много католици и мюсюлмани от Босна и Херцеговина се бият на страната на империята срещу православните. Същото се случва и по време на Втората
световна война – усташките власти настройват мюсюлманите срещу православните и така поставят основите на хърватско-мюсюлмански съюз. Новите управници се опират на група мюсюлмански интелектуалци, които още преди 1941 г.
застават на страната на хърватските националисти265.
З����������������������������������������������������������������
а да приобщи����������������������������������������������������
мюсюлманите����������������������������������������
към хърватската държава, ��������������
усташкото правителство им предоставя всички права и привилегии, с които се ползват и католиците. Усташката н��������������������������������������������������
ационална програма предвижда реализация
���������������������
на �������
политическите������������������������������������������������������������������
и религиозните аспирации на мюсюлманите и������������������������
включването им в структурите на властта. Националистите обещават на техните лидери висши постове в държавната администрация и дори предоставят вицепремиерския пост в
страната на двама техни представители – братята Осман и Джафер Куленович266.
ДА-МВнР, дело1, оп.10-П, а.е.8а, л.75; Jelić-Butić, F. ���������������������������������
Ustaše i Nezavisna Dr������������
ž�����������
ava Hrvatska..., p.197; Jelinek, Y. Nationalities and Minorities..., pp.201-202.
265
Jelinek, Y. Bosnia-Herzegovina at War: Relations between Moslems and Non-Moslems. – In:
Holocaust and Genocide Studies, Vol.5, 1990, br.3, р.280.
266
Осман Куленович (1889-1947), родом от Западна Босна, по-големият от двамата братя
Куленович, заема вицепремиерския пост в страната от образуването на НХД до ноември 1941 г.
След това работи в Министерство на външните работи – до пенсионирането си през 1943 г. През
май 1945 г. се предава на британците, но те го връщат на югославските власти, които го осъждат
на смърт и изпълняват присъдата през юни 1947 г.
Далеч по-известният му брат Джафер Куленович (1891-1956) става лидер на бившата
Югославска мюсюлманска организация (ЮМО) след смъртта на Мехмед Спахо през 1939 г. През
ноември 1941 г. заема мястото на брат си Осман като вицепремиер и на тази длъжност остава
264
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Загребският мюфтия Исмет Муфтич става член на Държавното вече в НДХ267.
Мнозина други мюсюлмани като Адем Ага Мешич268, Хакия Хаджич, Мехмед
Алайбегович, Алия Шуляк, Хилмия Бешлагич и други заемат също висши позиции в усташкото движение и държава – министри, доглавници, държавни секретари, велики жупани, депутати в Сабора и т.н.269.
Още с идването си на власт хърватските националисти обявяват���������
��������
изповядването на исляма за напълно свободно в НДХ. На всички срещи с мюсюлмански
представители Павелич изразява намерението на правителството католическата и мюсюлманската религия да се ползват с едни и същи права в новата държава.����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
Разбирайки добре огромното значение на ������������������������������
религия�����������������������
та за мюсюлманите,�����
����
х���
ърватските националисти не пропускат случай официално да изразят уважението
си към нея. В пресата се поместват поздравления към „братята-мюсюлмани“ по
случай честването на техните религиозни празници (особено Курбан Байряма),
които със специален закон-наредба дори се прогласяват за официални в страната, а тържествата са особено пищни270.
Усташите се опитват да заздравят връзките си с Ислямската верска общност и с мюсюлманския духовен лидер в НДХ рейс-ул-улемата Феим Спахо271.
до краха на НХД. През 1943 г. временно оглавява Министерството на правосъдието и вероизповеданията. Застъпва идеята за единството на хърватите католици и мюсюлмани. През 1945 г.
напуска страната и живее в Сирия (Дамаск), където и умира през 1956 г.
От септември 1943 г. в новото правителство на Никола Мандич има двама мюсюлмани, а външен министър през май 1944 г. става Мехмед Алайбегович. (Вж. ЦДА, ф.176, оп.8,
а.е.1034, л.44, 84-85; а.е.1153, л.83; оп.15, а.е.79, л.80,82-84; ПЧП, №246, 4.XI.1942, с.14; Narodne
novine, br.4, 17.IV.1941; Nova Hrvatska, br.240, 13.X.1943; The Muslims of Bosnia-Herzegovina. Their
Historic Development from the Middle Ages to the Dissolution of Yugoslavia (ed. M. Pinson). Harvard
University Press, 1994, р.134).
267
Обесен е от партизаните на вратите на джамията в Загреб през 1945 г. (Вж. Mužić, I.
Pavelić i Stepinac …., p.153).
268
По време на Втората световна война Адем Ага Мешич принадлежи към тесния кръг
мюсюлмани, които са поддържници на усташката власт. Той става заместник на Поглавника (на
хърватски: доглавник). В края на войната се изтегля с усташите към Австрия, но е заловен от
британските сили и върнат на югославските комунистически власти. Те го осъждат на доживотен затвор, но той умира още през 1945 г.
269
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1034, л.43; ф.1931, оп.1, а.е.32, л.4; Pavelić, A. Džamija..., р.9, 18; The
Muslims of Bosnia-Herzegovina...., р.142; Jelinek, Y. Bosnia-Herzegovina at War...., р.280.
270
NDH, br.24, 23.X.1941; HN, br.250, 22.X.1941; br.311, 28.XII.1941; br.312, 30.XII.1941;
br.849, 2.X.1943, br.552, 11.X.1942; br.610, 18.XII.1942; br.910, 14.XII.1943.
271
Феим Спахо (1877-1942) е брат на един от лидерите на ЮМО в Югославия Мехмед
Спахо. Завършва мюсюлманско религиозно училище в Сараево, както и шериатско – по ислямско верско законодателство. Рейс-ул-улема в Югославия става през 1938 г. Запазва този пост и в
новообразуваната НДХ до 1942 г., когато умира. Той е за равнопоставеност на исляма в новата
държава и се бори за верско-просветна автономия на Ислямската верска общност.
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В пресата широко се афишират срещите на Павелич с мюсюлманските представители. Един от първите, приети на аудиенция при Поглавника след завръщането му в Загреб, е Загребският мюфтия И. Муфтич. Още на 25 април 1941 г.
Павелич изпраща емисар при Ф. Спахо, уверявайки го, че в новата държава босненските мюсюлмани ще бъдат „свободни, доволни и имащи равни права”. На
мюсюлманите се гарантира свобода на вероизповеданието и на образователната
им система (която е религиозна, а не светска)272. През лятото на 1941 г., приемайки пратеничество на Ислямската верска общност начело с доглавника Адем
Ага Мешич, Павелич се ангажира да уреди духовния живот на мюсюлманите
„съгласно техните морални и религиозни убеждения”273.�����������������������
На практика ����������
това означава обещание за автономен статут и широка религиозно-просветна автономия
на Босна и Херцеговина (които са�������������������������������������������
съществувал�������������������������������
и������������������������������
в Австро-Унгария, но ��������
са������
отменени в Югославия�����������������������������������������������������������
).���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
През 1944 г. на аудиенция при Поглавника е приет и йерусалимският велик мюфтия Мохамед Амин ал-Хусейни274. Всичко това поражда
впечатлението, че усташкият режим провежда политика на верски либерализъм
и толерантност.
В духа на тази политика още на 25 май 1941 г. се издава закон-наредба,
който регулира заплащането на духовенството от Ислямската верска общност.
У�����������������������������������������������������������������������
сташкото правителство пристъпва и към субсидиране на мюсюлманските училища275. Показателен пример за�������������������������������������������
грижата му за духовния живот на мюсюлманите в страната е изграждането на джамия в центъра на Загреб276. С това Павелич
цели да изрази още по-ясно симпатиите си към Ислямската верска общност и да
даде външно, видимо потвърждение на значението, което й се придава в НДХ.
Самото откриване на джамията на 18 август 1944 г. става в присъствието на
представители на висшата държавна власт, усташкото движение, въоръжените
272
HN, br.71, 24.ІV.1941; br.1114, 20.VІІІ.1944; Malcolm, N. Bosnia: A Short History. New
York: New York University Press, 1994, р.185.
273
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1034, л.36; HN, br.175, 8.VIII.1941.
274
Nova Hrvatska, br.113, 14.V.1944; Pavelić, A. Džamija..., р.69.
275
HN, br.311, 28.ХІІ.1941; br.1084, 28.V.1944; „Krv je progovorila“..., p.47.
276
Решението за изграждането на джамията се взема още през август 1941 г., но откриването й става три години по-късно – едва през лятото на 1944 г. В джамия се превръща „Музеят
на изобразителното изкуство“ (т.нар. „Културен павилион“ на известния хърватски скулптор и
архитект Иван Мещрович, в който се поместват творбите му), построен на един от централните
площади на града. Към него са добавени три минарета. Това предизвиква негодуването на доста
католици, тъй като мюсюлманите са малко на брой в столицата, а и това е храм на изкуството и
според тях е „светотатство“ да се превръща в джамия. (Вж. NARA, M1203, doc.860H.00/1389, p.2;
HN, br.219, 21.ІХ.1941; br.1113, 19.VIII.1944).
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сили и т.н. То е пропагандна манифестация на промюсюлманските настроения
на усташките кръгове277.
След като ислямът се обявява за официално призната религия в НДХ, властите насърчават преминаването на православните от Босна и Херцеговина и
към тази вяра, а не само към католицизма. Разбира се, помохамеданчването на
сърбите е доста рядко явление, тъй като повечето сменящи религията си предпочитат католицизма278.
Политиката на толериране на мюсюлманите донася очакваните резултати и осигурява на Павелич сътрудничество и подкрепа на част от тях за режима му. Мнозина се включват в усташките редове или просто подкрепят новата
държава. Не са малко случаите, при които мюсюлманите правят внушителни
манифестации начело със своите религиозни или политически водачи, при които изразяват верността си към усташката власт279. Още на 30 април 1941 г., при
заклеването на хърватската войска пред Поглавника в Сараево, присъстват както представители на католическото, така и на мюсюлманското духовенство начело с рейс-ул-улемата Ф. Спахо280. На 13 май в джамията в Сараево последният
държи реч, в която изразява задоволството на мюсюлманите от включването на
Босна и Херцеговина в границите на НДХ и надеждите им за равноправие в рамките на новата държава281. По време на аудиенцията си при Павелич на 23 април
1941 г. и Загребският мюфтия Исмет Муфтич не пропуска да изрази верноподаничеството си пред него и верността си към усташкото движение и държава, и
да констатира, че ислямът, който години наред е бил потискан в Югославия, сега
вече е под закрилата на държавата282.
Мюсюлманите се включват с готовност в масовите акции против сърбите, които заплашват самото им съществуване в спорните територии на Босна
и Херцеговина. До голяма степен това се дължи на поведението на четниците,
които преминават в граничния район на р. Дрина и прочистват цяла Източна
Босна от несръбското население, което в мнозинството си е мюсюлманско.
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1034, л.36; HN, br.1112, 18.VІІІ.1944; Pavelić, A. Džamija..., р.15, 40, 47.
Случаи на преминаване от православие към ислям се регистрират главно през лятото на 1941 г., по времето на „големия терор”. (Вж. HDA, f.218, kut.5, br.714-B/1941; HN, br.176,
9.VIII.1941).
279
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1034, л.44; NARA, M1203, doc.860H.00/1541, p.8; HN, br.550,
9.X.1941.
280
HN, br.77, 30.ІV.1941; br.81, 4.V.1941.
281
Ibid., br.91, 14.V.1941; br.496, 7.VІІІ.1942.
282
Ibid., br.71, 24.ІV.1941; Pavelić, A. Džamija..., р.5.
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Н���������������������������������������������������������������������
овите хърватски управници много умело манипулират изповядващите
�������������������
исляма, като п������������������������������������������������������������������
о този начин върху техните плещи се стоварва цялата тежест на борбата против четниците и партизаните в най-размирния регион на НДХ283. Точно
това използване на мюсюлманите като ��������������������������������������
„�������������������������������������
пушечно месо�������������������������
“������������������������
в разправата със сърбите в НДХ обаче отблъсква някои от тях и води до охлаждане на отношението им
към правителството.
Впрочем прокламираното от режима равноправие между „двата клона“
на хърватския народ в НДХ така и не се осъществява на практика. Още след
създаването на новата държава мюсюлманските лидери поставят въпроса за издаването на закон, който да регулира статута на исляма в страната и да въведе
широка религиозно-просветна автономия в Босна и Херцеговина. За целта през
юни 1941 г. в Сараево се сформира комисия от шериатски специалисти начело с
Хакия Хаджич, която месец по-късно предава на Павелич „Проект за ислямски
закон и устав”. Дейността на комисията отново се активира през септември 1942
г., но въпреки многократните мюсюлмански настоявания, окончателният законнаредба така и не се издава284.
Това, естествено, предизвиква ответна реакция от страна на мюсюлманите. Запазени са много петиции, отворени писма и протести, от които става ясно,
че техните лидери и духовници настояват за истинска и гарантирана свобода
на вероизповеданието в НДХ. В меморандум от Баня Лука от ноември 1941 г. до
правителството те протестират против терора в страната,��������������������
�������������������
изтъквайки���������
традиционната ислямска толерантност към другите религии като пример, който трябва
да се следва и от католиците. ������������������������������������������
Мнозина мюсюлмански духовници изказват несъгласие с натиска, който се оказва върху сърбите за смяната на религиозното
им вероизповедание, с преследването на религиозните малцинства и с верската
нетолерантност в страната. Те изразяват�������������������������������������
������������������������������������
недоволство ������������������������
и ����������������������
от��������������������
факта, че католическото духовенство в Босна и Херцеговина е крайно националистически настроено.�����������������������������������������������������������������������
Също така протестират срещу�������������������������������������������
разрушаването на джамии в региона от край285
но фанатизирани усташки отряди .
283
HDA, f.227, kut.3, doc.RT320/42, p.1; ДА-МВнР, папка 40, оп.1аП, а.е.589, л.155; HN,
br.212, 14.IX.1941.
284
И през юни 1943 г. мюсюлманите в Травник депозират молба до председателя на
хърватския държавен Сабор Марко Дошен за даване на реален автономен статут на Ислямската
верска общност, в който се обявяват против поставянето на религията в служба на политиката
в НДХ. (Вж. HDA, f.211, kut.4, doc.650, p.252; Jelinek, Y. Nationalities and Minorities..., р.202).
285
Protest Muslimana grada Banja Luke protiv zločina ustaške vlade i nasilnog katoličenja. Banja Luka, 1941; Jelinek, Y. Bosnia-Herzegovina...., pр.283-284.
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Същевременно в НДХ се води и политика за „хърватизиране“ на мюсюлманското население. То е притеснено от някои изказвания на висши усташки
функционери, включително и Павелич, който не веднъж споделя, че ще е „подобре, ако в държавата има само една вяра”286. Новите управници възприемат
НДХ ���������������������������������������������������������������������
преди всичко като
��������������������������������������������������������
католическа държава и това, естествено�������������
,������������
тревожи мюсюлманите, които се страхуват да не станат следващата жертва на религиозна
дискриминация������������������������������������������������������������
–����������������������������������������������������������
след приключването на разправата с православните и евреи287
те в страната .
Всъщност мюсюлманите виждат осъществяването на своите верски и национални интереси само в една мюсюлманска държава, която би наложила религията им като официална. Те са недоволни и от факта, че докато в страната се
извършва насилствено покатоличване на православни и евреи, то преминаването към исляма се ограничава и се възпрепятства от властите. Затова настояват
новоприелите исляма в НДХ да се ползват със същите привилегии, както тези,
които са избрали католицизма288.
Въпреки че военните години не са най-подходящият момент за решаване
на религиозните въпроси в страната, в политиката на усташкото правителство
се долавя нежелание това да се случи в полза на мюсюлманите. Това е така, тъй
като усташите нямат пълно доверие и хранят сериозни резерви към лоялността им. Те нямат интерес ислямът да се ползва със специален статут в НДХ, защото това би дало изключителни права на мюсюлманите като религиозна група и би спомогнало за освобождението им от непосредствен държавен контрол.
Показателно е, че правителството не запълва мястото на починалия през 1942 г.
рейс-ул-улема и постът остава вакантен до края на войната, което предизвиква
широко недоволство сред мюсюлманската общност289. През пролетта на 1943 г.
отношенията на мюсюлманите с властите се обтягат до такава степен, че по немска инициатива през април в Загреб и Сараево пристига Йерусалимският велик
мюфтия Мохамед Амин ал-Хусейни, за да убеди мюсюлманското духовенство, а

286
Zbornik dokumenta i podatka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije. Vol.IV,
1951, knj.2, р.542.
287
HN, br.247, 19.Х.1941; br.574, 6.ХІ.1942; br.1109, 15.VІІІ.1944; br.1112, 18.VIII.1944;
Pavelić, A. Džamija..., рр.5-19, 39-40, 45-50, 101; Krv je progovorila..., р.91.
288
НDA, f.211, kut.5, doc.857, p.382; f������������������������������������������������������
.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra
������������������������
001.1
������������������
Crkveni
������������
problemi (Arhiva Hansa Helma), pр.95-96.
289
Malcolm, N. Op.cit., pp.185-186; Jelinek, Y. Nationalities and Minorities…, p.202.
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чрез него и единоверците си в НДХ, да подкрепят властта, както и да участват в
рекрутираната от мюсюлмани СС дивизия „Ханджар”290.
Хърватско-мюсюлманският съюз се създава от прагматични съображения
– и двете страни имат нужда от взаимна подкрепа в борбата си против сърбите в Босна и Херцеговина. Усташите не хранят никакви искрени симпатии към
мюсюлманите, страхуват се от техния сепаратизъм и нямат желание да им дадат
културно-просветна автономия в НДХ. Далечната стратегия на хърватските националисти е мюсюлманите да бъдат асимилирани и превърнати в „истински“
хървати. Това лишава режима от единствената възможна вътрешна подкрепа
при изграждането и отбраната на военновременна Хърватия.
***
Положителна е позицията на усташите не само спрямо исляма, но и към
протестантството в страната�������������������������������������������������
. Това явление не
����������������������������������
е случайн����������������������
о���������������������
, а е национално обусловено, тъй като новите хърватски управници се стремят да поддържат добри
отношения с мюсюлманите и немците в НДХ. Концесиите и привилегиите, които се предоставят през 1941 г. на немското малцинство в усташката държава, се
определят не от религиозната му принадлежност, а поради доминиращата позиция на Райха в НДХ291.
Още на 13 април 1941 г. в Осиек усташите официално прогласяват специалния статут на „немската народна група“ в Независимата държава Хърватия,
концентрирана в северните части на страната, главно във Войводина, Източна
Славония, Срем и Загреб. Особеното й положение и изключителните й права
се регулират с цяла серия от закони, които Павелич издава от юни до октомври 1941 г. Немското малцинство се признава за правно-политическа автономна етническа общност, която се ползва с много привилегии в страната – немският език става равноправен с хърватския в областите, в които живеят немци, там се допуска да се развява германското знаме и т.н.292. На практика немската етническа група се поставя извън юрисдикцията на хърватската държава – тя има свои съдилища, нейните представители не служат в хърватската ар-

290
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1250, л.126-127; оп.20, а.е.363, л.91-92; Trifkovic, S. The Ustaša
Movement..., р.340.
291
Усташите заявяват, че в НДХ се прави „пълно признание на нашите братя немци, особено поради заслугите на Великия немски Райх за хърватската държава и хърватския народ”.
(Вж. Spomen-knijga...., р.86).
292
Narodne novine, br.56, 21.VI.1941; br.166, 30.X.1941; br.208, 20.XII.1941; Ristović, M.
Nemački „novi poredak“ i Jugoistočna Evropa 1940/1941-1944/1945. Beograd, 1991, р.101.
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мия, а създават свои полунезависими СС формации под немско командване293.
Немците в НДХ имат свои политически, икономически, културни и социални
организации, изградени по нацистки модел. Те се смятат повече за граждани на
Райха, отколкото на Хърватия. Те са нещо като „държава в държавата”, за което
свидетелства и законодателството, и политическата практика в НДХ294.
Този статут обаче притеснява новата хърватска власт. Всъщност между
усташите и немците в страната постоянно възникват конфликти около въпроса
дали даден индивид е немец или хърватин, след като години наред е живял в
хърватските земи. Усташите се притестняват по това време от политическото,
стопанското и военното влияние и мощ на Райха, тъй като то може да предизвика опит за немска асимилация на хърватските земи. А и Хитлер неколкократно
говори за възможна интеграция на Хърватия в Третия Райх и „германизация“ на
хърватите. Затова усташите не насърчават православните да преминат към протестантството при смяната на религиозното си вероизповедание. Те дори предупреждават сърбите в „Напътствията за верските прекръщавания“ от 30 юли
1941 г. да не прибягват до хитрости, тъй като ако минат към протестантството,
те няма да получат същите права, с които се ползват немците в НДХ295.
***
За разлика обаче от протекцията над католицизма, исляма и протестантството, в НДХ се повежда истински „кръстоносен поход“ срещу православието
и юдаизма, подплатен от идеята, че ударът върху тези религии ще бъде насочен
всъщност срещу изповядващите ги сърби и евреи. Това показва, че религиозната политика в Хърватия се основава на национални, а не на религиозни мотиви.
За да отслабят сърбизма и православието в своята държава, усташите предприемат сериозна атака срещу Сръбската православна църква като институция
и нейните служители. �������������������������������������������������������
С наредба от 5 май 1941 г.�����������������������������
тя��������������������������
е забранена в НДХ и започва да се преследва. С друга правителствена наредба от 18 юли с. г. официално се
забранява употребата на термина „Сръбска православна църква“ (или религия),
понеже „не е в духа на новото държавно устройство“ и се заменя с употребявания
преди 1918 г. термин „гръко-източна църква“ (или вяра)296. С промяната на името
Немската СС дивизия „Принц Ойген“ става известна в НДХ със своите акции срещу
евреи и православни. (Вж. Vrančić, V. Op.cit., v.2, р.26).
294
NARA, OSS, Germany and Its…, pp.10-11; Boban, L. Hrvatska u arhivima…, p.64, 476.
295
HDA, f.223, kut.26, Br.23914/1941; Kvaternik, E. Dido. Op.cit., р.26.
296
HDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma),
pр.121-135; ЦДА, оп.8, а.е.1153, л.55; Narodne novine, br.19, 5.V.1941; HN, br.158, 21.VIІ.1941.
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на СПЦ�������������������������������������������������������������������
в������������������������������������������������������������������
Хърватия се цели������������������������������������������������
отслабването на политическото й влияние��������
и������
отделянето���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
й от сръбската национална идентичност�������������������������������
. �����������������������������
Православните, подобно на евреите (които са обозначавани като такива с жълта звезда)���������������������
,��������������������
са принудени да носят синя
����������������������������������������������������������������������������
лента
�����������������������������������������������������������������������
на ръката си с буквата „П“ („православен“).����������������������
С
���������������������
наредба от 11 ноември 1941 г. се конфискува имуществото на СПЦ в Хърватия в полза на държавата.
Отнема се цялото движимо и недвижимо имущество на Карловачката митрополия в Сремски Карловци. Идеята е да се подкопае финансовата база на СПЦ, за
да се ликвидира самата тя като институция. На 5 декември 1941 г. се премахва
Юлианският и се въвежда Григорианският календар в страната297.
Православното духовенство става първата жертва на усташкия терор.
Масовото и фанатичното преследване на свещениците започва още от април
1941 г. Те са избивани, депортирани, изпращани в концентрационни лагери –
особено онези, които симпатизират на четници или партизани. Ликвидират се
и бивши опоненти на конкордата от 1937 г.298.���������������������������������
Убийствата засягат и висшите духовници. Банялужският митрополит Платон Йованович е призован да напусне
страната, но след отказа му е убит през май 1941 г. Същата съдба сполетява и
Сараевския митрополит Петър Зимонич, Горнокарловачкия – Сава, Сремския
– Валериан Прибичевич и други299. Мнозина от духовните лица са прогонени от
диоцезите си и ������������������������������������������������������������
намират спасение��������������������������������������������
в Сърбия. Сред тях е и Загребския����������
т���������
митрополит Доситей, който е задържан����������������������������������������������
������������������������������������������������������
веднага след прокламирането на НДХ ����������
и е жесто������
ко изтезаван�������������������������������������������������������������
от полицията������������������������������������������������
.�����������������������������������������������
Дори с����������������������������������������
рещу �����������������������������������
арестувания в Сърбия от немците ���
патриарх Гаврило се води пропагандна кампания, за да се оправдае ареста му300.
Целта е православното население да остане без духовни лидери и така да се сложи край на православните служби в НДХ.
Броят на пострадалите православни духовници варира в широки граници
в литературата301, но едно е сигурно – терорът срещу тях в НДХ се превръща в
НDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1.27, 10.IV.1945, р.8; ЦДА, ф.176, оп.8,
а.е.1034, л.47; Hrvatski glas, br.77, 3.V.1941; Katolički tjednik, br.23, 8.VI.1941; Alexander, S. Church
and State..., р.18, 22-25.
298
Между тях са митрополитите Доситей и Платон. (Вж. HDA, f.1561, SDS RSUP,
Kut.5, 001.1–Katolička crkva kao ideološki i politički protivnik FNRJ, р.195; Hrvatska straša, br.96,
27.IV.1940).
299
Radić, R. Verom protiv vere. Drđava i verske zajednice u Srbiji 1945-1953. Beograd, 1995,
рр.74-75.
300
Katolički tjednik, br.19, 11.V.1941; HN, br.80, 3.V.1941; br.82, 5.V.1941; Spomen-knijga…, p.75.
301
Общо в хърватските земи има 577 православни свещеници и монаси в началото на
войната. За различните данни в историографията относно броя на пострадалите вж. Radić, R.
Op.cit., рр.351-352, бел.189.
297
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държавна политика. Това касае особено региона на Босна и Херцеговина. Затова
немалко свещеници симпатизират или се борят на страната на четниците или
партизаните. Някои от тях дори стават известни четнически командири302.
П�������������������������������������������������������������������
овечето от ��������������������������������������������������������
православните�������������������������������������������
черкви������������������������������������
������������������������������������������
и манастири са разруш��������������
ени, разграбени, изгорени или превърнати в католически, а сръбските религиозни училища
към тях са затворени. Според официални данни една четвърт от всички черкви
и манастири са унищожени още до зимата на 1941 г.303. Не е пощаден дори патриаршеският център в Сремски Карловци, чиято черква и библиотеката към нея
са разграбени, а патриаршеският палат е предоставен на Католическата църква.
Разрушавани са и православни гробища304.
В резултат на тази политика Сръбската православна църква на територията на НДХ практически е ликвидирана. По този начин усташите се опитват да
унищожат всяка следа на сърбизма и православието в Хърватия.
***
Освен убийствата, изселването и икономическото ограбване, обаче, практиката на терора в НДХ приема и религиозна форма – покатоличване на част от
православното население в НДХ. След като осъзнават, че не могат да се справят с бунтовните настроения на сърбите на своя територия, нито да намалят
влиянието на СПЦ, още по-малко физически да ликвидират два милиона души,
хърватските крайни националисти решават да да ги откъснат от сръбското влияние, като преобърнат част от тях към католицизма. Според усташите този акт
ще доведе до денационализация и асимилация на сръбския етнос в НДХ, до едно
„конструктивно решение“ на сръбския проблем и „умиротворяване на страна-

Такива са Момчило Джуич (от Книн) и Саво Божич (родом от Босна). (Вж. NARA, M
1203-16, doc.860H.00/1410, 28.VІІІ.1942, p.4; Tomasevich, J. Op.cit., pp. 176-177).
303
Същата съдба е трябвало да сполети и православната черква в Загреб, но до това не се
стига вследствие и на натиска на българския пълномощен министър Й. Мечкаров. По повод на
българския официален празник 3 октомври 1941 г. (възкачването на цар Борис III на престола)
той настоява да се отвори православната черква и да се отлужи молебен. (Вж ЦДА, ф.166, оп.1,
а.е.758, л.181; ф.176, оп.8, а.е.1034, л.47; Katolički tjednik, br.27, 6.VIІ.1941; Кочанков, Н Създава��������
нето на Хърватската православна църква (1942 г.) и българите – В: Hrvati i bugare kroz stoljeća.
Povijest, kultura, umjetnost i jezik. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Đakovu,
23.-24. rujna 2010, Z., 2013, с.356).
304
Такъв е случаят в Славонски Брод. (Вж. Dokumenti o protunarodnom radu i zločinima
jednog dijela katoličkog klera (ed. J. Horvat i Z. Štambuk), Z., 1946, р.343).
302
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та”. В него проличава най-добре влиянието на национализма върху религиозната политика на управляващите305.
Така в името на хърватската национална интеграция усташите се опитват
да асимилират огромно количество етнически нехървати (сърби и мюсюлмани),
не само съгласно националната си програма, но и по практически съображения
– етническите хървати са едва половината от населението на териториално голямата НДХ, а и тези от окупираните територии са подложени на насилствена
италианизация и маджаризация. Така политиката за смяна на религиозното вероизповедание преследва национални, а не чисто религиозни цели306.
Тази политика също е предмет на оживени дискусии в историческата литература. Докато в сръбската историография се поддържа тезата за насилието
на властите при провеждане на покатоличванията, а целта на този акт се обяснява със стремежа за денационализация на сърбите и идеята те да се направят
„истински“ католици, то в хърватската се прави опит да се смекчат обвиненията
срещу усташките власти. Така например, Юре Крищо характеризира политиката
за смяна на религията като „даване възможност на православните да минат към
някоя от признатите в страната вери, особено католицизма”307. Разбира се, и в
хърватската историческа литература битува мнението, че покатоличването не
се прави с „кръстоносна“ умисъл и по чисто религиозни причини, а като опит за
асимилация на сръбското население в страната308.
Чрез издаването на Закон-наредба за преминаването от една вяра към
друга на 3 май 1941 г. (който се публикува два дни по-късно във в. „Народне
новине“) усташките върхове „узаконяват“ политиката си на покатоличване в
страната309. С този закон се преминава от индивидуално към групово и организирано покатоличване. Формулировката в закона е обща – говори се за преминаването на желаещите към „някоя от признатите религии“ (католицизма, исляма или протестантството), но е повече от ясно, че става дума за приобщаването
на православните към католицизма. Въпреки че на православните се предоставя възможността да изберат и другите официално признати вероизповедания
в НДХ – протестантство и ислям, това не е препоръчително, тъй като властта
Pavelić, A. Hrvatska pravoslavna crkva..., р.3; Djilas, A. The Contested Country..., р.122.
Bartulin, N. Ideologija nacije i rase: ustaški režim i politika prema Srbima u NDH 1941.1945. – In: Radovi, 2007, br.39, p.231; Jelić-Butić, Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska…, р. 219.
307
Krišto, J. Vjerski prijelazi u NDH – primjer šibenske biskupije. – In: ČSP, 1997, br.2, p.236.
308
Bartulin, N. Op.cit., p.229.
309
Narodne novine, br.19, 5.V.1941; Hrvatski glas, br.79, 6.V.1941.
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има много проблеми с автономията на етническите немци (повечето от които
протестанти) и с мюсюлманите, и няма никакво желание да увеличават броя им
в страната310. При това режимът прави всичко възможно да попречи на евреите
и циганите да минат към католицизма, така че въпросът опира до „умиротворяването на Хърватия“ чрез обръщането на православните към католическата
вяра311. Този закон регламентира и намесата на властите в процеса на смяна на
вероизповеданието. В него се казва, че този, който иска да смени вярата си, трябва да представи молба до местните власти (котарски (окръжни) или общински),
за да получи от тях „потвърждение за своята почтеност“, т.е. тяхното одобрение
и разрешение. Едва тогава католическите енории (църковните власти) могат да
извършат покатоличването312.
Още от май 1941 г. в печата започва активно да се пропагандира преминаването от православната към католическата вяра. Павелич лично поздравява
онези областни управители в страната, които са успели да преобърнат православните от своя регион към католическата вяра, с което подтиква и останалите да последват примера им. Той уверява, че хърватското правителство ще
гарантира „мирен и спокоен живот“ на всички сърби, които сменят вероизповеданието си и ще ги признае за „пълноправни членове на хърватския народ”.
Така от поданици на държавата (заедно с евреите) те се превръщат в граждани, с
всички произтичащи от това права и задължения. В случай, че действат против
интегритета и сигурността на НДХ, те са заплашени със смърт или прогонване
в емиграция313.
През юни 1941 г. в НДХ се създава Държавната дирекция за обнова
(ДДО)314, а през октомври с.г. към нея се открива и Религиозен отдел315 начело с Дионисий Юричев316. Замисълът е отделът да е държавният орган, който
HDA, f.223, kut.26, Br.23914/1941; Kvaternik, E. Dido. Op.cit., р.26.
Tomaševich, J. Op.cit., рр.543-544; Grbešić, G. Op.cit., р.169.
312
Narodne novine, 27.V.1941; Krišto, J. Vjerski prijelazi u NDH..., р.248.
313
НDA, f. 211, Brzopisni zapisnici..., p.118; ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1153, с.65; ДА-МВнР, папка
40, оп.1аП, а.е.589, л.56; Hrvatski glas, br.82, 9.V.1941.
314
На хърватски език „Državno ravnjateljstvo za ponovu”. От януари 1942 г. се преименува в
„Državna riznica”. (Вж. Čulinović, F. Dokumenti o Jugoslaviju. Od osnutka zajedničke države do danas.
Z., 1968, p.421).
315
Нарича се „Vjerski odsjek”. Създава се с акт Br.1276-І-А-1941 на правителството на НДХ.
(Вж. НDA, f.1076 Ministarstvo državne riznice. Odjel za novčarstvo, državnu imovinu i dugove. Ured
za podržavljeni imetak. Z., 1941-1945, kut.584 – Vjerski odsjek, Br. Zapisnik 8-38, od 28-29.11.1941;
KL, br.43, 30.X.1941).
316
Д. Юричев е францисканец от провинция „Св. Йероним“ със средище гр. Сплит. Учи в
310
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да ръководи покатоличването на православните в страната (както и промяната
на вероизповеданието в Хърватия като цяло). Това е опит за централизация на
процеса на асимилация на сърбите, който е напълно в духа на авторитарната
хърватска власт през военния период. Така тя организационно се подготвя за
промяната на религиозното вероизповедание на православните и тази акция се
превръща в широко провеждана и институционизирана държавна политика317.
Религиозният отдел на ДДО разпраща свещеници (мисионери) за осъществяването на покатоличванията по места318, а непосредственото ръководство на този род дейност се поема от регионалните власти, които обаче не търсят единодействие с църковните. Така не църквата, а държавата контролира и
надзирава покатоличванията в страната. На 24 октомври 1941 г. в напътствията си до местните власти Религиозният отдел изрично посочва, че свещениците, които извършват процедурата по смяна на религиозното вероизповедание
в НДХ, се назначават от него, без да се търси съгласието или позволението на
епископите319.
Във връзка с прилагането на закона, на 14 юли 1941 г. Отделът по вероизповеданията към Министерството на правосъдието и вероизповеданията издава
„Напътствия за верските прекръщавания“, предназначени за местните енории
и католическия ординариат320. Тъй като повечето православни настояват да ги
приемат в католическата вяра по униатския (гръкокатолическия) обред321, властите вземат решение това да става по латинския (католическия), с цел да се прекъснат всички връзки с православието. Забранява се приемът на учители, свеще-

Сиена, където се среща с Павелич и става негово доверено лице. През 1941 г. се завръща в Загреб
и става личен капелан на Поглавника. Споделя идеологията на усташите. Оглавява Религиозния отдел към ДДО от ноември 1941 г. до есента на 1943 г., когато като военен капелан загива
в борбата против партизаните и мястото му се заема от Радослав Главаш. (Вж. Milošević, S. O
prekrštavannju pravoslavnog stanovništva u NDH u vreme drugog svetskog rata. – In: Istorija XX veka,
god.III, 1985, br.2, р.76; Jelić-Butić, F. Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska...., рр.218-220).
317
HDA, f.223, I-A 2494/41; Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska��������
…, �����
Dokumenti, Knj.2, рр.104-106.
318
Това са духовници, които симпатизират на усташката власт. (Вж. Dokumenti o protunarodnom radu...., р.113; KL, br.39, 1.X.1941).
319
HDA, f.223, I-A 2494/41; Boban, L. Hrvatska u diplomatskim izvještajima izbjegličke vlade
1941-1943. Z., 1988, Vol.2, р.14.
320
Документът е под номер Br.42�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
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1941������������������������������������������
на Министерството на правосъдието и вероизповеданията и е подписан от началника на отдела Р. Главаш. Съхранява се в Arhiv Vojnoistorijskog Instituta (AVI), Beograd, f.NDH, kut.87, reg.br. 37/2.
321
Така биха запазили същия календар и обреди, с които вече са свикнали. (Вж. Buturac,
L. O vjerskim prijelazima u Sisku. – In: �������������������������������������������������������������
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nadbiskupije, 2006, br.10, р.380).
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ници, търговци, богати занаятчии и заможни селяни в лоното на Католическата
църква. Идеята е да се елиминира интелектуалният и икономическият елит на
сърбите, който е трудно да бъде контролиран. Така Министерството на правосъдието и вероизповеданията само информира епископите за правилата, които правителството налага за приемането на православните към католическата
вяра. По този начин то се намесва пряко в работите на Католическата църква322.
Н��������������������������������������������������������������������
а 30 юли 1941
�����������������������������������������������������������
г. ДДО������������������������������������������������
издава „���������������������������������������
����������������������������������������
Окръжно за прекръщаване на православното население”, в което разяснява „Напътствията“ на министерството323. То важи
за всички енории, с изключение на някои области, в които трябва да се работи
според „местните условия“. В случая се има предвид Крайна – граничната зона
между същинска Хърватия и Босна (окръзите Глина, Петриня, Сисак, Бихач и
други), където не се хранят илюзии, че сръбският въпрос може да се реши със
смяна на религиозното вероизповедание, а се прилагат „по-крути“ мерки, като
изселване и избиване, за да не се позволи създаване на „сръбски коридор“324.
Министерството на вътрешните работи също многократно изпраща разяснения до духовните власти – например до Архиепископския духовен престол
в Загреб на 2 август 1941 г., в които настоява за спазване на правителствените разпоредби при промяна на вярата325. Същия ден МВР издава и окръжно до
местните власти, в което уточнява, че потвърждение за „почтеността“ на сменящите вярата си ще се издава от тях в съгласие с усташките власти по места
(логори и табори). Така непосредственото ръководство в тази насока се поема от
местните държавни и усташки представители на властта326.
На 16 септември 1941 г. и МВР издава „Окръжно за преминаване от една
в друга вяра”, с което потвърждава решението на Министерството на правосъдието и вероизповеданията от 14 юли да се забрани на местните светски и църковни власти да приемат интелигенцията и икономически заможната част от
сръбското население в лоното на Католическата църква327. Тези социални слоеве
трябва физически да се унищожат (богатите заради плячката, а интелигенцията,
Alexander, S. Church and State..., р.27.
Окръжното е под номер Br.48468/1941. (Вж. HDA, f.218, kut.6, br.1075-B-1941; f.223,
Pr.21378/41, kut.25; KL, br.31, 8.VІІІ.1941).
324
Jelić-Butić, F. Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska…, р.174; Čulinović, F. Okupatorska
podjela..., р.350.
325
HDA, f. 223, Pr.21378/41, kut.25; Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska..,
Dokumenti, Knj.2, p.88.
326
Boban, L. Hrvatska u diplomatskim…, v.2, p.14.
327
Окръжното е под №34238 в документацията на МВР от 1941 г. (Вж. HDA, f.223, doc. Br.
34238-MUP/41; ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1034, л.15; KL, br.39, 1.X.1941).
322
323
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особено учителите и свещениците, за да не се възпротивят на денационализацията на сръбското население). Бързо и безпроблемно съгласие за покатоличване
получават само обикновените сръбски селяни328.
Масовото покатоличване на православните в НДХ започва през лятото на
1941 г. и взема най-големи размери през есента на същата година и през зимата
на 1942 г. Религиозното си вероизповедание сменят цели села и региони – първоначално покрай старата Военна граница (Крайна), в Лика и особено в Босна
и Херцеговина, където живее компактно сръбско население329. В периода от май
до октомври 1941 г. само в Загреб около 8 хиляди сърби и евреи търсят спасение
в смяна на религията. През ноември 1941 г. се засилва акцията по смяна на вероизповеданието и в другия регион с компактно сръбско население – Далмация330.
От този период са съхранени и най-много документи в архивите на Хърватия
– от Религиозния отдел на ДДО, както и от Министерството на правосъдието и вероизповеданията – стандартизирани формуляри с молби на православни за приемане в лоното на Католическата църква и потвърждения от усташките и държавните власти, че молителят е „честит и изправен“ гражданин в духа на окръжното
от 30 юли 1941 г. Котарските власти искат одобрението на Държаваната дирекция
за обнова – изпращат им списъци с лицата, които са заявили желание да сменят
религията си по котари (окръзи), общини, градове и села и т.н., и от там получават
одобрение и връщане на списъците, за да се извършат самите покатоличвания.
За това позитивно решение на Религиозния отдел се известява самият молител,
католическата енорийска управа, общинската управа и министерството. В архивите има стотици списъци на православните, минали към Католическата църква
в Книн, Вуковар, Мостар, Рума, Копривница, Дърниш, Гарешница, Осиек, Баня
Лука и др., както и описание на имотите им, изпращането на мисионери, които да
ръководят покатоличването в страната, отнемането на православните черкви и
преотстъпването им на Католическата църква и т.н.331.
Pavelić, A. Hrvatska pravoslavna crkva...., р.14; Kazimirović, V. Op.cit., р.110.
От лятото на 1941 г. има най-много молби за покатоличване в Книн. (Вж. Krišto, J.
Vjerski prijelazi u NDH..., p.242; Alexander, S. Church and State..., р.27).
330
HDA, f.218, kut.11, br.3000/1941; Gizdić, D. Dalmacija 1941. Z., 1958, p.418; Jelić-Butić, F.
Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska..., р.173.
331
Министерството на правосъдието и вероизповеданията следи стриктно покатоличванията – всичко се документира, води се точен отчет кой и кога сменя религията си. Това е една
тоталитарна машина, при която всички покатоличвания се правят на основата на държавните и
църковните изисквания и документи. (Вж. HDA, f.218, kut.4, br.212-B-1941; br.420-B-1941; kut.5,
br.714-B/1941; br.715-B-1941; kut.6, br.1075-B-1941; kut.11, br.3000/1941; br.3059-B-1941; kut.13,
br.4119-B-1941; kut.14, br.4587-B-1941; br.3599-B-1941; br.4118-B-1941; br.4377-B-1941; br.5132328
329
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Още от лятото на 1941 г. акцията по покатоличването все повече се осъществява с насилствени мерки. В окръжното на МВР от 16 септември 1941 г. се
заявява, че преминаването от една към друга вяра трябва да се прави „бързо и
без затруднения“. Затова и често по места не се спазват формалностите около
издаване на потвърждения „за надежност“ на покатоличваните. През есента на
1941 г вече се насърчават масовите покатоличвания – на цели села и региони,
особено в смесените (като Лика, Кордун, Срем и други), където смяната на вероизповеданието среща съпротива. Предлага се в чиновническия апарат да се
допуснат сърби, но само новопокатоличени, т.е да им се даде социален и икономически стимул да сменят вероизповеданието си332. Самите усташки функционери са наясно, че след покатоличване „нито един гръко-източняк не е наистина
в душата си приел римокатолицизма”333, така че идеята е, на първо време, да
се постигне по-голям брой на покатоличванията, а с времето – да се мисли за
трайността и искреността им. Затова и мисионерите водят енергична кампания
за покатоличването на колкото е възможно повече православни сърби, заплашвайки ги с депортация, преследване, конфискация на собствеността и смърт334.
Мнозинството от сръбското население, което минава към католицизма,
го прави под страх от терор. Разбира се, многобройните молби за минаване към
Католическата църква, и то на цели села именно в онези райони, където има
най-много сърби, говорят сами по себе си за усташка принуда. В тази насока
действат не само административните власти – общини, котари (окръзи), велики
жупи (области), но и усташките власти на местно равнище, както и функционери на Католическата църква. Покатоличванията често се извършват при наличието на полиция и въоръжени сили. Насилието е голямо, особено в Босна и
Херцеговина. Там цели региони са покатоличвани, а жестокостите достигат нечувани размери, като в тях понякога участват и мюсюлмани. В началото на 1942
г. се засилва акцията и в Източна Славония, особено в регионите на Винковци и
Вуковар, където живеят компактно православни335.
За повечето усташи сърбите си остават „власи”, „гръкоизточняци“ и
„схизматици“ и те продължават да ги преследват, дори и отрекли се от вероизB-1941; br.3432-B-1941;br.4862-B-1941, f.1561, SDS, RSUP, kut.7, 001.44 , р.5).
332
HDA, f. 223, kut.34, doc.I-A 2494/41; I-A 2549/41; Matković, H. Op.cit., р.161.
333
HDA, f.223, kut.34, doc.I-A 2549/41.
334
Dokumenti o protunarodnom radu..., р.107, 109, 117; Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna
Država Hrvatska…, Dokumenti, Knj.2, р.106.
335
NARA, M 1203-17, doc.860H.00/1547, p.4; Dokumenti o protunarodnom radu...., р.41, 59,
67, 74, 76, 82-83, 87, 97; Jelić-Butić, F. Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska…, p.175.
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поведанието си. В усташки документи се изтъква, че „лицата, които са съгрешили спрямо интересите на хърватския народ“ са „отговорни“ за своите постъпки,
без разлика дали са преминали към католическата религия или не. Това само по
себе си доказва, че хърватските националисти продължават да смятат сърбите
за различно по етнически и расов състав малцинство, което не може да се интегрира в хърватската нация336.
***
Държавният терор личи и в политиката спрямо униатите, т.е привържениците на гръкокатолическата църква. Тъй като в рамките на Югославия тя е
била дискриминирана, усташите първоначално имат положително отношение
към нея в НДХ. Те допускат основаването на отделни гръкокатолически енории с центрове Осиек и Крижевци. В страната съществува само една епархия
от гръкокатолическия обред – Крижевската, начело с епископ Янко Шимрак337.
След като започва акцията по покатоличването, по решение на Министерството
на правосъдието и вероизповеданията Крижевската епископия придобива
всички черкви и параклиси на православната църква.
От лятото на 1941 г. отношението на властите към това вероизповедание
обаче се променя, тъй като много православни преминават към него по време
на кампанията по насилствените покатоличвания. Според усташите униатите
неправилно са приели католическата вяра съгласно гръкокатолическия, а не по
латинския обред. Тъй като той е почти същият като православния, това вече
предопределя и негативното отношение на управляващите към униатите. Този
въпрос специално се разисква и в Комитета по правосъдие и вероизповедания
към Сабора. На заседанието на комитета на 11 март 1942 г. се констатира твърде
широко разпространеното преминаване на православните към гръкокатолическата вяра, вместо към католическата338. Тази констатация предизвиква засилен
HDA, f.218, kut.4, br.420-B-1941; kut.5, br.715-B-1941; kut.6, br.1075-B-1941; kut.13, br.4119B-1941; kut.14, br.4587-B-1941; Hrvatski glas, br.82, 9.V.1941; Hrvatska straža, br.20, 18.V.1941; Biondich, M. Religion and Nation…, pр.102-104.
337
Той е високообразован човек – учи теология в Загреб и Инсбрук, където през 1908 г. завършва с докторат. Става �������������������������������������������������������������������
професор по теология в Загреб��������������������������������������
, но активно се занимава и с журналистика. От 1929 до 1941 г. е редактор на „Хърватска стража”. Той е сред идеолозите на хърватското
католическо движение. През ноември 1941 г. е активен член на Епископската конференция и
член на „Комитета на тримата”. При идването на комунистите на власт е арестуван, после пуснат, но поради влошеното му здравословно състояние умира през 1946 г. (Вж. НDA, f.1561, SDS,
RSUP, kut.7, 001.44; Vuković, T. Iskaz križevačkog biskupa dr. Janka Šimraka istraživateljima OZNE od
20 lipnja 1945. – In: Tkalčić, 2005, br.9, pp.658-663).
338
НDA, f.1561, SDS, RSUP, kut.7, 001.44 , р.5; Jelić-Butić, F. ���������������������������������
Ustaše i Nezavisna Dr������������
ž�����������
ava Hrvats336

150

ПЪРВА ГЛАВА

РЕЛИГИОЗНИЯТ ВЪПРОС В ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА НА УСТАШКОТО ДВИЖЕНИЕ

натиск на властите срещу това вероизповедание и в резултат м���������������
нозина гръкокатолици��������������������������������������������������������������������
, подобно на православните,�����������������������������������������
под
����������������������������������������
страх от терор, са принудени да приемат латинския обред. Интересното в случая е, че официално тяхната религия
е призната от държавата, но на практика е преследвана. Срещу онези, които не
искат да се откажат от гръкокатолицизма, се прилага същото насилие, каквото
и спрямо православните. Държавният архив на Хърватия е пълен с документи
за преминаването на гръкокатолици към римокатолическата вяра в Крижевци,
Беловар, Гарешница и Нови Мароф�����������������������������������������
. Налице са �����������������������������
десетки молби за ������������
покатоличва339
ния и одобрения на властите . Особен интерес се проявява към покатоличванията в центъра на гръкокатолицизма в НДХ – котар Крижевци340.
***
Официално в НДХ обаче се отрича използването на насилие при смяна
на религиозното вероизповедание. Усташите твърдят, че вражеската пропаганда е тази, която разпространява „лъжовната“ теза. На заседанията на Сабора
от 23-28 февруари 1942 г. Павелич отхвърля като „невярна“ информацията, че
целта на религиозната политика на правителството е да се покатоличат всички
православни в страната. Той уверява, че в НДХ православните преминават и
към другите вери – ислям и протестантство, както и че лично е наредил „да не се
върши никакво насилие, духовно или физическо“, над тях341.
В усташкия печат постоянно се пише за „доброволността“ на покатоличванията. Ако Поглавникът „допуска”, че в страната се върши насилие, той
„уточнява”, че то не се упражнява от светските или църковните власти, а от отделни лица, „които действат на своя глава“ и превишават правомощията си342.
ka…, р.174.
339
HDA, f������������������������������������������������������������������������������
.1561, SDS��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
, RSUP��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
SRH����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
, Kut�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
.83, šifra
������������������������������������������������
������������������������������������������
001.1.12 Križevačka
���������������������������������
biskupija�������������
, рр.1-2; ���
šifra-013.0/64, MPB, OB, h.9765/1942, рр.66-105; h.7384/1942, рр.1-11; šifra013.0/64, MPB, OB,
h.7047/1942, рр.19-42; h.8964/1942, рр.59-65.
340
С особено лоша репутация там се ползва усташът-таборник Рудолф Сърнак, който
заплашва гръкокатолиците, които не желаят да минат към „правата“ вяра с концентрационен
лагер.����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
На 9�����������������������������������������������������������������������������������
октомври �������������������������������������������������������������������������
1942 �������������������������������������������������������������������
г. ����������������������������������������������������������������
в село Гудовац, котар Беловар, всички православни,
��������������������������
приели�������
гръкокатол�������������������������������������������������������������������������������������
ицизм��������������������������������������������������������������������������������
а, �����������������������������������������������������������������������������
са���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
из������������������������������������������������������������������������
пратени в лагер. На следващия
����������������������������������������������������
ден���������������������������������������
��������������������������������������
същата съдба сполетява и��������������
село Пъргомеля, въпреки че там гръкокатолическата енория е основана преди повече от 50 г. (Вж. HDA, f.1561,
SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 013.0/64, MPB, OB, h.7047/1942, рр.1-18; kut.7, 001.44 , рр.5-6).
341
Поглавникът уверява, че е изпратил окръжно до областните управители, в което забранява да се използва насилие при промяна на вярата. (Вж. NDH, br.10, 5.III.1942; Pavelić, А.
Hrvatska pravoslavna crkva…, рр.10-14).
342
Всъщност най-голямата идеологическа защита на религиозната политика на Павелич
се прави от самия него след края на войната, когато в емиграция през 1953 г. публикува есето
„Истината за така наречените прекръщавания“. По-късно то става част от книгата му „Хърват-

151

КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА И УСТАШКИЯТ РЕЖИМ В ХЪРВАТИЯ (1941–1945)

Изобщо изявите на усташите по въпроса за промяната на вероизповеданието
целят да оправдаят духовния терор, провеждан в страната спрямо православното население. След войната хърватските националисти се опитват да прехвърлят
отговорността за покатоличванията върху Католическата църква. В книгата си
„Хърватската православна църква“ Поглавникът твърди, че промяната на вероизповеданието като „верски въпрос“ е в компетенцията на Католическата църква, а не на усташките власти, затова и държавата не е могла да се меси пряко в
него. Той има наглостта да заяви: „Считаме всички вери, които законно съществуват в нашата държава, за равноправни и свободни и нямаме интерес вярващи
от която и да е вяра да преминават към която и да е друга“343.
Темата за терора и насилието над православното население активно се
дискутира и в историографията, особено сръбската, където се преекспонира.
Но това не означава, че трябва да се приеме и лансираната от Вл. Мачек теза
за „доброволността“ на покатоличванията, която днес се споделя от мнозина
хърватски автори344. Истината всъщност е, че под натиска на репресиите – физическо ликвидиране, изселвания, лагери и т.н., много сърби още от лятото на
1941 г. склоняват да приемат католицизма. Колкото повече насилие се прилага в
страната, толкова повече кандидати има за смяна на вероизповеданието в НДХ.
Мнозина се надяват, че авторитетът на Католическата църква ще ги защити от
усташките погроми345.
Акцентирането върху ролята на католицизма и опитът да се реши
„сръбския въпрос“ чрез насилствено покатоличване не е чисто хърватско явление. Донякъде то външно
�������������������������������������������������������
наподобява
������������������������������������������������
идеология����������������������������
та и политиката�������������
на движението на Хлинка в Словакия. За усташите обаче католицизмът е повече инструмент
за засилване на държавата, отколкото самоцел, докато движението на Хлинка е
дълбоко католическо по своя характер и е ръководено от свещеници346.

ската православна църква“ (1984). (Вж. HDA, f.211, kut.6 Brzopisni zapisnik Hrvatskog državnog
sabora Nezavisne države Hrvatske, IX sjednica, 28.02.1942, p.1125; Pavelić, A. Istina o tobožnjem
prekrštavanju pravoslavnih..., р.7).
343
Pavelić, A. Hrvatska pravoslavna crkva....., pp.2-3.
344
Години след войната, в емиграция в САЩ, Мачек се опитва да „извини“ по някакъв начин духовното насилие на усташите над сърбите, за да смегчи обвиненията срещу хърватските
власти през военния период. (Вж. Maček, V. In the Struggle for Freedom. New York, 1957, р.234).
345
Hrvatska straša, br.26, 29.VI.1941; Boban, L. Hrvatska u diplomatskim izvještajima..., knj.1,
p.236.
346
Alexander, S. The Triple Myth.., р.1.
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Въпреки духовния терор срещу сръбското население в НДХ, хърватските
националисти така и не успяват да постигнат желания резултат, макар че броят на приелите католицизма е голям. Този въпрос също е спорен в историографията. Самият Павелич говори за 250 хиляди покатоличени в НДХ, а през май
1943 г. Степинац дава на папата данни за 240 хиляди347. В редица извори също се
посочва числото 200-300 хил., което днес се приема за достоверно от повечето
автори348. То обаче не може да бъде прецизно, тъй като данните за покатоличените, макар и водени на отчет, в края на войната са унищожени от усташите
в опита им да заличат документите, които могат да послужат като доказателства за престъпленията им. Въпреки статистическите неточностите обаче, тази
приблизителна бройка е значителна, особено като се вземе предвид, че НДХ
губи около половин милион хървати, които остават в окупираните Далмация,
Истрия и Междумурие. По този начин усташите се опитват поне частично да
решат демографския проблем в НДХ в полза на католиците.
Именно терорът обаче пречи на успеха на покатоличването. Немските
представители в Загреб още през декември 1941 г. отчитат, че насилствената
промяна на религията на православните e голяма грешка349. През 1943 г. д-р
Кухар, словенски католик и член на югославското правителство в емиграция,
разпространява в медиите следното обвинение: „Държавата на Павелич... позори католицизма с криминални актове, които външно сякаш са в негова полза“350.
Насилието при приемането на католицизма всъщност е в противовес на самото
католическо учение, а усташите претендират, че са „истински католици“, което
е далеч от истината.
Погрешна е самата презумция, че „православен“ означава „сърбин”.
Остаряла е и концепцията на усташите за непримиримостта на католиците към
347
Tomaševich, J. Op.cit., р.576-579; Biondich, M. Kontraverze..., р.154; Mužić, I. Pavelić i
Stepinac..., рр.42-43.
348
Й. Томашевич говори за 250 хил., А. Джилас и Ф. Йелич-Бутич – 240 хил., Б. Йелавич
и С. Александер – между 200 и 300 хил. Тук нямаме предвид сръбските извори, които значително завишават тези числа. (Вж. Alexander, S. Church and State …., р.30; Djilas, A. The Contested
Country..., р.122; Tomasevich, J. Op.cit., р.106; Jelavich, B. Op.cit., v.2, р.265; Jelić-Butić, F. Ustaše i
Nezavisna Država Hrvatska...., р.175).
Има обаче и автори, които намаляват числото на покатоличените до 100 хил., като Н.
Бартулин и М. Биондич. (Вж. Bartulin, N. Op.cit., p.230; Biondich, M. Religion and Nation in Wartime Croatia.., p.111).
349
Zbornik dokumenta i podatka.., Vol.XII, knj.1, Dokumenti Nemačkog Rajha 1941. Beograd,
1973, р.767.
350
Цит. по Kerner, R. J. (ed.). Op.cit., p.254; Mužić, I. Pavelić i Stepinac …, р.44.
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православната църква и за подценяването на православния свят като „културно
непълноценен и изостанал“ на фона на католическия Запад. Ето защо провежданите от усташкия режим гонения и опити за масово покатоличване вместо да
решат, изострят още повече сръбския въпрос в Хърватия. Изключването на православието от официално признатите вероизповедания в една мултиетническа и
мултирелигиозна държава като НДХ и забраната и преследването на СПЦ водят
до ситуация, в която сърбите, които съставляват една трета част от населението
й, остават без своя църковна организация. Лишаването им от религиозна свобода
ги прави второразредни граждани на новата държава и не само че не води до умиротворяването й, а напротив – засилва се ръстът на четническото и партизанското движение и се изострят още повече националните противоречия в нея.
***
През пролетта на 1942 г. усташкият режим вече вижда неуспеха на своята
национална и религиозна политика и започва да търси друго решение на сръбския проблем. Колкото и да се разрушават православни черкви и да се избиват
свещеници, православието не е изкоренено на територията на НДХ. При това в
борбата с четници и партизани, още от лятото на 1941 г. усташите губят голяма
част от територията на НДХ. След като властта отказва да признае СПЦ като
сръбска религиозна и народностна институция в хърватските земи, Поглавникът
осъзнава необходимосттта от нов подход за решаването на сръбския въпрос в
НДХ. Той обосновава решимостта си да създаде „национална хърватска църковна организация”, която, „макар да се ползва със свобода в духовната сфера, по
останалите въпроси да е под надзора на хърватската държава“351. На заседанията
на хърватския Сабор от 23-28 февруари 1942 г. се изразява едно ново отношение
към православието в страната, а Павелич вече публично обявява намерението
си да търси разрешението на въпроса с православието в НДХ чрез признанието
на автокефална Хърватска православна църква (ХПЦ)352.
Всъщност в историографията няма единство по въпроса под чие влияние
е създадена ХПЦ. Основната теза е, че това е станало благодарение на намесата
на немците. Те настояват за вътрешнополитическа стабилизация и умиротворение на страната – да се дадат основни граждански и политически права на
Pavelic, A. Hrvatska pravoslavna crkva …., p.11; Matković, H. Op.cit., p.116.
Поглавникът споделя пред Мещрович за сърбите, че „не бива да се принуждават да
се покатоличат, както някои мислят... Нека те да се признаят за хървати, а пък аз ще приема
православието. Ще направим Хърватска православна църква и ще сложим край на неразбирателството“. (Вж. Meštrović, I. Op.cit., pр.322-323, 364).
351
352
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сърбите и право на самостоятелна църковна организация353. В свое известие още
от 14 юни 1941 г. немският офицер от Вермахта Артур Хефнер пише, че православната църква в НДХ „трябва да получи признание, което до сега й се отказва,
за да спре да бъде сръбска национална църква и да се реформира в съответствие
с националния характер на хърватската държава“354. В същата насока се изказва
по-късно и германският посланик в НДХ Зигфрид Каше355. В доклад до Берлин
от 2 декември 1941 г. той за първи път споменава идеята за създаването на ХПЦ,
а на 7 февруари 1942 г. вече в личен разговор с Павелич разисква възможността
тя да се използва като средство за умиротворяване на страната и намаляване на
вътрешнонационалното напрежение356.
Впрочем провежданата дотогава от усташкия режим силова политика
срещу православието е критикувана и от такива авторитетни фигури в страната,
като архиепископ Степинац и президента на „Матица Хърватска“ проф. Филип
Лукас, от мнозина изтъкнати мюсюлмани и от други опозиционно настроени
среди. Дори българският посланик в Загреб Йордан Мечкаров прави многократни опити да убеди усташката власт, че 2 млн. сърби не могат да бъдат принудени
да сменят вярата си, което е тясно свързано с традициите, обичаите и бита им357.
Така, под влияние на опозицията и при намесата на Берлин, властите в
Загреб са принудени да изоставят насилствените покатоличвания и да потърсят
начин за поставянето на православието в служба на държавата. Това би представило Хърватия и в една нова, по-благоприятна светлина на международната
сцена. Но дори идеята на Павелич да не е оргинална, важното в случая е, че той я
реализира. Преценявайки, че не може да изтреби или „католицизира“ местните

Същото правят немците и в Беларус и Украйна след като ги окупират. През 1941 г. те
позволяват да се създадат автокефални православни църкви в двете страни като реакция срещу руския национализъм. (Вж. Ramet, P. Religion and Nationalism in Yugoslavia...., р.6; Dunn, D.
Nationalism and Religion in Eastern Europe – In: Dunn, D. (ed.). Religion and Nationalism in Eastern
Europe and the Soviet Union. Boulder, Colorado, 1987, р.6).
354
Jelinek, Nationalities and Minorities …., р.287.
355
Каше е член на нацистката партия от 1926 г., а посланик в НДХ – от април 1941 г. до
май 1945 г. Той смята, че усташите са единствената хърватска групировка, на която Оста може
да разчита, в резултат на което безусловно ги подкрепя и оправдава терора на територията на
страната. След войната Съюзниците го предават на югославските власти, които през юни 1947 г.
го осъждат на смърт чрез обесване. (Вж. Jelavich, B. Op.cit., v.2, р.265; Ramet, S. (ed.). Nezavisna
Država Hrvatska 1941-1945..., р.237).
356
Кочанков, Н. Създаването на Хърватската православна църква..., с.357; Đurić, V.
Ustaše i pravoslavlje: Hrvatska pravoslavna crkva. Beograd, 1989, рр.69-70.
357
ЦДА, ф.166, оп.1, а.е.758, л.179-180.
353
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сърби, той иска поне да прекъсне връзката им с Белград и да ги направи „лоялни
граждани“ на новата държава358.
Въпросът за основаването на ХПЦ за първи път се повдига от Павелич
на заседание в Комитета по правосъдие и вероизповедания към Сабора на
11 март 1942 г. В резултат на работата на комитета в края на месеца се изготвя
„Законопроект за правното положение на членовете на гръкоизточната църква в
НДХ”. На 3 април Поглавникът издава закон-наредба за основаването на автокефалната Хърватска православна църква. С него православната църква в Хърватия
се отделя от Сръбската православна църква, обявява се за еднаква по права с останалите вероизповедания в страната, а последователите й – за равноправни граждани на НДХ359. Така от пролетта на 1942 г. усташката власт прави завой към една
по-умерена национална и религиозна политика в страната. Хърватска православна църква става църковна организация на всички православни, които живеят на
хърватска държавна територия, независимо от тяхната етническа принадлежност
– сърби, румънци, българи, албанци, гърци и черногорци.
Германците адмирират усташката инициатива. На 9 април 1942 г. се провежда среща на германския посланик в НДХ Зигфрид Каше, германския военен
пълномощник (военен представител) Едмунд Глайзе фон Хорстенау, италианския посланник Рафаело Казертано и министъра на правосъдието и вероизповеданията Андрия Артукович, които обсъждат въпроса за бъдещото функциониране на ХПЦ. Министър Артукович обещава в страната да се приемат
необходимите законодателни мерки и да се отпуснат финансови средства за
обнова на разрушените черкви, дори за основаване на православна семинария
в Загреб. В духа на тези обещания властта търси помощта на съюзна православна България. Предлага се чрез посланик Й. Мечкаров да се влезе в контакт с
Българската православна църква и от България да пристигнат учители за семинарията и четирима митрополити – в Сараево, Мостар, Баня Лука и Госпич360.
Още на 10 април 1942 г. в православната черква в Загреб е отслужена
празнична литургия за Великден, на която присъстват Павелич, представители на хърватското правителство, на усташкото движение (начело с министър
Пак там, ф.176, оп.8, а.е.1153, 69-70; оп.20, а.е.365, л.33; Hrvatska straža, br.47, 23.XI.1941;
HN, br.1079, 9.VII.1944.
359
НDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1.27, 10.04.1945, рр.7-8; ЦДА, ф.166, оп.1,
а.е.758, л.180; HN, br.394, 4.IV.1942; Narodne novine, 7.IV.1942.
360
NARA, M 1203, doc. от 13.IX.1944, р.44; Krizman, B. NDH između Hitlera i Mussolinija....,
рр.526-527.
358
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Артукович и председателя на Законодателния комитет при Поглавника Милован
Жанич), на Сабора, на хърватското домобранство и други361. Те правят декларации, които пораждат надежда, че терорът в страната скоро ще стихне.
Интересен е фактът, че и ръководството на СПЦ одобрява основаването
на отделна църковна организация на сърбите в Хърватия като временно решение за спасяването на живота им. Властите в НДХ обаче не желаят да разговарят
директно с представители на СПЦ, затова преговорите се водят чрез посредник
– Милош Объркнежевич. На тези срещи се дискутират предложенията за устав
на Хърватската православна църква и за кандидатите, които трябва да заемат
най-високите места в църковната йерархия. Някои от преговорите се водят директно между руския емигрант Гермоген362, който е определен за глава на новата
православна църква, и Поглавника363.
Уставът на ХПЦ, който определя структурата и организацията й, се публикува на 5 юни 1942 г.364. Той не се различава съществено от уставите на другите
православни църкви и се изработва по подобие на този на Сръбската православна църква от 1931 г. В него обаче се вмъкват членове, които подчертават
хърватския характер на новата църква – служебният език е хърватският и тя
трябва да си служи с латиницата за писмени нужди, а не с кирилицата. Други
членове на устава гарантират пълната зависимост на Хърватската православна

361
До момента православната черква в Загреб е отваряна само два пъти – за нуждите на
българската легация – при честването на годишнина от възкачването на цар Борис на престола
и за рождения ден на царя. На Великденската служба през 1942 г. присъстват и членове на българската легация. (Вж. ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1250, л.115; HN, br.398, 11.IV.1942; br.705, 11.IV.1943;
Кочанков, Н. Създаването на Хърватската православна църква..., с.358).
362
Гермоген��������������������������������������������������������������������������
е родом от Кубан. По време на Първата световна война е избран за Екатеринославски и Новомосковски митрополит на Русия. След революцията от 1917 г. напуска страната и живее известно време в Гърция, след което пристига в Югославия през 1922 г. и усяда в
манастира в Хопово, в Срем. (Вж. ЦДА, ф.166, оп.1, а.е.758, л.196-197; ф.176, оп.8, а.е.1154, л.9-10;
оп.15, а.е.33, л.95; HN, br.437, 30.V.1942; Pavelić, A. Hrvatska pravoslavna crkva...., p.19).
363
Obrknežević, M. Op.cit., р.15, 40, 173; Poglavnik Nezavisne države Hrvatske…, рр.9-10;
Mužić, I. Pavelić i Stepinac …., рр.50-51.
364
Уставът е доста обширен – състои се от 123 параграфа. Според него Хърватската православна църква е патриаршия, начело с патриарх, със седалище Загреб. Патриархът е едновременно и Загребски митрополит. Основните църковни органи са: патриарх, Загребски митрополит, Свети архиерейски събор, Велик църковен съд, митрополити, архиерейски наместници,
енорийски свещеници и църковно-общински управителни комитети. В административно отношение ХПЦ се дели на Загребска митрополия, три епархии – Бродска, Сараевска и Босненско-Петровачка, архиерейски намесничества и енории. (Вж. ЦДА, ф.166, оп.1, а.е.758, л.196197; ф.176, оп.8, а.е.1154, л.9-10; оп.15, а.е.33, л.95; Narodne novine, br.123, 5.VI.1942; HN, br.443,
6.VI.1942; Pavelić, A. Hrvatska pravoslavna crkva...., рр.20-39).
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църква от властите. Според тях църквата се субсидира от държавата, а всички
духовни лица в страната са държавни чиновници, които полагат клетва за вярност пред хърватската държава и Поглавника365.
Уставът е създаден, за да служи на интересите на Павелич и НДХ като
цяло. Според него ХПЦ е държавна църква, основана от хърватската държава,
която следва волята на Поглавника. Изрично се подчертава, че ХПЦ „не е наследница на бившата православна църква в Хърватия”, а новооснована и автокефална, с цел да се прекъснат всякакви връзки със СПЦ. Всички нейни миряни
се обявяват за пълноправни граждани на НДХ. В страната се признават само
онези православни черкви, които отваря ХПЦ, а властта няма право да ги затваря самоволно366. Както патриархът, така и митрополитите се назначават пряко
от Павелич, което показва, че държавната власт играе голяма роля при избора
на ръководството на Хърватската православна църква367. Предвижда се тригодишен срок за изграждането на новата църковна организация, като през този
период тя трябва да се управлява от Временен комитет, назначаван от Павелич,
в който влизат и представители на Министерството на правосъдието и вероизповеданията368.
Със закон-наредба, напълно в духа на установения в страната авторитаризъм, Павелич назначава Гермоген за митрополит на Загребската митрополия
на ХПЦ със седалище в Загреб369. Не случайно на руския емигрант се дава този
пост, защото усташите не могат да поверят ръководството на ХПЦ на сръбски
свещеник. Изборът на Гермоген е обявен на 7 юни 1942 г. в православната черква
„Свето Преображение“ в Загреб. На следващия ден той полага клетва за вярност
HN, br.1051, 4.VI.1944; Poglavnik Nezavisne države Hrvatske..., pp.9-10.
HDA, f.223, I-A-V.T.515/42, kut.29; Nedjeljne vijesti, br.27, 8.VI.1942.
367
Макар че формално патриархът се избира на Изборен събор на всички митрополити,
там присъства и шефът на Православния отдел в Министерството на правосъдието и вероизповеданията, като самият събор се свиква по решение на Поглавника. Павелич е този, който
утвърждава един от предложените трима кандидати от Архиерейския събор за нови митрополити. Така излиза, че и изборът на митрополити и патриарх зависи пряко от Поглавника. (Вж.
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1154, л.9-10; оп.15, а.е.33, л.95; HN, br.443, 6.VI.1942; Jelić-Butić, F. Ustaše i
Nezavisna Država Hrvatska...., р.177).
368
ЦДА, ф.166, оп.1, а.е.758, л.196-197; ф.176, оп.8, а.е.1154, л.9-10; оп.15, а.е.33, л.95;
Pavelić, A. Hrvatska pravoslavna crkva..., р.112.
369
Всъщност според устава на ХПЦ начело на нея би трябвало да стои патриарх. Гермоген
обаче застава начело на новообразуваната църква в качеството си на митрополит, а процедурата
за избор на патриарх се отлага за след края на войната. (Вж. ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1154, л.10; Narodne novine, br.1123, 5.VI.1942; HN, br.445, 9.VI.1942; Srpska pravoslavna crkva 1920-1970. Beo����
grad, 1971, pр.183-204).
365
366
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към НДХ и Павелич в присъствието на висши представители на властта и други официални лица. Митрополитът веднага посещава Поглавника, за да изрази
задоволството си от уреждането на верския въпрос в страната. Пресата масово започва да публикува материали за „сърдечните“ отношения на Гермоген с
Поглавника и усташките власти370.
Със закон-наредба от декември 1942 г. Юлианският календар в страната
се заменя с Григорианския, така че ХПЦ празнува църковните празници заедно с Католическата църква. Десети април се чества през 1943, 1944 и 1945 г. и
в Загребската православна черква „Св. Преображение”, а на 30 август 1943 г. в
нея се отслужва и панихида по повод смъртта на българския цар Борис ІІІ, а покъсно и 40 дни от нея371. На някои от церемониите и службите в православните черкви присъстват и официални лица – представители на усташката военна
и административна власт. Неизменно в проповедите се изразява вярност към
Поглавника и НДХ, а вярващите се призовават да спазват държавните закони372.
Според църковния канон автокефалната ХПЦ трябва да се признае от
останалите православни църкви – на първо място от Вселенския патриарх в
Цариград, а след това и от СПЦ, която е църквата-майка. Светият Синод на
СПЦ обаче обявява новата църква за неканонична. Тя е призната единствено от
Румънската православна църква (на 16 август 1944 г.)373. Българската и Гръцката
православна църква, както и Вселенският патриарх са само неофициално информирани за случващото се в Хърватия374. Това създава много трудности при
ръкополагането на нови митрополити и разширяването на броя на епархиите375.

Nova Hrvatska, br.132, 9.VI.1942; HN, br.445, 9.VI.1942; Pavelić, А. Hrvatska pravoslavna
crkva..., р.19, 45; Đurić, V. Op.cit., р.145.
371
HN, br.705, 11.IV.1943; br.853, 7.X.1943; br.1306, 12. IV.1945; Požar, P. Hrvatska pravoslavna
crkva..., р.299.
372
ЦДА, ф.176, оп.20, а.е.365, л.33; HN, br.666, 25.II.1943; br.762, 22.VІ.1943; br.1110,
16.VIII.1944; Nova Hrvatska, br.82, 6.IV.1944; br.83, 7.IV.1944.
373
НDA, f. 1561, 002.5, kut.9; HN, br.1109, 15.VIII.1944; br.1111, 17.VIII.1944.
374
Българската православна църква не признава ХПЦ, въпреки че е отправена молба към
нея в този дух. Тя обаче оказва помощ в подготовката на духовници. (Вж. ЦДА, ф.166, оп.1,
а.е.758, л.266; Кочанков, Н. Създаването на Хърватската православна църква..., с.361-363; Đurić,
V. Op.cit., р.156).
375
Едва през август 1944 г. със съдействието на румънския патриарх Никодим за митрополит във втората по големина митрополия – Сараевската, е ръкоположен друг руски емигрант – архимандрит Спиридон Мифка. Бродската и Петровачката митрополии обаче остават
без митрополити до самия край на войната. (Вж. HN, br.1110, 16.VIII.1944; br.1111, 17.VIII.1944;
Nova Hrvatska, 16.VIII.1944).
370
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Основаването на ХПЦ е съпроводено с активна усташка пропаганда.
Печатът обосновава появата на новата църковна организация с висшите държавни интереси и придава историческо значение на това събитие. Всички вестници се пълнят с материали за новата самостоятелна и автокефална църква,
която се обявява за равноправна с другите църкви в страната. От април 1944 г.
се разрешава публикуването на официалния вестник на ХПЦ „Глас на православието“, който се печати на латиница и излиза два пъти месечно376.
При създаването на ХПЦ Павелич се ръководи не толкова от канонични,
колкото от политически подбуди, тъй като на територията на Хърватия православните в мнозинството си са сърби. Това решение ясно показва, че религиозната политика на усташите плътно следва техните националнополитически цели.
На практика Поглавникът прави същото, което и сръбските управляващи кръгове в бивша Югославия – използа църквата с политически цели. Хърватските
националисти налагат тезата, че след като местните сърби живеят в тяхната държава, те трябва да приемат една държавна и национална православна църква,
която да не е пансръбска организация и „пета колона“ на сръбската национална
експанзия, а да провежда прохърватската политика. Така целта на управляващите е да прекъснат връзката на пречанските сърби със СПЦ и Белград и с течение
на времето да ги направят неразделна част от хърватската политическа нация377.
Макар да отричат официално, че целта на новосъздадената национална православна църква е да направи от всички православни в НДХ хървати, всъщност
точно това е истинската им и дългосрочна стратегия. Виждайки, че не могат да
„католицизират“ всички сърби, хърватските националисти поне се опитват да
ги направят „лоялни граждани“ на НДХ. Това им начинание е опит за стабили-

376
Това става по повод на православния Великден. Вестникът излиза до април 1945 г.,
общо 14 броя. Той се редактира от известния черногорски публицист Савич Маркович-Щедимлия (натурализиран хърватин), един от най-големите противници на великосръбската идея в
НДХ. Още преди началото на Втората световна война той се премества да живее в Загреб и става
член на усташкото движение. През 1941 г. участва в образуването на Черногорския национален
комитет и известно време е негов председател. Сътрудничи при образуването на ХПЦ и става
редактор на „Глас на православието”, както и на „Православния календар“ на ХПЦ за 1943, 1944
и 1945 г. Сътрудник е на много усташки вестници, както и на Министерството на правосъдието
и вероизповеданията. След войната е интерниран в Сибир, а след това излежава присъда в Югославия като военнопрестъпник. Умира през 1971 г. (Вж. ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1153, л.69-70; оп.20,
а.е.365, л.33; Nova Hrvatska, br.130, 6.VI.1944; HN, br.1051, 4.VI.1944; br.1079, 9.VII.1944; Pavelić,
A. Hrvatska pravoslavna crkva…, р.41; Požar, P. Op.cit., рр.67-68, 302).
377
HN, br.1079, 9.VII.1944; Hrvatska straža, br.47, 23.XI.1941; Alexander, S. Church and
State...., р.25.
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зиране на страната чрез решаване на наболелия сръбския въпрос в нея. Целта
е сърбите да бъдат отклонени от четническите и партизанските редове и да се
върнат по домовете си, като по този начин се сложи край на въоръжената съпротива срещу усташкия режим378.
С основаването на ХПЦ усташите намират опора сред малцина православни свещенослужители в Хърватия – главно руснаци, черногорци, украинци и т.н. Твърде малко сръбски духовници сътрудничат на новата църква, и
то поради желанието да защитят своите енорийства379. Поради малкия брой
православни свещеници в НДХ М. Лоркович моли съюзна България да приеме
хърватски младежи, които да се подготвят за духовници в Софийската семинария380. В писмо от 25 март 1943 г. до Министерството на правосъдието и вероизповеданията Гермоген настоява за създаване на Богословски православен
факултет към Загребския университет, както е по устава на ХПЦ, но получава
официален отговор, че във военни условия това не е възможно. В края на 1942 г.
ХПЦ има само около 40 епархии и 50 свещеници381.
Идеята за Хърватска православна църква не може да намери широк отзвук и сред миряните. От друга страна, и усташкото ръководство не е особено заинтересовано да привлича много духовници – иначе съществува опасност
ХПЦ да стане силна и здрава организация. Разбивайки СПЦ на територията на
Хърватия, усташите нямат желание да подпомогнат новата църковна институция като носител на православието382.
Оценките за основаването на ХПЦ в литературата са различни. Според
доскоро лансираната теза в югославската историография, споделяна главно
от сръбски автори (като М. Булаич, С. Милошевич, Д. Кашич, С. Симич, Ф.

378
Jelavich, B. Op.cit., v.2, р.265; Jelić-Butić, F. Četnici u Hrvatskoj 1941-1945. Z., 1986, р.31;
Krizman, B. Ustaše i Treci Reich, Vol.1, р.235.
379
До края на 1942 г. в страната има около 50 свещеника на ХПЦ. След 1945 г. те са приети
обратно в СПЦ, но Гермоген и Мифка заплащат авантюрата с живота си. (Вж. Boban, L. Hrvatska
u arhivima..., р.477; Požar, P. Op.cit., p. 297).
380
На 28 юли 1942 г. Гермоген дори посещава българската легация и моли Светия Синод
на Българската православна църква да изпрати двама митрополити в Загреб, които заедно с
него да ръкоположат няколко свещеника. Българският Свети Синод обаче отказва, позовавайки се на църковния канон. (Вж. ЦДА, ф.166, оп.1, а.е.758, л.266; Кочанков, Н. Създаването на
Хърватската православна църква..., с.361-362).
381
Narodne novine, br.169, 30.VII.1942; br.120, 27.V.1944; br.214, 22.IX.1944; Požar, P. Op.cit.,
рр.314-315.
382
HN, br.1109, 15.VIII.1944; br.1110, 16.VIII.1944; Krizman, B. �������������������������
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Mussolinija…, pp.526-527.
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Чулинович, В. Дедиер, В. Новак и други), основаването на ХПЦ е опит за извършване на денационализация и асимилация на сърбите чрез отделянето им
от влиянието на СПЦ. Според тази теза Хърватската православна църква е
средство за прикриване на престъпленията на усташкия режим пред световната
общественост, което няма за цел да спре процеса на покатоличванията в страната383.
Днес обаче доста историци, особено хърватски, приемат, че основаването
на ХПЦ бележи завой в религиозната политика на усташкия режим и може да
се разглежда като важна отстъпка спрямо православните384. Всъщност тази теза
не е нова, тя се ражда още в хода на войната и е дело на съвременници на събитието, най-вече членове на ХПЦ. Според М. Объркнежевич, с основаването й се
прави опит за създаване на една по-толерантна атмосфера в страната, за спиране на терора и решаването на конфликта със сърбите385. ��������������������
По мнението на францисканеца Доминик Мандич основаването на ХПЦ и официалното признание
на православието в НДХ е „най-разумната постъпка“ на Павелич386. Българската
легация в Загреб също оценява акта като „знаменателен”, показващ еволюция в
отношението на усташите към православните387.
Създаването на ХПЦ е най-важният елемент на новата религиозна политика на усташкия режим. Като резултат от тази стъпка през пролетта и лятото
на 1942 г. властите сключват споразумения с някои четнически водачи, които
признават НДХ. Така настъпва поне частично умиротворяване на хърватските
земи, особено в Босна и Херцеговина388. От затвори и лагери се освобождават
православни, дори свещеници. Отварят се затворени православни черкви и в
тях отново се провеждат богослужения389. На духовници на ХПЦ се изплащат
Čulinović, F. Okupatorska podjela.., рp.346-348; Milošević, S. Op.cit., рр.88-89; Trifkovic,
S. The Ustaša Movement…, р.261 и други.
384
Jelić-Butić, F. Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska..., р.176; Požar, P. Op.cit., р.11 и други.
385
Освен че участва в преговорите по създаването на ХПЦ, Объркнежевич е назначен за
личен секретар на Гермоген. (Вж. Obrknežević, M. Op.cit., рр.45-48, 315).
386
Цит. по Mužić, I. Pavelić i Stepinac..., р.52.
387
ЦДА, ф.166, оп.1, а.е.758, л.181-182; ф.176, оп.8, а.е.1153, л.88; а.е.1251, л.73.
388
В региони обаче, където четниците и партизаните вече са овладяли ситуацията, е твърде късно за умиротворяване. (Вж. НDA, f.223, I-A-V.T.515/42, kut.29; Krišto, J. Sukob simbola...,
р.260; Đurić, V. Op.cit., рр.170-171).
389
Самият Гермоген пътува из цялата страна, за да присъства на отварянето им – в Митровица, Сремски Карловци, Рума, Ирига и др. (Вж. HN, br.666, 25.II.1943; Alexander, S. Church
and State...., р.26).
Тази информация се потвърждава и от българския журналист Васил Сеизов (Вж. Сеизов, В. Православната църква в Хърватско – В: Църковен вестник, бр.14, 29.IV.1943).
383
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държавни помощи. Установяват се официални отношения с католическата и
мюсюлманската църковна йерархия. Насилствените покатоличвания в страната стихват. Дори някои православни, които под натиск са сменили вероизповеданието си, отново се връщат в лоното на православната църква – този път в
ХПЦ390. Трима православни получават ранг генерали в домобранската войска,
един от които е Джуро Груич, известен като „доверен сътрудник на Поглавника”,
а Владимир Граовац е един от командирите на хърватската военновъздушна легия, която воюва на руския фронт391.
Колкото и усташката пропаганда да тръби, че основаването на ХПЦ е посрещнато с въодушевление от мнозинството от православните в НДХ, истината
обаче е друга – те не приемат съвсем радушно новата църковна организация,
подозрителни са към нея и не преминават масово към нея. Проявявайки житейски прагматизъм, те предпочитат да приемат католицизма, който им гарантира
по-надеждни протекции срещу усташкия произвол. Сърбите в емиграция пък
реагират с протести, защото според тях създаването на Хърватската православна църква води до разбиване единството на СПЦ, до прикриване на усташките
престъпления и подвеждане на световната общественост, създавайки мита за
„религиозната толерантност“ и „свободата на вероизповеданията“ в НДХ392.
Каквито и оценки да се дават в историческата литература, едно е сигурно
– създаването на Хърватската православна църква е важно събитие в историята
на НДХ. То обаче се осъществява едва през 1942 г., когато вече е късно за умиротворяването на страната. В крайна сметка реалното политическо положение
на православните не се променя съществено. Те нито са приравнени по права и
задължения с останалите граждани, нито им се дава равен достъп до държавните служби и войската. Това показва, че правителството говори за „равноправие“
само на теория, без да има намерение да го осъществи на практика. ����������
От изяв���
ленията на Павелич и министрите се остава с погрешното впечатление, че от 1942
г. насетне����������������������������������������������������������������
усташкият режим провежда политика на верски либерализъм и толерантност. Всъщност за никого в НДХ не остава тайна нежеланието на властите
да дадат верска автономия на сръбското малцинство.
На практика опитът на усташките върхове да нормализират обстановката
в страната чрез създаване на Хърватска православна църква пропада. Те така и
390
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska...., knj.1, pp.274-278; Obrknežević,
M. Op.cit., рр.256-258.
391
Tomaševich, J. Op.cit., р.426, 436; Bartulin, N. Op.cit., р.233.
392
NARA; M 1203, doc.860H.404/78, р.1; ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1154, л.99.
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не успяват да „хърватизират“ сръбското население, да прекратят отпора му и да
разкъсат здравата му връзка със Сръбската православна църква и Белград. За
усташите създаването на ХПЦ е пропаганден трик, а насилието срещу сърбите
не спира до края на съществуването на НДХ, макар вече да не взема застрашителните размери от лятото и есента на 1941 г.393.
И наистина, макар след 1942 г. акцията по смяна на вероизповеданието в
НДХ да позатихва, тя всъщност продължава спорадично до 1943 г.394. Религиозната
политика на режима не се променя съществено до края на съществуването на
НДХ, остава си прокатолическа и антиправославна. Военновременна Хърватия
не успява да се превърне в многорелигиозна държава. Колкото и усташите да
пропагандират, че хърватите са „религиозно толерантни”, на практика ситуацията е коренно различна. Православните никога не стават равноправна част на
хърватската политическа нация. Практически такава никога и не се изгражда на
огромната територия на НДХ. В страната продължават да живеят отделни етноси – привилигировани и преследвани. За съжаление, военновременна Хърватия
не се превръща в модерна, национална държава, в която всички граждани да
имат хърватско национално съзнание, и в която религията да не бъде ползвана
като средство за подклаждане на конфликти и напрежения в обществото.
***
Не само православните, но и доста евреи искат разрешение за преминаване към католическата вяра с цел да спасят живота си, особено през лятото на
1941 г. – по времето на „големия терор”. Те се надяват, че ако минат към лоното
на Католическата църква, ще бъдат пощадени. В окръжното на усташките власти от 30 юли 1941 г обаче се казва: „Преминаването към католицизма не може
да има никакво влияние върху положението на тези лица и техните отношения
с държавата от гледна точка на закона за неарийците”395.
Синагогите споделят съдбата на сръбските православни черкви – те са
разграбвани и често изгаряни или разрушавани от усташите в много райони
на страната. Синагогата в Загреб е разрушена поетапно от октомври 1941 до
април 1942 г.396 Още на 14 април 1941 г. е подпалена и тази���������������������
�������������������������
в Осиек. Следват поCecelja, V. Op.cit., р.721; Tomaševich, J. Op.cit., р.177.
HDA, f.223, kut.45, doc.Br.818/1942.
395
Ibid., f.218, kut.5, br.714-B/1941; Romano, J. Jevreji Jugoslavije 1941-1945. Žrtve Genocida i
učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd, 1980, p.101.
396
Загребската синагога е построена през 1867 г. в самия център на града, на днешната ул.
„Пражка”. Разрушаването на представителната сграда започва на 10 октомври 1941 г. по заповед
на новия кмет на града Иван Вернер. Прави се обаче поетапно, за да не застраши стабилността
393
394
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добни инциденти и в Джаково, Сремска Митровица, Славонска Пожега, Нова
Градишка, Винковци, Земун и други градове397.
От общо 40 хиляди евреи, живеещи в хърватските земи през междувоенния период, усташите екзекутират и депортират по лагери (както в НДХ, така и
в Германия, Австрия и т.н.) близо 30 хиляди, разрушават почти всички синагоги
и убиват 47 равини и други религиозни лица398.
***
Всъщност политиката на усташката власт към която и да е религиозна
общност е отражение на отношението спрямо етносите в НДХ, които изповядват една или друга вяра. Затова религиозният въпрос в усташката теория и практика е национален по своята същност. Войната срещу православието и юдаизма
не е религиозна война. Когато разрушават православни черкви и синагоги, усташите не просто унищожават религиозни храмове, а нанасят удар срещу сърбизма и еврейството. Обратното – симпатиите към исляма не са продиктувани
от искреното отношение на хърватите-християни към това вероизповедание, а
от конкретните им политически интереси в Босна и Херцеговина. Така религиозната политика на новите управници в Хърватия през 1941-1945 г. всъщност
обслужва техните тесни национални и политически цели.
Атаката срещу православието е всъщност борба срещу сръбството. Тя е
плод на дълбок комплекс на хърватите, чиято национална гордост е сериозно
засегната от сърбите, които от 1918 г. в рамките на КСХС и Югославия налагат своята хегемония и православието в техните земи. След като създават своя
собствена държава през 1941 г., хърватите се опитват да „отмъстят“ на бившите
си потисници и техният антисърбизъм намира религиозен израз в борбата против Сръбската православна църква. Сега, след прекъсването от 1918 до 1941 г.,
хърватските националисти отново налагат католицизма като държавна религия
и колкото и външно да пропагандират „верската си толерантност“ и „равноправието“ на признатите вероизповедания в НДХ, всъщност само католицизмът е
адмириран от властите, тъй като се възприема за идентичен с хърватския национален дух. Ислямът и протестантството са официално признати и са формално
„толерирани”, докато сръбското православие и юдаизмът са забранени в НДХ и
на околните сгради. И до днес синагогата не е възстановена и на мястото й има само възпоменателна плоча.
397
NARA, M 1203, doc.860H.911/59, р.2; HN, br.101, 24.V.1941; br.159, 23.VII.1941; br.435,
28.V.1942.
398
Perica, V. Balkan Idols..., р.24.
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срещу тях се повежда истински „кръстоносен поход”, породен от преследването
на етнорелигиозните групи, които са техни носители – сърбите и евреите.
Привидно отношенията на Павелич с Католическата църква са добри, но
в действителност са доста напрегнати и противоречиви. Феноменът е сложен,
многопластов и грешат авторите, които се опитват да „припишат“ „фашистки“
етикет на усташкото движение и да поставят политиката на Павелич спрямо
религията и църквата в рамките на фашизма. Поглавникът води своя собствена религиозна политика (на преследване на православието и юдаизма и на
симпатии към исляма), която често влиза в конфронтация с официалната линия на Католическата църква, което донякъде напомня за фашизма и нацизма.
Същевременно обаче Павелич не обявява война на Римокатолическата църква,
не я подлага на преследване, а превръща католицизма в официална религия в
страната. От една страна, той говори за „толерантност“ към различните религии
и в официални изявления пропагандира симпатии към исляма и потестантството, но на практика нещата изглеждат съвсем другояче. Така че към оценката на
религиозната политика в НДХ трябва се подхожда твърде внимателно и с висока
степен на критичност.
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1.КАТОЛИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ И ХЪРВАТСКИЯТ
НАЦИОНАЛИЗЪМ
След Първата световна война в Европа се разпространяват много нови
светски идеологии – марксизъм, либерализъм, интернационализъм, фашизъм,
нацизъм и други, като в своята същност повечето от тях са антирелигиозни или
атеистични. Нормалната реакция на духовенството от различните вероизповедания е „да се политизира” и да поведе борба за собственото си оцеляване.
Мнозина свещеници в междувоенния период започват активно да се занимават
с политика – нещо, което днес отричат или се опитват да прикрият1.
Католическата църква е консервативна институция, която в периода
между двете световни войни (20-те и 30-те години на ХХ в.) ���������������
поддържа традиционните авторитарни доктрини в Централна и Източна Европа и се обвързва
или става опора на редица десни, пронационалистически или фашистки сили
и�����������������������������������������������������������������������
движения. Духовенството�����������������������������������������������
смята крайните националисти за съюзници в борбата против комунизма и семитизма2. В междувоенния период Католическата
църква защитава националната култура, като понякога е крайно нетолерантна
към другите нации или религии, създавайки мита за „избрания народ”3. Успехът
1
Feldman, M. Zaključak: genocid između političke reliije i religijske politike. – In: Ramet, S.
(ed.). Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945. Zbornik radova. Z., 2009, р.229.
2
Seton-Watson, H. Eastern Europe Between the Wars, 1918-1941. Hamden, Connecticut,
1962, pp.66-67.
3
Така например през 1936 г. Иван Шарич вече заявява пред усташите, че „Господ е на
страната на хърватите”. (Вж. Ramet, P. Cross and Commissar. The Politics of Reliogion in Eastern
Europe and the USSR. Bloomington: Indiana University Press, 1987, р.15).
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на крайните националисти сред младежта и селячеството намира отражение и
сред част от католическото духовенство. Политическият католицизъм видимо
се активира в Чехословакия и Кралство Югославия.
В Хърватия част от духовенството симпатизира на усташите, в Словения
умерено дясната клерикална Словенска народна партия (начело с Антон
Корошец) стои начело на опозицията срещу сръбската доминация в Югославия,
а в Словакия крайно дясната Словашка народна партия (начело с отец Хлинка)
оглавява борбата против чешката доминация в политическия и икономическия
живот на страната4. Като цяло обаче тези партии не са продукт на нацизма или
фашизма, а имат местни корени и са отражение на условията, съществуващи
в Югославия и Чехословакия. Техният клерикален национализъм е вътрешнополитически феномен, сравним с клерикалните десни движения в Австрия,
Испания и Португалия5.
Като цяло Католическата църква и Ватиканът преди и по време на Втората
световна война се разграничават от фашизма и нацизма6, без обаче да заемат
твърда и ясна политическа позиция. Изследването на този феномен е в начална
фаза и въпросът е много дискусионен, тъй като църквите днес отричат да се
занимават с политика и се опитват да прехвърлят това правило и за времето на
Втората световна война7. Църковните автори от периода 1941-1945 г. твърдят,
че Католическата църква не се занимава с политика, а само с духовни въпроси, което макар и вярно за някои свещеници, надали може да се приложи към
духовното съсловие като цяло. Това твърдение не е коректно, защото не отчи4
Wolff, R. and J. Hoensch (eds). Catholics, the State, and the European Radical Right, 19191945. Boulder, Colorado, 1987, рр. 225-226.
5
Seton-Watson, H. Fascism, Right and Left. – In: Journal of Contemporary History, 1966,
br.1, p.185; Fischer-Galati, S. Eastern Europe and the Cold War. Perceptions and Perspectives. Boulder,
Columbia University Press, 1994, рp.75-76.
6
В старата историческа литература е утвърдена тезата, че Ватиканът симпатизира на
фашизма и нацизма, като за доказателство се дава сключването на Латеранския договор с Мусолини през 1929 г. и конкордата с Хитлер от 1933 г. Но докато с Мусолини, макар и трудно,
Светият престол постига някакво разбирателство, то Хитлер не се съобразява с интересите на
Католическата църква. С течение на времето Ватиканските
������������������������������������������������
среди са обезпокоени от антихристиянските прояви на новите управници �������������������������������������������������������
в������������������������������������������������������
Германия. В
�������������������������������������������
завладените от Хитлер територии църковната йерархия е подчинена на нацистите, а светските й организации са разпуснати. Това дълбоко
разочарова�������������������������������������������������������������������������������
католическите среди. Избягали от Германия немски прелати, приютени във Ватикана, споделят, че „Католическата църква вижда опасност и от едната, и от другата страна“ (има
се предвид болшевизма и фашизма) и че „известни Ватикански среди... са склонни да смятат националсоциализма по-опасен дори от болшевизма за Католическата църква“. (Вж. ЦДА, ф.176,
оп.8, а.е.1119, л.1, 5; а.е. 1212, л.13).
7
За дискусията вж. Feldman, M. Op.cit., pp.228-229.
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та обективното обстоятелство, че една екстремна ситуация, каквато е войната,
изисква и крайни действия от страна на Католическата църква и промяна на
много нейни нагласи и принципи.
Във всички новоосновани през военния период държави в Европа църквата е принудена да комуникира с наложените режими. Част от духовенството (католическо и православно) се обвързва с крайния национализъм, който се
разгаря в региона. Църквата често се оказва сериозен партньор, с който политическите сили се съобразяват. И все пак, тя не застава сляпо на страната на
крайните националисти. Навсякъде в региона тя се опитва да се нагоди към ситуацията и да извлече максимална полза за себе си, без да се компрометира пред
лицето на обществеността. Затова позицията й е внимателна, дипломатична и
често променлива8.
Особено показателна за колебливата политика на Католическата църква
по време на Втората световна война е ситуацията в Хърватия. Мнозина представители на нисшия, пък и на висшия клир симпатизират на усташкото движение още през междувоенния период. Според редица автори „мълчанието” на
Католическата църква през 1941-1945 г. е равносилно на сътрудничество с усташкия режим. Тя е обвинявана, че като религиозна институция, претендираща
за „висок морал” и проповядваща „братство и мир”, не е взела категорично становище и не е осъдила и изобличила престъпленията, извършвани в Хърватия
през военния период9.
Така авторитетът на Католическата църква в Хърватия по време на
Втората световна война е сериозно уязвим в морален аспект. Степинац е критикуван остро и от усташи през 1941-1945 г., и от комунисти, които са на власт
след 1945 г., така че дълги години е представян в негативна светлина. През целия
този период на Католическата църква се гледа като на антисръбска, антиправославна и антиюгославска институция, а архиепископът е постоянно на прицела на сръбската пропаганда10. Упорито се поддържа версията, че католическото
Nolte, E. Three Faces of Fascism. Action Francaise. Italian Fascism. National Socialism. New
York, 1966, p.18; Sugar, P. Native Fascism in the Successor States, 1918-1945. Santa Barbara, California,
1971, р.152.
9
Falconi, C. The Silence of Pius XII. Boston, 1970, рр.23-24; Krišto, J. The Catholic Church
and the Jews in the Independent State of Croatia. – In: Review of Croatian History, vol.III, 2007, br.1,
p.18.
10
Сръбските автори прокарват своята националистическа теза. Не са безпристрастни и
онези хърватски историци, които стигат до крайности в желанието си да реабилитират Католическата църква, представяйки я в изцяло позитивна светлина. (Вж. Banac, I. The Fearful Asym8
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духовенство подкрепя усташката власт и активно съдейства в терористичната
й политика – най-вече в преследването на сърбите и насилственото им покатоличване в НДХ. Тезата за „усташко-свещеническата колаборация“ е толкова широко разпространена от усташката, а по-късно и комунистическата пропаганда,
че се възприема и от много историци, занимаващи се с проблема за отношенията между усташкото движение и Католическата църква в Хърватия по време на
Втората световна война11. Идентификацията на Католическата църква с фашизма се споделя и от Коминтерна и тази теза трайно се поддържа близо половин
век в марксистката историческа литература. Целта е църквата да се дискредитира и да се подчертае негативната й роля в хърватската история. Всеки контакт с
окупаторите или техния съюзник – усташкото правителство, е считан за предателски, антинационален и престъпен12.
Именно поради тези причини след 1945 г. Католическата църква и нейните
служители са подложени на безмилостно преследване от органите на комунистическата власт – с обвинението, че са окуражавали или директно са участвали
във военните престъпления. Това е използвано като предлог за многобройните следвоенни присъди и жестоки репресии, които управляващата Югославска
комунистическа партия предприема срещу църковни дейци. Съдебното преследване срещу Загребския архиепископ Степинац и други изтъкнати църковни
служители през втората половина на 40-те години трябва да се оправдае официално. Ето защо се прибягва към „пренаписване” на историята на Католическата
църква и „разкриване“ на нейното „сътрудничество” с усташките и окупационните власти13.
metry of War: The Causes and Consequences of Yugoslavia’s Demise. - In: Daedalus, vol.121, 1992, br.2,
рр.162-163).
11
Novak, V. Magnum Crimen: Pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj (1918-1945). Z.,�����������
1946������
����������
;�����
Beograd, 1986, р.229, 620; Čulinović, F. Dokumenti o Jugoslaviju. Od osnutka zajedničke države do danas.
Z., 1968, р.421; Colić, M. Takozvana NDH 1941. Beograd, 1973, рр.364-371; Petranović, B., M. Žečević, Jugoslovenski federalism. Ideje i stvarnost. Tematska zbirka dokumenata. Beograd, 1986, v.1, р.668;
Dedijer, V. Vatikan i Jasenovac. Dokumenti. Beograd, 1987, р.317, 455.
Има и много западни автори, които споделят това мнение. Според тях режимът на крайните националисти се крепи на външната подкрепа на Германия и Италия и на вътрешната - на
църквата. Ерик Хобсбаум и Петер Шугар смятат, че усташите не биха били способни да установят и легитимират своята власт без тази подкрепа. (Вж. Perica, V. Balkan Idols. Religion and
Nationalism in Yugoslav States. New York, Oxford University Press, 2002, р.24).
12
Alexander, S. Croatia: The Catholic Church and Clergy, 1919-1945. – In: Catholics, the State
and the European Radical Right, 1919-1945 (ed. R. Wolff and J. Hoensch). Boulder, Colorado, 1987,
р.44.
13
За повечето от църковните лидери и тяхната „противонародна” и „предателска” дей-
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Към католическото духовенство се отправят различни тежки обвинения
– че не протестира против расовите, антиеврейските и антисръбските закони
и мерки в страната; че не издига глас в защита на тероризираното беззащитно
население; че спокойно наблюдава кървавите погроми; че ги насърчава и дори
пряко участва в тях; че ���������������������������������������������������
предава хърватските национални интереси, като получава заповеди от Рим; и други. Лично А. Степинац е обвиняван, че участва в
усташки паради; че е отговорен за всички публикации в църковната преса; че
отслужва тържествени служби за добруването на НДХ; и т.н.14. Доста съвременници на събитията, като например хърватския посланник в София Владимир
Жидовец, дори употребяват израза „усташко-клерикална симбиоза”15.
Трудно е обаче да се правят оценки и изводи за църквата като цяло, тъй
като има големи различия в поведението на висшия и нисшия клир, както и на
отделни негови представители, които изразяват и лично мнение, и политически предпочитания. Така например, докато някои свещеници в НДХ участват
в усташките престъпления, други спасяват живота на сърби и евреи. В Сърбия
също част от църковните лидери сътрудничат на режима на Милан Недич, докато други подкрепят четниците – някои дори се включват в полувоенните им
ност се дава информация в досиетата им, съставени след войната от хора, работещи в тайните
служби на комунистическата власт, събрани в огромен фонд на НDA, f.1561, SDS, RSUP, 001,
Kut.5-9. Такива има за Алойзие Степинац, Иван Шалич, Керубин Шегвич, Иво Губерина, Янко
Шимрак, Мирко Хан, Владимир Бороша, Йосип Орлич, Валент Малек, Никола Коларек, Павел
Лончар и др. Това е материал, събиран от УДБА за Загребската архиепископия, по-късно прехвърлен от МВР на Република Хърватия в Хърватския държавен архив в Загреб.
14
Hrvatski Državni arhiv (HDA), f.���������������������������������������������������������
1561, SDS RSUP, Kut.5,
�����������������������������������������
001.1–Katolička crkva kao ideološki i politički protivnik FNRJ, р.186; Petranović, B., M. Žečević. Op.cit., v.1, р.668; Boban, L. Hrvatska
u arhivima izbjegličke vlade 1941-1943. Z., 1985, р.26.
15
НDA, f.1561, SD, RSUP SRH 013.0, kut.22 – 013.0.3; Kisić-Kolanović, N. Zagreb-Sofia. Prijateljstvo po mjeri ratnog vremena 1941-1945, Z., 2003.
Още в младежките си години Вл. Жидовец се увлича от хърватското освободително
движение и става негов лидер в родния си град Карловац. Оформя се като популярен хърватски
публицист, известен с проусташките и антисемитските си възгледи. Публикува много статии
в „Хърватска смотра”. Той и баща му Феликс Жидовец вземат дейно участие в преврата на 10
април 1941 г. в Карловац. Назначен е за посланик в София от новата власт в края на юли 1941 г.
и остава на този пост до август 1943 г., когато е сменен от Стипе Перич, а той - от Никола Русинович. През 1944 г. д-р Жидовец издава в Загреб своята книга „България днес и през вековете“
(„Bugarska danas i kroz vijekove”), преведена през 2004 г. на български език. След Втората световна война се укрива в Италия, но е заловен през 1947 г. и предаден на югославските власти, от
които е разстрелян на следващата година. (Вж. ЦДА, ф.1931, оп.1, а.е.197, л.46; България и Независимата хърватска държава (1941-1944). Дипломатически документи. Поредица „Архивите
говорят“, №32. Главно управление на архивите при Министерския съвет на Република България.
С., 2004, с. 17-18, 47, 223, 456; Trifković, S. The Ustaša Movement and European Politics, 1929-1945.
Ph.D. Thesis, University of Southampton, 1990, p.306).
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формации, а има и такива, които стават техни командири. В Словения ситуацията не е по-различна. След като Любляна попада в италианската зона на окупация през 1941 г., епископ Грегорий Рожман сътрудничи на италианската администрация. Но и тук има духовници, които играят съществена роля в съпротивителното, антииталианско движение. Редица католически духовници в НДХ и
част от мюсюлманските имами пък се асоциират с крайнонационалистическия
усташки режим. Но има и много други, които са в негова опозиция. Така че това,
че сред католическото духовенство има усташи или техни привърженици, не е
уникално явление по време на войната16.
Липсата на единна позиция сред католическото духовенство до голяма
степен се дължи и на факта, че официално Католическата църква няма канонична теза за отношението си към такава светска идеология, каквато е национализмът. Като цяло доктрината й е космополитна и универсална и не е свързана с нито една определена нация или държава. Тази църква е наднационална
институция, която признава всички християни за „братя”, без разлика на нация
и език. В исторически план Католическата църква дори често се изявява антинационално (отхвърляйки например идеята за вероизповедание на национален
език). Не са редки и случаите, когато папите издават и специални енциклики, в
които осъждат национализма като пречка за изграждането на един „праведен”
свят17.
Въпросът за отношението на католицизма към модерния национализъм
много добре е представен в статията „Национализъм и католицизъм”, отпечатана в клерикалния всекидневник „Хърватска стража” през януари 1940 г. В нея се
посочва, че отговор на този въпрос дава самият апостол Павел в своите послания, проповядвайки християнски универсализъм, стоящ над всеки национален
партикуларизъм. Същевременно обаче той говори за своята народностна принадлежност и „любовта към своя народ”18. Църквата използва това като предтекст, за да докаже, че католицизмът, въпреки универсалния си характер, не е
чужд на национализма. Доктринално Католическата църква не отхвърля нацио-

Singleton, F. Twentieth Century Yugoslavia. New York, 1976, р.201; Perica, V. Op.cit., р.23.
Palmer, P. Religions and Nationalism in Yugoslavia: a Tentative Comparison between the
Catholic Church and the Other Communities. – In: The Balkans. A Religious Backyard of Europe (ed.
M. Faber). Ravenna, 1996, р.147; Cvitković, I. Katolička crkva i nacija. – In: Pogledi, 13/1983, br.4, p.32.
18
Hrvatska straša, br.14, 18.I.1940.
16
17
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налната държава. Според нейните дейци всеки народ има право на държавност,
която се явява гарант на неговата свобода, суверенитет и напредък19.
При случая с хърватите, макар че Католическата църква не е политическа
организация, която участва в решаването на националния въпрос, тя не може
да стои настрана от него, особено след като той е основен проблем за решаване
от нацията. Църквата е важен духовно-културен фактор, който участва активно в живота на хърватите, особено в развитието на националната им култура
– език, литература и т.н. Тя не може да избегне „общуването” с национализма.
Църквата дори приема националната идентификация за част от духовния живот на човека. Поради специфичното историческо развитие на хърватите, при
тях нация и католицизъм са в пълна симбиоза, а националното и религиозното
не могат да се делят20.
В своя проповед през октомври 1941 г. Степинац констатира, че дейността
на църквата се базира на стари църковни принципи, като „свобода и уважение
към религията” и „свобода и уважение към всяка раса и националност”. Той говори също за правото на всяка нация на свободно развитие и независимост21.
Църквата брани хърватската нация през вековете от най-големите й врагове –
византийски, османски, унгарски и т.н. Католическото духовенство развива тезата, че при хърватите ролята на католицизма е национална. Дори архиепископ
Кухарич в началото на 80-те години на ХХ век признава, че „съдбата на църквата
при хърватите е свързана със съдбата на хърватския народ”. Затова тя се възприема не като универсална църковна организация, а като „църква на хърватския
народ”22. Затова и до днес е разпространено мнението, че католическите кръгове
в Хърватия са тясно свързани с национализма.
Всъщност положителното отношение на църквата към хърватския национализъм има своите исторически корени и предпоставки. Мнозина свещеници
векове наред се изявяват като искрени патриоти, работещи за хърватската национална кауза. Още през Х в. хърватските епископи молят папата да позволи
на хърватите богослужение на народен език23. Църквата приема глаголицата и я
налага в хърватските земи.

19
20
21
22
23

Cvitković, I. Op.cit., p.33.
Ibid.
HDA, f.416, doc.1026, 26.X.1941.
Palmer, P. Op.cit., р.148.
Един от тях е Григур Нински. (Вж. Cvitković, I. Op.cit., р.37).
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Католическата църква дава на хърватите образовано духовенство, което
още от XVI век започва да се изявява национално – това е първото пробуждане
на хърватския протонационализъм. Свещениците започват да се интересуват
от въпроси, свързани с хърватския литературен език, родната история и националната идентичност. Тяхна е заслугата за запазването на хърватския език през
вековете, използвайки го в литургиите вместо латинския от времето на контрареформацията. Именно духовенството се опитва да създаде единен литературен хърватски език, преодолявайки регионализма сред хърватите. Така отпечатването на богослужебните книги на общ хърватски език е първата стъпка към
формирането на хърватската национална общност24.
Църквата е тази, която създава мрежа от училища и образователни институции, в които се формира духовната и гражданската интелигенция на Хърватия
през XVII-XVIII в. Тя се възприема от хърватите като национална институция,
а свещениците – като народни просветители. �����������������������������
С пробуждането на националното съзнание�����������������������������������������������������������������
,����������������������������������������������������������������
особенно в Босна�����������������������������������������������
,����������������������������������������������
се заемат францисканците. Чрез училищната система те формират националното чувство сред хърватите и се превръщат в едни
от най-изтъкнатите личности в националното �����������������������������
им ��������������������������
Възраждане����������������
.���������������
��������������
Църквата �����
е институцията, която заздравява и връзката на хърватите със западната култура и
западния интелектуален елит25.
Писането на историята и запазването на спомена за миналото е изцяло
в ръцете на духовенството чак до XIX в. Именно то участва във формирането и развитието на хърватската националнообединителна идеология. Още през
XVI в. Винко Прибоевич, доминикански свещенник и професор по теология, е
един от първите, които говорят за илирийския произход на хърватите и другите южни славяни. Мавро Орбини пък е бенедиктински абат, който в началото
на XVII в. развива общославянски идеи. Друг доминикански свещеник, който
продължава да ратува за славянското единство, е Юрай Крижанич. Големи са
заслугите в тази насока и на известния историк-духовник Юрай Раткай. Същата
теория се доразвива и от други католически духовни лица, особено францисканци, които я разпространяват в Босна и Херцеговина. Такъв през XVIII в. е
Андрия Качич-Миошич. Идеята, която той пропагандира е, че южнославянскоRamet, P. From Strossmayer to Stepinac: Croatian National Ideology and Catholicism. – In:
Canadian Review of Studies in Nationalism, vol.12, 1985, br.1, р.124.
25
Stokes, G. Church and Class in Early Balkan Nationalism. – In: EEQ, vol.13, Fall 1979, br.3,
рр.263-264; Bukowski, J. The Catholic Church and Croatian National Identity: From the Counter-Reformation to the Early Nineteenth Century. – In: EEQ, Vol.13, Fall 1979, br.3, рр.327-332.
24
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то единство ще помогне на хърватите да устоят на опитите за маджаризация или
германизация. В идеологиите на илиризма и югославизма плътно присъства и
идеята за католицизма26.
В новата светска епоха в края на XVIII – началото на XIX в. под въпрос се
поставя доминацията на църквата в образованието и интелектуалния живот. В
намиращи����������������������������������������������������������������
те��������������������������������������������������������������
се под чужда зависимост �������������������������������������
хърватски����������������������������
земи църковните лидери разбират, че ако искат тяхната институция да запази влиянието си сред населението, тя трябва да възприеме новите светски идеологии – да се идентифицира с нацията, да възприеме националните лозунги и да спомогне за осъществяването
на националните задачи27.
Така католическото духовенство поема ролята на лидер на своя народ както в религиозните, така и в светските дела������������������������������������
, допринасяйки за хърватското национално пробуждане през първата половина на XIX в. и спомагайки за по-лесното
проникване на идеологията на национализма в хърватските земи, който по характер е светски и либерален. Така църквата играе
������������������������������
голяма роля при раждането на модерната хърватска нация и на хърватския национализъм28. Тя замества
държавата при хърватите и постепенно се превръща в национална институция.
В Хабсбургската монархия тя подкрепя борбата на своя народ за национална
автономия като защита от политиката на маджаризация и германизация, при
това не само в чисто хърватските земи, но и в Босна и Херцеговина, Войводина
и т.н.29.

26
В техните представи Илирия е „католическа”. (Вж. Bukowski, J. Op.cit., р.332; Ramet, P.
Op.cit., рр.126-128).
27
Т������������������������������������������������������������������������������������
ова е една реформаторска гледна точка, чийто представител в края на ����������������
XVIII�����������
в. е епископ Максимилиян Върховац от Загреб. Той полага сериозни усилия за постигане на националната еманципация на хърватите и за полагане основите на тяхната национална култура. (Вж.
Krišto, J. Dalekosežne posljedice netočnog pridijevanja: Je li bilo klerikalizma u Hrvata? – In: ČSP, 1993,
br.2-3, р.18).
28
Suttner, E. The Challenge for the Churches at the Collapse of Yugoslavia. – In:
������������������
�������������
Studies (Ireland), 1994, 83 (329), р.48; Ramet, P. Religion and Nationalism in Yugoslavia. – In: Ramet, P. (ed.).
Religion and Nationalism in Soviet and East European Politics. Duke University Press, 1989, p.306, 308,
311, 318-319.
29
В края на XIX – началото на XX в. се засилва хърватското национално съзнание в
Босна и Херцеговина, където францисканците са в първите редици на националноосвободителното движение. Така например, въстанието в региона през 1875 г. има за организатори францискански свещеници. Те се противопоставят както на Австро-Унгария, която от 1878 г. насетне
насърчава развитието на босненското национално съзнание и език, така и на сръбските националисти и тяхната пропаганда. (Вж. Hrvatski narod (HN), br.13, 5.V.1939; Ramet, P. (ed.). Religion
and Nationalism in Yugoslavia.... р.307, 318).
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Католическата църква е главен двигател на хърватското национално
Възраждане през 30-те години на XIX��������������������������������������
в.
�������������������������������������
Водачът му Людевит Гай е под влияние на редица духовници, които разработват въпроси на хърватския език, история и култура. Най-големият радетел на югославянската националнообединителна идеология в средата на XIX в. пък е епископът на Джаково Йосип Юрай
Щросмайер (1815-1905 г.). Тъй като преценява, че силите на хърватите не достигат сами да извоюват своята свобода и независимост, той ги разглежда като
част от южнославянската културно-религиозна общност. Й. Щросмайер вярва,
че хърватите, съвместно с пречанските сърби и словенците, могат в бъдеще да
изградят Триединно кралство (под хърватско име) в рамките на преустроената
на федеративен принцип Австро-Унгария. Според него религиозните различия
между трите етноса може да се преодолеят, като се създаде единна „национална
църква”. Доста смело още през 1870 г. епископът на Джаково изразява съмнение в догмата за папската непогрешимост поради италианските претенции към
Адриатика, които папата подкрепя. Той настоява пред Ватикана за замяна на литургията на латински език с хърватски30. Близък приятел на Щросмайер и негов
съмишленик е историкът Франьо Рачки, който спада към висшия клир31.
Всичко това показва, че илиризмът, а след него и югославизмът, като
едно от основните течения в хърватската националнообединителна идеология, се зараждат в средите на католическото духовенство в Хърватия. Другото
течение – „чистият” хърватски национализъм, оглавено от семинариста Анте
Старчевич, се заражда през втората половина на XIX����������������������������
в.,
���������������������������
и още повече се обвързва с Католическата църква. Старчевич за първи път защитава идеята за политическата независимост на католическа Хърватия32.
От средата на XIX�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
в. до разпадането на Австро-Унгария през 1918 г. католическото духовенство в хърватските земи се дели на две фракции: югослависти, които пледират за инкорпорацията на Хърватия в една общославянска
държава, и привърженици на хърватизма, които се обявяват за независимост на
хърватските земи.
Идейното течение на Й. Щросмайер ратува за помирение между католици и православни в духа на южнославянското единство. Така се ражда първото
„екуменическо” движение, което призовава сърби и хървати на борба срещу
Божилова, Р. История на Хърватия. С., 1998, с.167-168; Cvitković, I. Op.cit., p.36.
Фр. Рачки (1828-1894) е първият председател на Югославянската академия на науките.
(Вж. Ramet, P. (ed.). Religion and Nationalism in Yugoslavia…., р.306).
32
Ramet, P. From Strossmayer to Stepinac…., рр.128-129.
30
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общите им врагове и за обединение в южнославянска федерация. Това течение
в църковните среди обаче отслабва към края на XIX в., когато сред сърбите все
повече се шири национализмът и става ясно, че тази политическа програма е
трудно осъществима. Сърбите също са привърженици на идеята за югославизма, но под сръбска доминация, докато хърватите имат свое, демократично разбиране за него33.
Привържениците на хърватизма пък смятат, че католическа Хърватия не
може да образува обща държава с православна Сърбия. Те подчертават хърватската „напредничавост” на фона на сръбската „изостаналост”. Това течение е
ексклузивно хърватско, националистично и антисръбско. То е разпространено
както сред секуларните, така и в клерикалните кръгове. В религията привържениците на хърватизма виждат културния факт, който разграничава хървати и
сърби. Те слагат знак за равенство между католицизъм и хърватство. Още през
1879 г. в издаваната от тях „Католическа Далмация” може да се прочете, че „истинските хървати” са тези, които са „добри католици”34.
На Първия хърватски католически конгрес в Загреб през 1900 г. привържениците на хърватизма имат преимущество. Мирослав Кулмер говори за
„свещената хърватска и католическа вяра”, разяснявайки, че като хърватин той
идентифицира католицизма с хърватската национална идентичност и изразява
убеждението си, че само католицизмът може да опази хърватското национално
съзнание. Така хърватизмът се налага като доминираща идея в църковните среди35. Неговите привърженици вече открито застанават зад правашеството, т.е.
зад „конструктивния“ хърватски национализъм36.
В началото на XX����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
в. в Европа вече се развива новият, политически облик на католицизма. Започва създаването на католически народни партии,
които внасят християнска нотка в дълбоко лаизирания живот на континента.
Духовниците се включват все по-активно в обществения живот и на АвстроУнгария. В словенските земи се създава Словенската народна партия, а в хърватските – Хърватската народна партия начело с епископ Антун Махнич от Крък и
архиепископ Йозеф Щадлер от Сараево37. При избухването на Първата световна
Palmer, P. Op.cit., р.148; Krišto, J. Hrvatski katolički pokret 1903-1945. Z., 2004, р.19.
Mužić, I. Hrvatska politika i jugoslavenska ideja. Split, 1969, р.42; Korsky, I. Hrvatski nacionalizam. Clanci i eseji. Buenos Aires, 1983; Z., 1991, р.258.
35
Mužić, I. Op.cit., р.43-45; Ramet, P. Religion and Nationalism in Yugoslavia…, .р.306.
36
Hrvatska straša, br.14, 18.I.1940.
37
Biondich, M. Radical Catholicism and Fascism in Croatia, 1918-1945. – In: Totalitarian
Movements and Political Religions, vol.8, 2007, No. 2, p.383.
33
34
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война и двамата висши духовници се изказват в полза на хърватската независимост, като в началото на 1915 г. Махнич дори моли папата да се намеси в нейна
полза38.
В новото Кралство на сърбите, хърватите и словенците след����������������
1918 г.��������
хърватските земи попадат под зависимостта на Сърбия (православна страна), така че
сблъсъкът на двете църкви (католическа и православна) и на двете национални
идеологии (хърватска и сръбска) е неизбежен. Хърватите се чувстват по-зле под
„православната власт“ на Белград, отколкото в католическа Австро-Унгария,
където са принадлежали към религията на мнозинството, докато в Югославия
те вече са малцинство39. Чисто теологичните противоречия между двете църкви
са оцветени и от националните и културни различия между хървати и сърби.
Хърватите се чувстват европейци, наследници на католическия Запад с неговата
култура и цивилизация, докато на сърбите �����������������������������������
те гледат
��������������������������������
с високомерие������������
и пренебрежение, като наследници на „византийския Изток”40.
Въпреки всичко в първите години след създаването на КСХС Католическата
църква запазва политически неутралитет и храни надежда, че нещата в новата
държава ще потръгнат41. Някои нейни представители дори подкрепят идеята за
обединението на южнославянските земи. Привърженици на тази идея, които
вземат връх в хърватското католическо движение след Първата световна вой-

Ramet, P. (ed.). Religion and Nationalism in Yugoslavia.... р.307; Korsky, I. Op.cit., р.258.
Сърбите и черногорците са 43% от населението на страната, хърватите - 23%, словенците – 8,5%, македонските българи – 5%, и неюжнославянските народи – 14,5%. Според
�����������
преброяване от 1921 г. в религиозно отношение това взема следните измерения: православните са
46,67% (5 593 057 души), католиците – 39,29% (4 708 657 души), мюсюлманите – 11,22%, а евреите
– 0,54%. А според преброяването от 1931 г. православните вече са 48,70% (6 785 501 души), католиците – 37,45% (5 217 847 души), мюсюлманите – 11,20% (1 561 169), а евреите – 0,49% (68 405).
(Вж. Казасов, Д. Днешна Югославия. С., 1938, с.108; Rothschild, J. East Central Europe Between
the Two World Wars (vol.IX of series „A History of East Central Europe”). 7th edn., Seattle, London:
University of Washington Press, 1992, рр.202-203).
40
Wolff, R. The Catholic Church and the Dictatorships in Slovakia and Croatia, 1939-1945.
– In: Records of the American Catholic Historical Society of Philadelphia, 88, 1977, br.1-4, р.14; Любомирова, И. Религията и църквата в усташката националистическа доктрина. – В: Исторически
преглед, LVI, 2000, № 1-2, с.153.
41
Според вътрешното устройство на Католическата църква в Югославия има 4 католически архиепископии, 14 епископии и около 3 хиляди енории. В Загреб заседава Епископски съвет под председателството на Загребския архиепископ, който има задачата да обсъжда и урежда
църковните въпроси в страната. През междувоенния период Католическата църква разполага с
доста частни начални училища и прогимназии, 6 гимназии и 9 семинарии. Тя притежава към 2
500 черкви и 120 манастира, обслужвани от около 2 500 свещеника. (Вж. Казасов, Д. Цит.съч.,
с.110).
38
39
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на, са Загребският архиепископ Антун Бауер, Сараевският архиепископ Йосип
Щадлер, Кръкският епископ Антун Махнич, гръкокатолическият свещеник
Янко Шимрак, Петър Рогуля (чийто баща е православен) и т.н. Според тях хърватите, които са културно по-напреднали и икономически по-развити, съвсем
естествено ще поемат ръководството на новата държава, а Католическата църква ще има „пълна свобода” на действие в нея42.
На 30 октомври 1918 г. архиепископ Бауер поздравява сънародниците си
с прекъсването на връзките с Австро-Унгарската монархия. Конференцията на
католическия епископат (заседавал на 27-29 ноември 1918 г.) издава Пасторално
писмо, в което приветства създаването на новата държава и заявява, че ръководството на Католическата църква иска да поддържа добри отношения с всички религиозно признати общности в Югославия – особено със Сръбската православна църква. Тя изразява и надеждата си, че новата държава ще признае правата
на католиците и ще сключи конкордат със Светия престол. Архиепископ Бауер
обещава подкрепата си за новия режим и при посещението на крал Александър
в Загреб през 1920 г., заявявайки, че католиците и техните духовни водачи са
„верни поданици на кралството”43. Той подкрепя и идеята за обединението на
източната и западната църква, което би положило началото на общохристиянското единение. Бауер симпатизира на Кирило-Методиевата идея44 и докато е
издател на „Католически лист” разпространява идеите на Щросмайер. Той също
иска разрешение от папата в хърватските земи да се позволи използването на
глаголицата в литургиите, надявайки се, че това ще допринесе за славянската
солидарност и ще сближи двете църкви45.
През 20-те години на ХХ в. хърватското католическо движение остава
на проюгославски позиции. За това оказва влияние и фактът, че ХСП, която е
партията с най-голямо политическо влияние в страната, е също проюгославска,
макар че е светска по характер и бореща се против намесата на църквата в политиката. Ст. Радич отстранява духовниците от селското движение и вижда в
Католическата църква сериозна пречка за постигане на национална хармония
42
Mužić, I. Op.cit., рр.191-193; Krišto, J. Katoličko priklanjanje ideologiji jugoslavenstva. – In:
ČSP, 1992, br.2, p.44.
43
Katolički list (KL), br.21, 24.VI.1920; Biondich, M. Kontraverze u vezi s Katoličkom crkvom
u Hrvatskoj u vrijeme rata 1941-1945. – In: Ramet, S. (ed.). Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945.
Zbornik radova. Z., 2009, p.139.
44
Най-важната eкуменическа организация от междувоенния период е движението „Св.
Кирил и Методий”, което е активно в Загреб и Любляна. (Вж. Perica, V. Op.cit., р.16).
45
Mužić, I. Katolička crkva u kraljevini Jugoslaviji. Split, 1978, р.20, 191.
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в КСХС. Затова и църквата в Хърватия не е особено активна в политическия
живот на страната в целия междувоенен период46.
Католическото духовенство обаче постепенно започва да трупа разочарования от провежданата от властите антихърватска и антикатолическа политика. За съжаление конституционният принцип за „равноправието” на религиите
в КСХС често се нарушава47. В новата държава, налагайки своята хегемония,
сърбите налагат и църковната си доминация48. Те�����������������������������
се опитват да превърнат ����
своята вяра в „държавна религия“. Сърбизмът се отъждествява с православието,
а то пък – с държавата.���������������������������������������������������
Православната
��������������������������������������������������
религия е считана за официално вероизповедание, докато на римокатолицизма се отрежда второстепенно значение.
Сърбите настояват католиците да прекъснат връзките си с папството (тъй като
поставят знак за равенство между Ватикана и Италия) и да работят в духа на
„националното единство” и югославизма49.
Католицизмът не е сломен, но надеждата на властта е, че с времето това ще
се случи. Същото се отнася и за исляма – Белград не губи надежда, че ще претопи мюсюлманите в морето на православието. Така положението на католици и
мюсюлмани в КСХС е незавидно. В страната има само две партии на религиозна
Alexander, S. Op.cit., р.33; Krišto, J. Katoličko priklanjanje..., pp.25-44.
Още на остров Корфу при преговорите, довели до създаването на КСХС, хърватите
настояват всички религии да бъдат обявени за равноправни в новата държава. Видовданската
конституция от 1921 г. прокламира „свобода на вярата и съвестта“ и равенство на всички религии. Чл.11 гласи, че „вероизповеданията са равноправни пред закона“. Официално в страната не
съществува държавна религия. Отделните църкви са признати за юридически лица, имат право
на собственост и на автономно уреждане на своите вътрешни работи. Държавата субсидира
църквите с предвидена в бюджета сума, съгласно броя на техните привърженици в страната.
Религиозните общности имат право да преподават вероучение в началните и частните училища.
(Вж. Казасов, Д. Цит.съч., с.108; Alexander, S. Church and State in Yugoslavia since 1945. London,
Cambridge University Press, 1979, р.4).
48
Всъщност Сръбската п�������������������������������������������������������������
равославна църква се ползва със специален статут като държавна църква на старото сръбско кралство (до 1918 г.). В Стара Сърбия има 6 православни диоцеза и
тя се оглавява от митрополит в Белград. След създаването на КСХС тя вече има 17 диоцеза и начело на нея стои патриарх. От 1920 г. автокефалната сръбска църква, която е била под властта на
патриарха на Константинопол, става самостоятелна патриаршия. По този начин юрисдикцията
на СПЦ се разширява върху всички несръбски територии. Това показва желанието на сърбите
да посърбят всички православни в Югославия – македонски българи, черногорци, румънци,
украинци, гърци и др. Православната
�����������������������������������������������������������������
църква���������������������������������������������
��������������������������������������������
е църквата на управляващата династия. Патриархът по право е член на Кралския съвет, а много православни свещеници влизат в Скупщината. Дори парламенталната клетва се полага според православния обичай. При това Сръбската
православна църква притежава много земи и получава огромни държавни субсидии за своите
училища и за заплатите на свещенослужителите си. (Вж. Singleton, F. Op.cit., рр.194-195).
49
Matković, H. Povijest Nezavisne Države Hrvatske. Kratak pregled. Z., 1994, р.109.
46
47
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оснава������������������������������������������������������������������
–����������������������������������������������������������������
Словенската народна партия (СНП) и Югославската мюсюлманска организация (ЮМО), но поради локалната им поддръжка те не играят съществена роля���������������������������������������������������������������������
в политическия живот на страната������������������������������������
. ХСП е антиклерикална и не се обвързва тясно с католицизма, така че най-пряко участие в политиката на страната
има Сръбската православна църква50.
След образуването на КСХС някои хърватски духовници започват да изразяват неодобрение към югославизма. В периода 1918-1921 г. се наблюдават
първите конфликти на Католическата църква с новата държава по различни въпроси – аграрната реформа, влиянието на църквата върху образователната система, назначаването на църковните сановници и тяхното заплащане, конкордата
и т.н. Все повече става ясно, че положението на църквата в страната е последица
от влошените национални отношения в нея51.
Католическата църква се опитва да се адаптира към новите условия, но
е повече от ясно, че трудно ще се постигне компромис с властта. Още през април 1922 г. следва и първата реакция на духовенството – на 29 април конференцията на католическия епископат официално се обръща към краля с апел
заради „неправдите” и „престъпленията”, които се извършват спрямо църквата
и хърватския народ в новата държава. Висшият клир констатира, че отделните
народи в КСХС не са равноправни, както и църковните им организации. Това
заплашва „свободата на съществуването и дейността на Католическата църква”. Епископите подчертават, че не желаят да се занимават с политика, но като
„пастири на своите верници” не могат да наблюдават пасивно какво се случва в държавата, в която се пораждат национални вражди и противоречия.
Католическите духовници вече обвързват понятията църква и народ и говорят
за „любовта си” към Отечеството. Така те слагат знак за равенство между хърватство и католицизъм. Клирът настоява пред краля за подобряване на религиозно-националните условия в държавата, тъй като в противен случай се създава
недоволство сред хърватите и словенците52.
Като реакция сръбските унитаристични сили започват борба срещу католицизма и с това още повече задълбочават националния конфликт, който и
без това разтърсва основите на държавата през целия период между двете свеKatolički tjednik, br.23, 8.VI.1941; Prcela, J. Archbishop Stepinac in His Country��������
’�������
s Church-State Ralations. USA, 1990, рр.21-22; Pavlowitch, S. The Improbable Survivor. Yugoslavia and It’s
Problems, 1918-1988. Columbus, Ohio State University Press, 1988, р.100.
51
Mužić, I. Hrvatska politika...., рр.195-197.
52
KL, br.18, 30.IV.1922; Mužić, I. Pavelić i Stepinac. Split, 1991, р.63.
50
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товни войни. Те се опитват да предизвикат разкол между местните католически
църкви и Рим, за да създадат национална Католическата църква в Хърватия и в
Словения. Те обявяват Католическата църква за „предателска” наднационална
институция, която защитава интересите на Италия и Ватикана, докато СПЦ е
считана за национална и патриотична. Това, разбира се, е далеч от истината –
дори в земите, окупирани от Италия, Католическата църква играе национална
роля – проповядва против италианизацията и за присъединяване на хърватските земи от Крайбрежието към КСХС53.
В междувоенна Югославия е��������������������������������������
налице������������������������������
дискриминация срещу католиците и тяхната църква, а това засилва антисръбските им чувства. Недоволството
от позицията на църквата в държавата постепенно се трансформира във враждебност към самата държава (първоначално към КСХС, а след 1929 г. – и към
Югославия). З������������������������������������������������������������
а ����������������������������������������������������������
католиците-хървати религията
���������������������������������������
е тясно
���������������������������
об�������������������
вързана с националната им принадлежност. Понеже православната църква се идентифицира със
сърбизма, то ответната реакция на Католическата църква е да направи същото
с хърватизма. Чуждото потисничество продуцира силен национализъм, който
обхваща всички сфери на обществения живот. Тъй като религията е основният
отличителен белег между хървати и сърби, пропагандата на католицизма се явява една от главните форми на хърватската съпротива срещу сръбската диктатура. В отговор на сръбската хегемония хърватите изоставят светските тенденции,
а хърватският обществен живот започва да се реклерикализира. В Хърватия се
засилва �����������������������������������������������������������������
католицизмът�����������������������������������������������������
, преплитайки се с различните
����������������������������������
�����������������������
националистически тече54
ния .
През 20-те години Павел Лончар основава „Католическа акция”, една от
основните католически организации в Хърватия, чиято главна дейност е в сферата на културата и просветата55. Друга �����������������������������������
организация на католическото движение от междувоенния период е „Сениорат”, който издава основния католически
всекидневник „Хърватска стража” (1929-1945)56. След Първата сетовна война се
Matijević, Z. Katolička crkva i obrazovanije Jugoslavije 1918-1921 – In: Povijesni prilozi,
1986, knj.5, p.93.
54
Katolički tjednik, br.26, 29.VІ.1941; Tomasevich, J. Contemporary Yugoslavia. Twenty Years
of Socialist Experiment (ed. W. Vucinich). Berkeley, University of California Press, 1969, р.62.
55
През 1935 г. тя се опитва да обедини всички организации на католическото движение
в една и да я постави под контрола на епископата. (Вж. Alexander, S. Croatia: The Catholic Church
and Clergy…, р.43, 40).
56
Вестник „Хърватска стража” се появява още през 1903 г. като орган на хърватското
католическо движение. Негов�����������������������������������������������������������������
главен редактор е Я. Шимрак, а в него сътрудничат и добре
������������
позна53
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основава и „Хърватско Орловство” с цел да възпитава младежта в католически
и националистически дух.
След политическото убийство на Степан Радич през 1928 г. Католическата
църква, която дотогава не му симпатизира, застава на страната на новия лидер
на Хърватската селска партия – Владимир Мачек, който променя партийната
политика и вече е по-благосклонно настроен към църквата. Той смята, че католицизмът е основата на хърватската националност и затова печели благосклонното отношение на висшето ръководство на църквата57. Епископите все още
вярват във възможността да се запази общата държава. Но това не им пречи да
заявят, че „ние сме хървати и завинаги ще останем такива”, макар и в границите
на Югославия. Те се опитват да запазят една умерена позиция – т.е. осъждат
всеки краен национализъм, било то сръбски или хърватски, и в общата държава
виждат шанс той да се държи под контрол58.
След налагането на шесто���������������������������������������������
януар����������������������������������������
ската диктатура�������������������������
������������������������
през �������������������
1929 г.������������
обаче сръбските управляващи кръгове�����������������������������������������������
����������������������������������������������
инициират�������������������������������������
������������������������������������
открита борба
����������������������������
срещу хърватите
����������������
и тяхната църква и с това още повече задълбочават конфликта в страната. Хърватите
са дискриминирани във всички сфери на обществения живот, избягвани са
в административния апарат и армията. За тях е невъзможно да направят военна или дипломатическа кариера, а връзките им с Ватикана са затруднени59.
Религиозните права на католиците вече системно са нарушавани. ������������
След налагането на кралската диктатура са забранени някои организации на „Католическа
акция”, като „Хърватско Орловство”. Католическите духовници и църковната
преса са преследвани. Не са финансирани католически културни и образователни инициативи, а религиозните�����������������������������������������������
училища са затваряни, като се пречи и на отварянето на нови такива. Католическата църква получава и по-малка държавна
помощ от православната60, а чрез аграрната реформа й се отнемат и много земи.

ти журналисти, като Иво Богдан, Иво Лендич и др. (Вж. НDА, f.1561, SDS, RSUP, KUT.9, 001.4.2;
001.4.3, р.42; Alexander, S. ������������������������������������������������������������������������
The Triple Myth. The Life of Archbishop A�������������������������������
lojzije������������������������
Stepinac. New York, ���
Columbia University Press-Boulder, 1987, p.39, 48).
57
Ramet, P. From Strossmayer to Stepinac…., рр.131-132.
58
Mužić, I. Hrvatska politika...., рр.200-201.
59
Казасов, Д. Цит.съч., с.109.
60
Въпреки че православните в страната са �����������������������������������������
42%, a�����������������������������������
������������������������������������
католиците
����������������������������������
-����������������������
38%, ����������������
Сръбската православна църква получава близо три пъти повече пари от бюджета за заплати и верски училища.
(Вж. Rogošić, R. Stanje katoličke crkve u Jugoslaviji do Sporazuma. Šibenik, 1940, р.11).

183

КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА И УСТАШКИЯТ РЕЖИМ В ХЪРВАТИЯ (1941–1945)

Редица верски манифестации на хърватите са прекъсвани от полиция и жандармерия61.
В същото време на п���������������������������������������������������
равославната църква��������������������������������
не
�������������������������������
само е позволено
���������������������
да се нарича „сръбска“, но и да използва сръбското знаме като емблема. Православието се
отъждествява със сръбството, а то пък – с държавата62. Православната църква е
по�����������������������������������������������������������������������
-����������������������������������������������������������������������
скоро националнополитическа, отколкото религиозна организация. Тя поема мисията „да сърбизира“ всички несръбски националности в новата държава
и става своеобразен инструмент на великосръбската пропаганда. По думите на
Светозар Прибичевич, тя се превръща в „боеви орган на диктаторския режим”63.
Иво Губерина, който през междувоенния период е лектор в Загребския университет, в статията си „Католическото формиране на Хърватия” пише за разочарованието на хърватите от Югославия, където православието се налага със сила
върху католическото население и където в масовото съзнание се налага отрицателно отношение към Католическата църква и папата64.
Белградският режим раздразня допълнително хърватите с учредяването
на православна митрополия в Загреб и с изграждането на православни черкви
в чисто католически региони, докато католическите храмове са занемарявани.
При това православието е налагано със сила върху католическо население. По
данни на Католическата църква, около 200-300 хиляди хървати в междувоенния

61
Често пъти това е заради пеенето на патриотични песни и носенето на хърватското
национално знаме. (Вж. Pribičević, S. Diktatura Kralja Aleksandra. Paris, 1933, pp.143-144).
62
В своята книга „Истината за Югославия” П. Остович пише: „Сръбската православна
църква, идентифицирайки се със сръбската държава и сръбския народ, е нетолерантна към другите вероизповедания и народи.... Макар юридически да не е, всъщност тя е държавна църква”.
(Вж. Ostović, P. The Truth about Yugoslavia. New York, 1952, pp.131-132).
63
Св. Прибичиевич е пречански сърбин, роден през 1875 г. В началото на XX��������
����������
в. влиза в хърватско-сръбската коалиция и активно участва в създаването на КСХС. Премества се в
Белград и става привърженик на централизма, унитаризма и югославския интегрализъм. Основател е на Демократическата партия. През 20-те години на XX в. обаче минава в опозиция. От
1927 г., заедно със Степан Радич, се изказва против великосръбската хегемония и за федерализиране на новата държава. След установяването на шестоянуарския режим живее в емиграция.
Автор е на книгата „Диктатурата на крал Александър“ („La dictature du roi Alexandre”), издадена
в Париж през 1933 г., в която се изявява като отявлен противник на краля и за републиканско и
федерално преустройство на Югославия. Умира в Прага през 1936 г. (Вж. История Югославии,
т.2, Москва, 1963, с.128).
64
Югославската преса говори за „католически империализъм”, изтъквайки, че Католическата църква в Хърватия е под върховното ръководство на папата, който назначава епископите
в страната. (Цит. по Cesarich, G. Croatia and Serbia. Why is Their Peaceful Separation a European
Necessity. Chicago, 1954, p.82; Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945. Knj.1,
Z., 1998, р.370).
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период са принудени да изоставят религията си и да преминат към Сръбската
православна църква, като това открито е подкрепяно от държавата. Смесените
бракове по православен обичай също са насърчавани65. Управляващите са�����
благосклонно разположени и подкрепят и т.нар. „старокатолическа църква“, за да
предизвикат разцепление сред католиците66.
След преврата от 6 януари 1929 г. (след премахването на политическите
партии и забраната на всички сдружения�������������������������������������
в страната)�������������������������
Католическата църква ос���
тава единственото мощно и влиятелно институционно тяло в Хърватия, което
издига глас в защита на хърватите срещу сръбския терор. Колкото
��������������������
повече белг�����
радският режим
������������������������������������������������������������������
се старае да подкопае���������������������������������������
влиянието на църквата ����������������
в Хърватия, толкова повече хърватското население идентифицира националната с религиозната
си ��������������������������������������������������������������������������
кауза���������������������������������������������������������������������
. �������������������������������������������������������������������
В този период църквата играе важна национална роля и има голям принос за укрепване на хърватското национално съзнание. Духовенството, бидейки
високо образовано, уважавано и политически съзнателно, поема лидерска роля.
В лицето на своите свещеници хората виждат национални лидери, които трябва
да го защитават от политическите и националните му врагове�����������������
. В аграрните общества, като хърватското, църквата������������������������������������������
��������������������������������������������������
е изключително силна и авторитетна институция. Неделните проповеди на свещениците се очакват с нетърпение и често
излизат извън сферата на религиозните въпроси67.
Всъщност именно след 1929 г. кралският режим отблъсква и настройва
срещу себе си католическото духовенство, което дотогава се опитва да остане
неутрално в политическите борби между Белград и Загреб. 1929 година се оказва и разделната линия между словенските и хърватските клерикалисти. Поради
италианските и немските апетити към словенските земи, словенските клерикални кръгове се обявяват за запазването целостта на Югославия. Хърватите обаче
виждат в тези две велики сили потенциални съюзници по пътя за извоюване
на независимосттта си. За разлика от Словенската народна партия, която през

65
Обвиненията на Католическата църква са, че югославското правителство се опитва
да унищожи католиците-хървати, като окуражава католички да се женят за сръбски войници,
чийто гарнизони са разположени в Хърватия и Босна. Като цяло католиците в периода 19211931 г. намаляват от 39,4% на 37,4%, а през следващите 10 години – с още 3%. Така Католическата
църква губи около 1/8 от следовниците си. (Вж. Masucci, G. Misija u Hrvatskoj 1941-1946. Madrid,
Valencia, 1967, рр.39-40; Tomasevich, J, Op.cit., p.62).
66
Ostović, P. Op.cit., pp.131-132.
67
ЦДА, ф.176, оп.5, а.е.1742, л.20; Jelavich, B. History of the Balkans, Cambridge University
Press, 1983, v.2, р.203; Sadkovich, J. Italian Support for Croatian Separatism, 1927-1937. New York,
1987, pp.203-204.
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30-те години продължава да си сътрудничи с властите в Белград, то след 1929
г. национализмът надделява при хърватското католическо движение, което извървява пътя от политическия център до радикалното дясно и се превръща в
сепаратистко68.
Когато през октомври 1934 г. при обща акция на ВМРО и усташите е убит
крал Александър, следва ответна реакция от страна на югославската армия и
полиция срещу хърватите. Това подтиква архиепископ Бауер и още 28 водещи
хървати да изпратят меморандум до белградското правителство, в който настояват за реформи в управлението на страната и за амнистриране на всички
политически затворници, включително и Вл. Мачек. На хърватската делегация
обаче не е позволено да представи меморандума си на правителството, а срещу
подписалите я следва атака в официалната преса69.
В ръководството на Католическата църква през този период вече се изявява Алойзие Степинац. В началото на кариерата си през 30-те г. на ХХ в. той
все още подкрепя югославянската идея, но такава, каквато съществува в представите на хърватите до 1918 г., а не Югославия като държава, в която сърбите
налагат хегемонията си над останалите южнославянски народи. Той бленува за
истинска федерация, в която Хърватия да бъде равноправен партньор с останалите държавни единици70.
Католическата църква обаче не получава равен статут с православната
дори фиктивно. През 1929 г. се издава закон, с който се регламентира статутът
на СПЦ в Кралство Югославия. През същата година се издава такъв и за верската общност на евреите, а през 1930 г. – за ислямската и евангелистката верски
общности, докато правното положение на близо 5-те милиона католици71 не се
урежда. Така че въпросът за статута на Католическата църква стои открит през
целия междувоенен период. Въпреки че Светият престол признава КСХС още
през 1919 г., между двете държави няма сключен конкордат72. ��������������
Опитът, напра68
Biondich, M. Radical Catholicism and Fascism..., p.395; Žutić, N. Diktatura kralja Aleksandra i Rimokatolička crkva 1929-1934 godine – In: Dijalog povjesničara-istoričara, 2, Pečuh, 19.-21.
studenoga 1999., Z., 2000, p.510.
69
Benigar, A. Alojzije Stepinac. Hrvatski Kardinal Z., 1993, рр.193-194; Mužić, I. Pavelić i
Stepinac..., р.65.
70
Alexander, S. Church and State…, рр.19-20.
71
Такива са не само хърватите и словенците, но и живеещите на територията на Югославия италианци, унгарци и част от немците.
72
Хърватия и Славония имат сключен конкордат с папата още през 1855 г., Словения и
Далмация – през 1874 г., а Босна и Херцеговина – през 1881 г., но те не са валидни след разпадането на Хабсбургската империя. Затова през 1922 г. започват преговори между Югославия и
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вен на 25 юли 1935 г., да се сключи такъв е посрещнат с ожесточена съпротива
от страна на сърбите и накрая е осуетен, тъй като би поставил православната и
Католическата църква в равноправно положение в страната73.����������������
Той би гарантирал свободно общуване на Католическата църква в хърватските земи с Ватикана
и задължение от страна на държавата да оказва помощ и да се грижи за тази
църковна организация в страната. Силен е и страхът от хърватския национализъм – сърбите не желаят да допуснат религиозно равенство в страната, защото
то би било равнозначно на национално равноправие74.
Православната църква счита конкордата за накърняващ нейните религиозни, както и сръбските национални интереси. Всъщност на 25 юли 1935 г.
между Ватикана и правителството на Милан Стоядинович такъв се подписва,
но когато през юли 1937 г. се внася за ратификация в Скупщината и се одобрява,
срещу него се разгаря истинска война, оглавена от православната църква (от патриарх Варнава, а след смъртта му и от новия – патриарх Гаврило). СПЦ осъжда
правителствената политика и настоява конкордата да се анулира. Тя оглавява
уличните протести, които прерастват в бунтове. Висшето духовенство подкрепя
лозунга: „Сърби на окуп!” (”Сърби, обединявайте се!”)75, с което пряко се намесва в политическия живот на страната. Под този натиск правителството не внася
конкордата в Сената и така въпросът слиза от дневен ред76. Именно сега сърбите
се консолидират около своята църква. Така покрай хърватския национален въпрос в Югославия се създава и църковният – като негов частен случай77.
Реакцията на Католическата църква също не закъснява. Разочарованието
сред католическата йерархия е голямо. Още през октомври 1937 г. се свиква
Епископска конференция, на която духовните лидери заявяват, че повече не

Ватикана за сключването на нов конкордат, но те се протакат с години. (Вж. ЦДА, ф.176, оп.7, а.е.
467, л.53-55, 83-84, а.е.471, л.9; Alexander, S. The Triple Myth..., рр.28-30).
73
Всъщност Югославия винаги е била спорна територия, на която Католическата и православната църква се конкурират. Борбата между двете църкви за надмощие създава сериозна
враждебност между сърби и хървати. (Вж. Frid, Z. (ed.) Religions in Yugoslavia. Historical Survey.
Z., 1971, р.49; Rothschild, J. Op.cit., рр.253-254).
74
ЦДА, ф.176, оп.7, а.е. 467, л.3-4; Alexander, S. Church and State..., р.5.
75
Това е силно патриотичен призив, валиден и до наши дни.
76
Обвиненията са, че зад конкордата с Ватикана стои Италия и че Рим така се опитва да
налага политиката си над хърватите и да изкопае „пропаст” между „католическия и православния дял на нашия народ”. (Вж. ЦДА, ф.176, оп.6, а.е.2783, л.90-94, а.е. 2784, л.71-72; оп.7, а.е.467, л.
60, 62, 75, 84, 90, 98; а.е. 471, л.9, 43; Hrvatska straša, br.11, 14.I.1940; br.218, 25.IX.1940).
77
Turczynski, E. Nationalism and Religion in Eastern Europe. – In: EEQ, vol.5, 1972, br.4,
р.475.
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вярват в „равноправността” на Католическата църква в страната, тъй като такава няма78.
Конкордатската криза води до още по-голямо засилване на национализма
сред духовенството79. То започва да настройва хърватите на националистическа
вълна, призовавайки ги към политическа борба. Така например, хърватското
католическо духовенство зад граница (особено в САЩ) публикува меморандуми до различни правителства, държавници, журналистически агенции и
други, в които разкрива истината за религиозното преследване на хърватите в
Югославия и за дискриминацията на тяхната църква. В тези документи се говори за хърватите като „второкласни граждани” на Югославия, а за Хърватия –
като за „сръбска колония”. �������������������������������������������������
Католическият печат открито изразява недоволството си от положението на църквата80.
От тук насетне се променя самото отношение на Католическата църква към държавата. По това време се извършва и промяна в ръководството й.
Архиепископ Бауер умира в края на 1937 г., а Степинац заема поста му в началото на 1938 г., когато отива в Белград, за да положи клетва за вярност пред краля
и Югославия – факт, който е премълчаван през усташкия период81.
Постепенно обаче А. Степинац отдръпва подкрепата си за властта. Той
официално декларира, че няма намерение да се меси в политиката, но ще се бори
за зачитане правата на хърватите. Той предупреждава властите, че сънародниците му не бива да бъдат провокирани и да им се забранява дори използването
на националното им име. На 4 май 1938 г. Степинац пише и остро Пасторално
писмо, посветено на православната църква и нейната политика против конкордата, в което заклеймява вмешателството й в отношенията на Католическата
църква с държавата82. Загребският архиепископ вече политически симпатизира
на хърватския национализъм в неговата умерена и легална форма, изразявана
Mužić, I. Hrvatska politika...., р.205.
През юли 1935 г. Алойзие Степинац ръководи процесия до Мария Бистрица (известно
място за поклонение на хърватите, недалеч от Загреб) под хърватско знаме, което е смела за
времето си патриотична проява. (Вж. O‘Brien, A. Archbishop Stepinac: The Man and His Case.Westminster, 1947, pp.9-10).
80
Šuljak, N. D. ��������������������������������������������������������������������������
Croatia’s Struggle for Independence: A Documentary History. Arcadia, California, 1977, рр.274-277; Rezun, M. Europe and War in the Balkans. Toward a New Yugoslav Identity.
Westport, 1995, р.15.
81
Никой друг не е толкова приемлив за Р����������������������������������������������
егентски��������������������������������������
я�������������������������������������
съвет начело �����������������������
с����������������������
принц Павле, ��������
управляващ Югославия след смъртта на крал Александър, колкото Степинац заради участието му във
военните действия на Солунския фронт. (Вж. Mužić, I. Katolička crkva...., рр.20-21).
82
Alexander, S. Croatia: The Catholic Church and Clergy..., р.39; Benigar, A. Op.cit., р.151.
78
79
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от ХСП. Той лично уверява Мачек, че би използвал положението си „за благото
на хърватския народ”. На парламенталните избори през декември 1938 г. той гласува за „Обединената опозиция” начело с Вл. Мачек83.
Духовенството�������������������������������������������������������
вижда в своята всекидневна работа ��������������������
отстояване����������
интересите на хърватската нация. Самият Степинац през 1938 г. говори пред студенти от
Загребския университет за моралните и етичните им задължения като католици, едно от което е да обичат своя народ84. Мнозинството от
���������������������
хърватските духовници са патриоти – образовани и ерудирани представители на своя народ,�����
кои����
то през
�����������������������������������������������������������������������
междувоенния период ����������������������������������������������
искат да �������������������������������������
го в���������������������������������
идят освободен от сръбска доминация. Те бленуват хърватската нация да се сдобие със своя национална държава
по примера на всички останали модерни европейски нации85.
Степинац открито говори за правото на хърватите на свобода и изразява
задоволството си, че през 1939 г. се създава Бановина Хърватия. През януари
1940 г. в дневника си той вече говори за нуждата от „запазването” на хърватския
народ „здрав и културно силен”, тъй като това ще му помогне в бъдещата борба
за оцеляване. А когато принц Павле пристига на посещение в Загреб през януари
1940 г., архиепископът го предупреждава, че всеки опит да се погазят „Божиите
права”, към които спадат и тези на хърватския народ, ще завърши безуспешно86.
Желанието на хърватското духовенство да трансформира обществото
на католическа основа се свързва все повече с идеята за радикално решение на
хърватския национален въпрос. А. Степинац също е разочарован от режима в
Белград и започва да приема идеята за отделяне на Хърватия от Югославия – за
автономен статут, та дори и за сепаратистко решение на проблема87. Епископатът
вече преценява политиката на ХСП като неправилна, тъй като не води до оч-

83
И когато белградското правителство разпространява фалшивата информация, че А.
Степинац е гласувал за правителството, той издава опровержително официално комюнике. В
него заявява, че е гласувал „за този, който днес представя хърватските народни аспирации за
справедливост и свобода, на която хърватите имат същото право, както всяка друга нация”. (Вж.
Prcela, J. Op.cit., рр.26-27; Horvat, V. Nadbiskup Alojzije cardinal Stepinac i totalitarni režimi. – In:
Obnovljeni zivot: časopis za religioznu kulturu, 1996, br.1-2, р.154).
84
Той дори дава примера с Христос, който най-напред е проповядвал пред своя народ,
този на Израел, и с Дева Мария, която споделя същата любов. (Вж. Hrvatska straša, 29.III.1938).
85
Pavlowitch, S. Op.cit., р.101.
86
Mužić, I. Pavelić i Stepinac..., р.68; Alexander, S. The Triple Myth...., р.26.
87
В дневника си още през 1939 г. той изразява опасенията си, че хърватите ще имат сериозни неприятности с Белград, а през март 1941 г. вече е убеден, че „сърбите и хърватите принадлежат към различни светове”, които няма да могат да се сближат един с друг. (Вж. O‘Brien, A.
Op.cit., pp.9-10).
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аквания резултат. Висшите духовници се страхуват да не загубят влияние и да
не се изолират от нацията. Затова те все по-ясно симпатизират на по-крайните
форми на национализма – като тези на десницата в ХСП, франковците и усташите и все повече застъпват идеята за хърватската държавна самостоятелност88.
Ако през 20-те години католическото движение в Хърватия все още принадлежи към умерения югославски политически център, то все по-изострящият
се национален въпрос и засилващият се национализъм от 30-те години вече го
променят политически. ��������������������������������������������������
Националният радикализъм на младите членове на католическото движение постепенно набира сила и в края на 30-те години то все
повече споделя идеята за хърватската държавност, като националните принципи са поставени над верските. Католическата интелигенция вече е уверена, че
хърватските национални права могат да се защитят само в независима хърватска католическа държава89.
След като през 1929 г. кралският режим забранява „Хърватско Орловство”,
то нелегално е възстановено под ново име – „Крижари” („Кръстоносци“), като
основна младежка организация на „Католическа акция” в Хърватия с два вида
дружества – „братство“ (за младежи) и „сестринство“ (за девойки), които са
националистически и силно повлияни от усташката идеология. „Крижарите“
посвещават публикациите си единствено на католиците, като рядко споменават дори имената „Югославия” или „Сърбия”. В пропагандата си те наблягат на
думата „Родина”, разбирана като „велика Хърватия”. В този дух е и лозунгът им:
„Бог, Църква, Родина”. С цялата си идеология и дейност „Крижарите” се обявяват за радикален католицизъм и интегрален хърватски национализъм90.
В края на 1936 г. се появява още една младежка организация на „Католическа
акция” – „Хърватски юнак”. Тя е продукт на хърватския националистически
блок на франковци и клерикали и дейността й е подчинена на лозунга: „За Бог и
Хърватия”. След
�����������������������������������������������������������������
1941 г. п���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
овечето от членовете й стават членове или привърже-

88
НDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma),
р.8; Mirković, D. Victims and Perpetrators in the Yugoslav Genocide 1941-1945: Some Preliminary
Observations. – In: Holocaust and Genocide Studies, vol.7, win.1993, br.3, р.327-328.
89
Biondich, M. Kontraverze..., рр.140-143.
90
Сред основателите и създателите има и много усташи. През 1938 г. „братството” вече
има 540 дружества с 30 000 чл������������������������������������������������������������������
ена���������������������������������������������������������������
, а�������������������������������������������������������������
„����������������������������������������������������������
сестринството���������������������������������������������
”��������������������������������������������
– 452 дружества с��������������������������
���������������������������
близо
�������������������������
20 000�������������
члена. Издателската им дейност е огромна, като основните печатни органи са „Неделя” и „За вярата и дома”.
(Вж. НDA, f.1561, SDS, RSUP, Kut.9, 001.4.1, р.1; 001.4.3, рр.1-3; Nedelja, br.5, 1.II.1942; Hrvatska
smotra, 1938, br.11, рр.589-590; Grünfelder, A. Katolička crkva i ustaška vladavina 1941-1944/45. – In:
Bosna Franciscana, 2012, br.37, pp.158-159).
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ници на усташката организация91. През 30-те години дори в „Матица Хърватска”
превес вземат националистическите елементи начело с Филип Лукас92.
Всички тези организации са продукт на хърватското католическо движение от началото на ХХ в., което е част от общоевропейското, имащо за цел да
укрепи устоите на К���������������������������������������������������������
атолическата църква и
�������������������������������������
е насочено против либерализма и секуларизма на епохата. В Хърватия обаче това движение има силна национална
окраска и оказва сериозно влияние върху образованието, пресата, културата и
социалния живот. Много хърватски младежи, особено от средите на интелигенцията, се присъединяват към него. Изтъкнати католически интелектуалци през
този период са Иван Оршанич93, Иво Губерина, Крунослав Драганович и други94.
Д�������������������������������������������������������������������
уховенството все
������������������������������������������������������
повече се
�������������������������������������������
обвързва��������������������������������
����������������������������������������
с хърватското национално движение.���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
То гледа благосклонно на усташите, които ���������������������������
идентифицират��������������
нацията с вярата����������������������������������������������������������������������
– постановка, която се защитава от самата църква. �������������������
Дотолкова, доколкото усташите ������������������������������������������������������������
преследват��������������������������������������������������
справедливи национални цели и задачи – освобождение и обединение на хърватските земи, огромна част от духовенството активно ги подкрепя и поддържа. На усташката организация симпатизират професори от Загребската архиепископия начело с Иван Оршанич, Керубин Шегвич95
В тази организация влизат само „млади хървати, национално здрави и с чисто национално минало”, т.е. това е елитна организация на хърватската националистическа младеж. (Вж.
Žutić, N. Vatikan i hrvatstvo u prvoj polovini 20 vijeka (do 1941 godine) – In: Dijalog povjesničaraistoričara, 3, Pečuh, 12.-14. maja 2000., Z., 2001, рр.416-417).
92
Alexander, S. The Triple Myth..., p.45.
93
Като студент И. Оршанич се включва в хърватското католическо движение. Участва в
ръководството на „Хърватско Орловство”, но след като организацията е забранена, продължава
дейността си в „Крижари”. В периода 1937-1944 г. е сред издателите на „Хърватска смотра”, но
сътрудничи и на религиозното списание „Живот”. Освен че е с католическа ориентация, той се
изявява и като патриот, който постепенно се оформя като един от най-големите идеолози на
усташкия национализъм.
В НДХ И. Оршанич оглавява „Усташка младеж”. Председател е и на Хърватскобългарското дружество. След краха на хърватската държава намира убежище в Буенос Айрес.
Там се отцепва от организацията на Павелич и през 1951 г. създава своя политическа формация
– „Хърватска републиканска партия”, чийто ръководител е до смъртта си през 1968 г. След
разгрома на Втора Югославия тази партия пренася дейността си в Република Хърватия под
името „Хърватска републиканска общност”. (Вж. Matković, H, Op.cit., р.223; Begić, M. Ustaški
pokret 1929-1941. Pregled njegove povijesti. Buenos Aires, 1986, p.285).
94
ЦДА, ф.176, оп.6, а.е.2783, л.88-89, 93; Alexander, S. The Triple Myth..., p.20, 30; Biondich,
M. Kontraverze..., рр.144-145.
95
К. Шегвич (1867-1945)�������������������������������������������������������������
е францискан������������������������������������������������
ец, родом от Сплит������������������������������
. ����������������������������
В началото на ХХ в. е симпатизант на Партията на правото и през 1911 г. публикува дневника на Еуген Кватерник и първата
биография на Анте Старчевич. След създаването на Югославия влиза в Скупщината, но не гласува за Видовданската конституция и не полага клетва за вярност пред крал Александър. Връща
се в Загреб през 1922 г. където е свещеник в параклиса „Раненият Исус”. Шегвич става професор
91
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и Душан Жанко, преподаватели от архиепископската гимназия, интелектуалци от „Католическа акция“ и други. През 1933 г. мнозина от тях се отделят от
„Крижарите” и формират кръг около списание „Хърватска смотра” (1933-1945
г.), което �����������������������������������������������������������������
повдига редица философски, социални и политически въпроси в националистически дух96. Подкрепа за усташите дава и групата около консервативния католически вестник „Хърватска стража”��������������������������������
. Усташкото
������������������������������
движение има сериозни позиции сред клерикалните институти, католическите общества и т.н. То е
подпомагано от младите духовници от католическите гимназии и семинариите,
и особено от францисканците от Босна и Херцеговина97.
Векове наред Босна и Херцеговина е мисионерска земя98, поверена на
францисканците, за които религия и национализъм са синоними. Много католически интелектуалци (като Иво Пилар и Крунослав Драганович) приемат
тезата на усташите, че православните в Хърватия и Босна не са сърби, а хървати, които под сръбски натиск са приели православието. С това те обясняват и
сръбското мнозинство в региона. Така католическите интелектуалци приемат
православието в Западните Балкани за израз на великосръбската идея, а сръбството – за „империалистическа” програма, която слага знак за равенство между
религия и националност99. Сараевският архиепископ Иван Шарич, който още от
1934 г. е член на усташката организация100, през 1940 г. заявява, че хърватите в
региона са „стража на хърватството“ и не бива да го напускат под какъвто и да
било натиск. При създаването на Бановина Хърватия той настоява котарите, където хърватите са мнозинство, да се присъединят към нея101. За епископ Йосип
Гарич от Баня Лука също се предполага, че става член на усташката организация.
и издава доста материали и брошури. Поддържа връзки с Иво Богдан и често публикува материали в „Хърватска стража”. След идването си на власт комунистите го арестуват и през 1945 г. го
разстрелват. (Вж. НDA, f.1561, SDS, RSUP, Kut. 6, 001.16, рр.1-13; Krišto, J. Sukob simbola. Politika,
vjere i ideologije u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Z., 2001, р.58).
96
От 1935 г. те подемат атака против Вл. Мачек, бидейки уверени, че той е свързан с Югославия и политиката му не води в посока на създаване на независима хърватска държава. Към
края на 30-те години мнозина стават заклети усташи. (Вж. Biondich, M. Radical Catholicism and
Fascism..., p.390).
97
НDA, f.1561, SDS, RSUP, Kut.5, doc.001.3, р.34; kut.22 – 013.0.2, рр.314-315; Jelić-Butić, F.
Prilog proučavanju djelatnosti ustaša do 1941. – In: ČSP, 1969, br.1-2, p.77.
98
В региона диоцезните центрове са Сараево, Баня Лука и Мостар.
99
Draganović, K. Katolička crkva u Bosni i Hercegovini nekad i danas. Z., 1934, p.5; Pilar, I.
Južnoslavensko pitanje: Prikaz cjelokupnog pitanja, Z., 1943; 1990, p.112, 215.
100
Той дори посещава Павелич в Италия. (Вж. Alexander, S. Croatia: The Catholic Church
and Clergy...., pр.34-35).
101
Hrvatska straša, br.26, 1.II.1940.
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Особено активни в региона са „Крижарите”, които пропагандират интегралната
хърватска идеология – за тях хърватските земи не обхващат само предвоенния
регион на Хърватия-Славония (със Срем) и Далмация, но включват и БоснаХерцеговина и Бачка. „Крижарите” създават свои организации във всички тези
региони, за да заздравят хърватската идентичност и да повишат хърватското национално съзнание102.
Католическата църква все ���������������������������������������������
по-открито�����������������������������������
застава на страната на сепаратис��
тките и усташките елементи, включително и зад граница. Много свещеници в
емиграция, особено тези, които получават образование в Италия, се присъединяват към усташкото движение или поне му симпатизират. В Сиена Павелич
влиза в контакт с францисканския институт „Опсерванка” и чрез него изпраща
послания в хърватските земи. Той има стабилни позиции и в хърватския католически институт „Св. Йероним” в Рим и поддържа тесни връзки с ректора му Юрай Маджарец. Завършващите обучението си там млади свещеници се
връщат в Хърватия и разпространяват усташката идеология. Те гледат на националното движение като на борба против сръбското православие в името на
католицизма103.
Католическото движение в междувоенния период има сходни, но не идентични възгледи с усташкото. Общото е, че като цяло и двете движения издигат
като свой идеал единството на католицизма, църквата и хърватството, но католическото движение отделя на църквата много по-голяма роля в обществото,
отколкото светските националистически настроени политици. Въпреки че католическата интелигенция в Хърватия защитава все повече авторитарния модел на
управление104, тя има резерви и подчертава отликите си от фашизма и нацизма.
Нейните представители виждат в своята църква естествена преграда пред комунизма. Затова и Ив. Оршанич посочва католицизма като единственото спасение
за Европа от болшевишката революция, а не двете популярни и разпространени
102
Biondich, M. Radical Catholicism and Fascism in Croatia..., p.389; Ramet, P. (ed.), Religion
and Nationalism in Yugoslavia.... р.307.
103
ЦДА, ф.176, оп.5, а.е.1742, л.20; оп.6, а.е.1742, л.19-20; Лалков, М. Югославия (19181992). Драматичният път на една държавна идея. С., 1999, с. 95.
104
Испанската гражданска война дава пример, че с демократични средства трудно могат да се решат проблемите на обществото и в Европа все повече се разчита на авторитарните. През 1937 г. Иво Богдан пише, че либералната демокрация не може да реши националния въпрос, нито социалните и политическите проблеми на обществото. Все повече
католическото духовенство свързва постигането на независимостта на страната с Германия,
т.е. с тоталитарната политическа система. (Вж. Bogdan, I. Španjolska u krvi i plamenu: Dalji i bli i
uzroci građjanskog rata. Z., 1937, p.13; Krizman, B. Ustaše i Treci Reich. Vol.2, рр.387-388).
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тогава в Европа политически идеологии. Иво Губерина възприема германската
инвазия в Полша през 1939 г. като „трагедия” за католицизма, като отговорността за това събитие той търси в националсоциализма, „към който, ние, като католици, имаме и трябва да имаме резерви”105. След завладяването и на Франция
от хитлеристите, католическият интелектуалец Кръсто Спалатин съветва населението й да търси опование в християнството. Католическото обяснение е, че
светът вече е твърде материален (чиято обосновка дава марксизмът) и единствената сила, която може да му противостои, е църквата. Новият ред в света може
да се опре само на семейството, Отечеството и Бога106. Хърватските католически
интелектуалци отричат атеистичната пропаганда на нацизма, както и неговия
култ към расовата чистота и секуларната власт. Ако те приемат нещо от тази
идеология, то е поради увереността, че само с помощта на Оста може ще се реализира хърватската независимост107.

Цит. по Biondich, M. Radical Catholicism and Fascism in Croatia..., p.392.
Spalatin, K. „Prvi glasovi iz Francuske”- In: Hrvatska revija, 14/7 (1941), pp.382–384.
107
Biondich, M. Radical Catholicism and Fascism in Croatia..., p.393.
105
106
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2. ЦЪРКОВНИЯТ КЛИР В ПОДКРЕПА НА ХЪРВАТСКАТА
ДЪРЖАВА
След основаването на Независимата държава Хърватия през април 1941 г.
усташите търсят признанието на Католическата църква и го получават. Както вече
бе отбелязано, в по-старата историческа литература се набляга на факта, че усташкият режим се ползва с подкрепата на католическото духовенство в Хърватия
и на Ватикана. Това обаче е вярно за първите месеци от създаването на НДХ.
В новата и коренно различна политическа ситуация католическото движение в Хърватия се радикализира. То реагира позитивно на акта на основаването
на НДХ, което е напълно естествено и нормално. След горчивия опит от съжителството между сърби, хървати и словенци в Югославия духовенството приема
с радост разпадането й, както и основаването на суверенната хърватска национална държава. Самата антихърватска и антикатолическа политика в кралска
Югославия през 30-те години води католиците в Хърватия към отрицание на
общата държава и до политизация на духовенството. През 1941 г. последното
няма избор – то вече не може да поддържа парализирания и нефункциониращ
югославски държавен механизъм и идеализира новосъздадената хърватската
държава108. Свещенникът Драгутин Камбер, който става член на усташкото движение през 1941 г., пише, че през април 1941 г. Павелич е възприеман като „герой
на деня”, а неговата политическа програма – като „единствена” в страната109.
На новото правителство епископите гледат като на „свое”, хърватско, докато на предишните (австро-унгарски и сръбски) – като на „чужди“ и „потистнически”. Свещениците смятат за справедливо хърватите да наложат властта си
в собствените си земи. Освен това вярват, че в създаването на НДХ проличава
„Божията воля” – възприема се като награда за вековната борба на техния народ
(наричан „стената на християнството”) в защита на католическия Запад110. При
това духовниците виждат дълбока символика в това, че обявяването на хърватската независимост се случва едновременно с честването на 1300 години от усFeldman, M. Оp.cit., p.231; Grünfelder, A. Op.cit., p.150.
Kamber, D. Slom NDH: Kako sam ga ja proživio, Z., 1993, p.5.
През април и май 1941 г. Д. Камбер участва в усташката комисия, която ръководи един
от босненските котари. Емигрира през 1945 г. - най-напред в САЩ, а после и в Канада, където
умира през 1969 г. (Вж. Biondich, M. Kontraverze..., р.148).
110
Хърватите сега са възнаградени за всичките си минали страдания. (Вж. KL, br.21-22,
3.VI.1941).
108
109
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тановяването на връзките със Светия престол и то на Великден през 1941 г., в
което те търсят „Божието провидение”111.
В това отношение духовенството споделя настроенията на мнозинството
хървати. Във в. „Католически лист” се отбелязва, че „Католическата църква споделя радостта на своя народ в тези дни на възстановяването на независимата му
държава” и ще помага за укрепването й и постигането на „справедливост, общо
добруване и прогрес” в нея112. Във вестника се сочи, че през военните години духовенството е „на страната на народа” и дори се оправдават онези негови членове,
които прибягват до оръжие, за да извоюват свободата му113. На 10 април 1941 г.
по радиото водачът на ХСП Вл. Мачек също призовава хърватското население да
приеме новата власт като законна. Затова и по-голямата част от администрацията
на Бановина Хърватия, която се доминира от ХСП в периода 1939-1941 г., сътрудничи на усташкия режим. Ислямската верска общност и Евангелистката църква също приемат НДХ като хърватска национална държава. Така поведението на
Католическата църква е в общия политически дух и контекст в страната114.
Затова не е чудно, че духовенството, от върха до низините на йерархията си, застава на страната на хърватския суверенитет, който в момента се подсигурява от усташката власт. Новият режим определено защитава хърватските
национални интереси. Това още повече проличава на фона на дългогодишното сръбско управление над хърватските земи. Мнозина духовници поставят
националните си чувства над верските. Професорът по църковна история в
Богославския факултет на Загребския университет К. Драганович приветства
НДХ като „реализация на мечтите на най-добрите синове на Хърватия”115.
Актът по създаването на НДХ открито е приветстван и от църковните лидери
– най-вече от А. Степинац и И. Шарич, както и от други висши духовни лица,
църковни организации и дружества. Загребският архиепископ Степинац и
Сараевският (Босненско-херцеговински) архиепископ Шарич, както и някои от
епископите (Сплитско-макарският – Клемент Бонефачич116, Кръкският – Йосип
KL, br.17, 28.IV.1941; br.23, 11.VI.1941; br.41, 16.Х.1941.
Цит. по Alexander, S. The Triple Myth…, рр.60-61.
113
KL, br.12-13, 29.III.1945.
114
Tomaševich, J. War and Revolution in Yugoslavia, 1941-1945. The Chetniks. Stanford University Press, California, 1975, р.53, 356, 560-563.
115
Цит. по Žutić, N. Vatikan i hrvatstvo…, р.419.
116
К. Бонефачич завършва богословие във Виена и става свещеник през 1894 г. Известно
време е секретар на Кръкския епископ Махнич. През 1923 г. е ръкоположен за Сплитско-макарски епископ, но едва през 1930 г. заема мястото си в епископията. Остава на тази длъжност до
111
112
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Сребърнич117 и Сенско-модрушкият – Виктор Бурич118) издават окръжни и призовават клира да помогне в изграждането и напредъка на НДХ119. Изобщо няма
съмнение, че католическата йерархия посреща новата власт с надежда и възторг.
Истината е, че духовенството не се вълнува толкова от формата на политическото управление на НДХ – монархия или република, авторитарна или
демократична, национално хомогенна или разнородна – колкото от това тя да
бъде католическа. За клира всяка форма на политическо управление може да е
добра, стига режимът да е „праведен”, т.е. да управлява съобразно католическото учение. Павелич се представя за „добър” и „искрен” католик, който обещава
да работи за налагането на „християнските норми и стойности” в хърватското
общество. Църквата не може да не бъде доволна от официално прокламирания
„католически“ характер на новата държава120.
След 10 април�����������������������������������������������������������
църквата��������������������������������������������������
с������������������������������������������������
е надява, че позицията
�����������������������������������
й, която е била маргинална в Югославия, ще се стабилизира и подобри в новата държава и че властта ще
си сътрудничи с нея��������������������������������������������������������
, ������������������������������������������������������
осигурявайки й свобода на действие и условия за изпълнение на духовните и социалните й функции – верско-културното възпитание
на католиците. Вестник „Католически лист” приветства и новото управление
на Словашката народна партия на Й. Тисо, тъй като то също „носи духа на католицизма” и „се базира на католическите принципи”. Изразява се надежда, че
Католическата църква и в двете страни свободно ще върши духовната си работа, без да бъде преследвана или възпрепятствана121.
1954 г., когато по решение на властите е пенсиониран. (Вж Bezina, P. Progoni biskupa, svećenika
i redovnika splitske metropolije i zadarske nadbiskupije 1941-1992, Split, 2000, рр.415-419; Krišto, J.
Postupci Talijana prema Hrvatima od 1941 do 1943 prema crkvenim vrelima. – In: Zbornik radova sa
simpozija Talijanska uprava na hrvatskom prostoru i egzodus Hrvata (1918-1943). Z., 2001, р.627).
117
Й. Среб���������������������������������������������������������������������������
ъ��������������������������������������������������������������������������
рнич����������������������������������������������������������������������
е епископ
�������������������������������������������������������������������
на о-в Крък������������������������������������������������
от���������������������������������������������
1923����������������������������������������
г.�������������������������������������
С
������������������������������������
Рапалския договор от 1920 г. територията на епископията му се дава на Италия, а от 1933 г. с декрет минава директно под юрисдикцията на Светия престол. В НДХ той оглавява диоцеза на полуостров Истрия, о-в Крък,
гр. Задар и още няколко острова в анексираните от Италия хърватски земи. (Вж. Matijević, M.
Djelovanje Komisije za vjerske poslove Federalne Države Hrvatske /Narodne Republike Hrvatske u
crkveno-državnim odnosima 1944.-1948. Magistarski rad, Z., 2006, р.46).
118
В. Бурич е Сенско-модрушки епископ, чийто диоцез на практика е под италиански
контрол и обхваща територии със смесено население – като Приморие, Лика и Горски котор,
където има региони, населени с над 50% сърби.
119
KL, br.18, 28.IV.1941; Krišto, J. Sukob simbola…, рр.38-39; Grünfelder, A. Op.cit., p.155,
163.
120
„Католически тиедник” публикува статията „Католическа държава” в няколко части,
в която излага официалното становище на Католическата църква. (Вж. Katolički tjednik, br.17,
27.ІV.1941; br.21, 25.V.1941; br.26, 29.VІ.1941; br.27, 6.VII.1941; br.28, 13.VII.1941; br.30, 27.VII.1941).
121
KL, br.5, 30.I.1940; Singleton, F. Op.cit., p.197.
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Църковните дейци оценяват военните години като „тежки времена”, в които те са длъжни да помагат на властта. Те проявяват разбиране към нея, тъй
като тя трябва да се справя с бунта на сърбите, да изгради новия държавен апарат и да преодолее анархията и хаоса в страната. Затова и духовенството е благосклонно към усташите в първите месеци от създаването на НДХ. То се надява,
че ще настъпи и „връщане на схизматиците” (т.е. православните) към „майкатацърква”, които преди време насилствено са били откъснати от нея122.
В организационно отношение Католическата църква в НДХ се състои от
две архиепископии. Едната е Загребската (начело с А. Степинац), към която спадат и Джаковският (начело с епископ Антун Акшамович) и Крижевският (начело с гръкокатолическия епископ Янко Шимрак) диоцези123. Степинац обаче е
само пръв между равните и не е в позиция да определя поведението на останалите епископи във военновременна Хърватия.
Другата архиепископия е Босненско-Херцеговинската или Сараевската
(начело с И. Шарич)124, към която спадат диоцезите Мостар (с епископ Алойзие
Мишич125, а след смъртта му през 1942 г. – Петър Чуле) и Баня Лука (с епископ
Йосип Гарич). Докато Банялужката епархия попада в немската зона (това е голяма част от Босна с центрове градовете Баня Лука и Сараево), то диоцезът
на Мостар (Херцеговина) е под италиански контрол, както и три епархии по
адриатическото крайбрежие – Сплитско-макарска (начело с епископ Клемент
Бонефачич), Шибенска (начело с Йероним Милета126) и Сенско-модрушка (начело с Виктор Бурич)- това е т.нар. италианска зона II.

Katolički tjednik, br.26, 29.VІ. 1941; HN, br.1046, 28.V.1944.
Това е не само най-голямата архиепископия в бивша Югославия, но и една от найголемите в Средна и Югоизточна Европа. (Вж. Biondich, M. Kontraverze..., р.149).
124
Неин печатен орган е „Католички тиедник“ (Сараево). До април 1941 това е типичен
църковен вестник, съдържащ основно верски новини. Изключително интересен като извор
обаче е в периода април-юни 1941 г., когато прохърватският му дух е по-силно изразен, дори
отколкото на „Хърватска стража” и „Католички лист“. След този период политическите новини
отново намаляват и настъпва завръщане към църковната проблематика.
125
Алойзие Мишич е босненски францисканец и Мостарско-дуванийски епископ от 1912
г. до смъртта си през 1942 г. (Вж. Krišto, J. Postupci Talijana…. р.627).
126
Й. Милета е францисканец, който учи богословие в Рим. Известно време прекарва в
Падуа и Рим като професор в католически университети. Става Шибенски епископ през 1922 г. и
остава на този пост до 1947 г. Често посредничи успешно пред италианските власти по време на
Втората световна война. Епархията му обхваща голяма част от Лика (с гр. Книн), където живеят
много сърби. (Вж. Bezina, P. Op.cit., рр.420-422; Krišto, J. Postupci Talijana…. р.628).
122
123
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Независими хърватски епископии по Крайбрежието са само Хварската
(начело с епископ Миховил Пушич127) и Дубровнишката (начело с Павао
Буторац128).
В анексираните от Италия хърватски земи (зона I) пък попада Кръкската
епархия (начело с Йосип Сребърнич), която обхваща Истрия, о-в Крък, гр. Задар
и още няколко острова (като Раб, Паг и др.)129.
Самите военни събития все повече изтласкват А. ���������������������
Степинац ������������
на политическата сцена, въпреки желанието му той и духовенството като цяло да останат настрана от нея. Като Загребски архиепископ и глава на католическата Епископска
конференция преди и по време на войната, той става фигура от национална и
политическа значимост. Неговото становище е важно, тъй като то изразява
официалната позиция на католическия епископат спрямо властта и държавата.
Твърде интересно е отношението му към усташкия режим и еволюцията, която
то претърпява. Това
������������������������������������������������������������
отношение минава през три основни фази, първата от които е на признаване на новата власт и сътрудничество с нея (макар че трае твърде
кратко – от 10 април до 18 май 1941 г.)130.
Още на 12 април Степинац изразява радостта си от създаването на
НДХ пред Славко Кватерник, а на 16 април е приет лично от Павелич131. В
Пасторалното си писмо, издадено на 26 април 1941 г. по случай Великден, той
призовава духовенството и народа към лоялност спрямо новата власт. „Това са
събития – пише той, – които реализират дългомечтания и желан идеал на нашия народ... С готовност приемете моя призив да се присъединим към благо-

М. Пушич е епископ на Хвар от 1926 до 1968 г.
След пенсионирането на епископ Йосип Царевич, Дубровник е администриран от Которския епископ Павао Буторац. Той става апостолски администратор на Дубровнишката епископия през 1940 г., а Дубровнишки епископ едва през 1950 г.
129
Krišto, J.��������������������������������������������������������������������������������
The Catholic Church in Croatia and Bosnia-Herzegovina in the Face of Totalitar�������������������������������������������������������������������������������
ian Ideologies and Regimes. – In: Religion under Siege. The Roman Catholic Church in Occupied Europe (1939-1950). (ed. Gevers, L. and J. Bank), vol.I, Paris, 2007, рр.57-58; Biondich, M. Kontraverze...,
рр.148-149.
130
Cecelja, V. Moja sjećanja na uzoritoga zagrebaćkog nadbiskupa Stepinca – In: Hrvatska revija, 1990, br.4, pp.690-737; Alexander, S. The Triple Myth…, р.38.
131
Поглавникът пристига в Загреб на 15 април от Италия. Тази визита се случва преди
подписването на акта на капитулация от югославското правителство на 17 април 1941 г. С това
архиепископът нарушава клетвата си за вярност, която е положил пред югославския крал. Този
факт е използван по време на процеса срещу него след войната. (Вж. KL, br.15, 16.IV.1941; br.16,
21.ІV.1941; Alexander, S. Yugoslavia and the Vatican, 1919-1970 – In: Kent, P. and J. Pollard (ed.). Papal
Diplomacy in the Modern Age. Westport, 1994, р.155).
127
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родната задача да работим за сигурността и добруването на НДХ”132. В писмо до
Поглавника на 28 април архиепископът отново го поздравява със създаването
на НДХ и му предлага „лоялно и искрено сътрудничество”, срещу което получава обещание за свобода на действие за Католическата църква в НДХ. Още в
окръжното от 26 април Степинац изразява вярата си, че в НДХ църквата ще се
ползва с пълна свобода да върши духовната си работа. Същата убеденост той
отразява и в дневника си от 27 април133.
Архиепископът дава благословията си не само лично на Поглавника, но
и на правителството и парламента и обещава помощта на църквата за новата
власт. ������������������������������������������������������������������������
Тази позиция спазва канона на Католическата църква, който гласи, че всяка власт е дадена от Бога и като такава се признава от църквата134.
Степинац е предан католик, верен на папата и интересите на Ватикана, но
и патриот, който обича своето Отечество и смята, че хърватският народ, като
всеки народ по света, има право на държавност. Като архиепископ той не може
да не откликне на нарастващите аспирации на сънародниците си за свобода и
независимост. В италианския католически седмичник „Чивилта Католика“ през
1960 г. се отбелязва, че именно от „любов към своята нация” той подкрепя създаването на НДХ135. В Окръжно до духовенството от 28 април 1941 г. Степинац
изразява радостта си, че най-накрая се реализира вековната мечта на хърватския народ да има своя национална държава. Според него клирът не може да остане настрана от тези събития, тъй като патриотизмът не само не противоречи
на Божиите закони, а напротив – дори е „Божия заповед”. Архиепископът призовава духовенството да изпълни патриотичния си дълг и да подкрепи младата
хърватска държава136. В същия дух той разпорежда на няколко пъти „Те Деум”137
KL, br.18, 28.IV.1941; Stepinac mu je ime. Zbornik uspomena, svjedočanstva i dokumenta
(ed.V. Nikolić). Knj.1, Z., 1991, рр.43-44.
133
Alexander, S. The Triple Myth…, рр.61-62; Grünfelder, A. Op.cit., p.153.
134
На съда през 1946 г. Степинац разяснява: „Ние не можехме да игнорираме властта тук,
и дори да е била усташка, беше тук”. (Вж. Singleton, F. Op.cit., р.181; Bilandžić, D. Hrvatska moderna povijest. Z., 1999, pр.183-184).
135
HDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma),
р.108; SD, RSUP SRH 013.0, kut.22 – 013.0.2, р.316; Katalinić, K. Rađanje drđave: NDH, Tito, „hrvatsko proljece” i 1991. Z., 1994, р.114.
136
KL, br.18, 28.IV.1941; Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska����������������
..,�������������
Knj.��������
2�������
,������
Doku�����
menti, р.34.
137
„Те Деум” – на латински „Te Deum” е известен ранно-християнски химн-възхвала. Използва се от Католическата църква по време на литургии за изразяване на благодарност към
Бога при специални религиозни или светски събития, като избор на папи, канонизация на светци, коронации на крале, подписване на мирни договори и др.
132
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във всички храмове в страната – на 29 април, 5 май и 14 юни 1941 г., в които призовава народа да се моли за добруването на НДХ и Поглавника138.
На 25 и 26 юни 1941 г. в Загреб се провежда първата конференция на католическия епископат в НДХ, която одобрява създаването на новата хърватска
държава�����������������������������������������������������������������
.����������������������������������������������������������������
След завършването й епископите са приети от Павелич, пред когото А. Степинац изразява задоволството на църквата от създаването на НДХ
и дава обещание за лоялно сътрудничество с властта в бъдеще. Той уверява
Поглавника, че любовта към вярата и народа не си противоречат, а са едно цяло,
с което обяснява патриотичните чувства на клира и участието му в националната еуфория, обхванала страната. Архиепископът също така изразява убеждението си, че сърби и хървати са отделни народи, които трябва да живеят в самостоятелни държави. При това той споделя националистическата идея, че Босна е
хърватска земя139.
Степинац вярва, че новата власт ще работи в тясно сътрудничество с църквата за добруването на нацията и държавата. Той добре разбира, че в една авторитарна държава е важно да се спечели благоразположението на Поглавника.
Затова при откриването на сесиите на Сабора през февруари 1942 г. архиепископът държи тържествена реч пред черквата „Св. Марко”, в която подчертава
първостепенната роля на А. Павелич за възстановяването на Хърватия „върху
вечните основи на християнското учение”, а на 13 юни 1942 г. разпраща циркуляр, призоваващ духовенството да отпразнува именния ден на Поглавника (св.
Антоний), под чието „велико” ръководство страната „разцъфтява”140. Степинац
присъства на официални срещи и церемонии, става духовен водач на хърватските въоръжени сили, приема и носи високите държавни отличия, които
Поглавникът му дава и т.н.141.
Още в края на април 1941 г., под давлението най-вече на Поглавника, архиепископът работи за установяването на дипломатически отношения със Светия
престол. Скоро след създаването на НДХ той пише официално писмо до държавния секретар на Ватикана кардинал Луиджи Малионе142. При посещението
KL, br.18, 28.IV.1941; br.16, 16.IV.194; Falconi, C. Op.cit., р.270.
HDA, f.1561, SDS RSUP, Kut.5, 001.1–Katolička crkva kao ideološki i politički protivnik
FNRJ, р.187; Benigar, A. Op.cit., pр.360-361; Ramet, P. From Strossmayer to Stepinac..., р.133.
140
KL, br.9, 26.ІІ.1942; Katolički tjednik, br.55, 25.Х.1942; Benigar, A. Op.cit., рр.443-444.
141
HDA, f.1561, SDS RSUP, Kut.5, 001.1–Katolička crkva kao ideološki i politički protivnik
FNRJ, рp.186-187.
142
Л. Малионе започва кариерата си към Ватиканския държавен секретариат още през
1908 г. През 1920 г. е изпратен като нунций в Швейцария. Новият папа Пий XII, чийто съученик
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си при папата през май 1943 г. архиепископът го уверява, че хърватският народ е
не просто силно вярващ, но и предан на Ватикана. Затова моли за благословията
над новата хърватска държава, която е родена в „ужасни” и „трудни” условия
след векове на борба за независимост, а след 10 април води битка за съществуването си143.
В католическата преса могат да се открият стотици положителни отзиви и
възхвали на новата държава и режима, особено в официалния печатен орган на
Загребската архиепископия „Католически лист”. Те трябва да бъдат възприемани преди всичко като отражение на стремежа на хърватите да имат своя собствена държава, а не като поръчкови материали144. Много диоцези и религиозни
ордени също издават свои вестници. Така цялата църковна преса в Хърватия
отправя възхвали и поздравления към „пожертвователните борци”, които под
ръководството на Поглавника прогласяват хърватската независимост145. Във
нея се отразяват всички държавни и национални празници, личните празници
на Павелич (именни и рождени дни) и т.н.146.
За да се хареса на новите управници, клирът постоянно изтъква, че е бил
в първите редове на борбата за свобода и независимост и че сега твърдо застава
зад усташкото движение и неговия лидер. В „Католически лист” се напомня, че
мисълта за хърватската държавна самостоятелност винаги е била будна в редовете на хърватското духовенство. Изразява се радост, че църквата се включва
във „всеобщото народно Възраждане”147.

е Малионе, го назначава за държавен секретар на Ватикана на 10 март 1939 г. и на този пост той
остава до смъртта си през 1944 г.
143
Gitman, E. A Question of Judgment: Dr. Alojzije Stepinac and the Jews. – In: Review of Croatioan History, vol.II, 2006, br.1, р.52, Falconi, C. Op.cit.,, рр.311-312.
144
Едно от основните обвинения срещу Степинац след края на войната е, че е оказвал
подкрепа на усташкия режим чрез католическата преса. Така излиза, че той е отговорен за всичко, което е публикувано в нея. Наистина, той лично назначава редактора на „Католически лист”,
но последният се ползва със значителна свобода в своята работа. (Вж. Jelić-Butić, F. Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska…, pp.263-265).
145
Те масово се препечатват в усташкия печат с пропагандни цели. Така например, на 20
април 1941 г. В. Цецеля разказва с ентусиазъм в „Хърватски народ” за срещата си с усташките
лидери, включително с М. Будак, С. Кватерник, М. Лоркович и за полагането на клетвата си
като усташ. (Вж. HN, br.67, 20.IV.1941; KL, br.24, 11.IV.1942; Nedelja, br.23, 15.VI.1941; br.36-37,
29.XI.1942).
146
Поглавникът е оприличаван с „ос, около която се движи целият обществен живот”, а
самият той е считан за „символ на Хърватия, на нейната история и бъдеще”. (Вж. Katolicki������
�����
tjednik, br.33, 17.VIII.1941; Glasnik biskupija Bosanska i Sremska, br.9, 15.V.1942).
147
НDA, f.1561, SDS, RSUP, Kut.5, 001.3, р.32, 35, 37-38; KL, br.12-13, 29.III.1945.
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По преценка на Степинац правителството обръща сериозно внимание на
обществения морал и „изглежда изпълнено с добра воля” – забранява масонските ложи, води борба против комунизма, дава възможност за религиозно образование в армията и училищата. Възпитанието на децата се гради на католически
принципи. Чиновниците, войската и учениците вършат свободно верските си
задължения. Увеличават се дотациите за семинариите и месечните възнаграждения на свещениците, помага се на благотворителната организация „Каритас”,
градят се нови черкви и се подсигуряват ремонти на вече съществуващите и
т.н.148. Затова и духовенството, църковните училища и семинариите приветстват
основаването на НДХ. Тази религиозна политика се оценява високо от главата
на Римокатолическата църква в Хърватия, който често припомня положението
на църквата в междувоенния период, когато католиците са потискани и дискредитирани149.
В НДХ се честват официално католическите празници, а на държавните
празници в църквите и джамиите се вършат верски обреди, на които присъстват
и държавни служители, представители на усташкото движение и въоръжените
сили. Така например, на 21 юни 1942 г. в катедралата на Каптола Степинац отслужва задушница в чест на хърватските „мъченици” – загинали за независимостта на Хърватия. Същото се случва и в черквите в цялата страна. Така става
и през 1943 г.150. Именният ден на Анте Старчевич и Анте Павелич се отбелязва
с литургии във всички храмовете. Отварянето на хърватския Сабор през 1942 г.
също е съпроводено от църковни служби151. Духовенството отслужва молебени
в чест на Поглавника и НДХ, в черквите се благославят знамената на отделни
усташки части, църковни дейци получават усташки отличия и медали и т.н. В
Когато Степинац отива в Рим април 1942 г., той носи известие на Малионе, в което
говори именно за тези „позитивни” аспекти на усташкото управление и изразява оптимизъм за
бъдещето на хърватската държава. За това известие министър Лоркович записва в дневника на
МВнР, че то е толкова позитивно, че Павелич е могъл сам да го напише. (Вж. Rusinović, N. Moja
sjećanja na Hrvatsku. Z., 1996, pр.127-128; Biondich, M. Kontraverze..., р.161).
149
НDA, f.1561, SDS, RSUP, Kut.5, 001.3, р.29; Katolički tjednik, br.17, 27.ІV.1941; br.21,
25.V.1941; br.27, 6.VII.1941; Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska..., Knj.2�������
,������
Dokumenti, p.269.
150
С наредба на Павелич този ден е прогласен за „Ден на хърватските мъченици”. Това са
хърватски националисти, като М. Губец, П. Зрински, Е. Кватерник, братя Радич, М. Шуфлай и
„всички усташи, загинали за Отечеството”. (Вж. HN, br.456, 21.VI.1942; br.762, 22.VІ.1943; Narodne novine, br.163, 23.VII.1942).
151
След церемонията в Сабора Павелич, правителството и членовете на Сабора отиват в черквата „Св. Марко”, където ги посреща самият Степинац и държи реч. (Вж. HN, br.637,
22.І.1943; NDH, br.9, 26.II.1942).
148
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пресата е пълно със с�����������������������������������������������������
нимки на усташки мероприятия�������������������������
, на които присъстват ���
духовници�������������������������������������������������������������������
, както и на църковни церемонии, на коита има представители на правителството, Главния усташки стан, армията и т.н.152.
Църквата обаче не е монолитна институция, а епископите и свещениците нямат еднакъв поглед върху войната. Канадският учен Марк Биондич пише
за различните генерации сред духовенството – младите, които са радикални,
идващи особено от средата на „Крижарите”, подкрепят усташкия режим с голям ентусиазъм, докато старата генерация, която симпатизира на ХСП, е доста
по-резервирана и на моменти дори враждебна към властта153. Този феномен се
наблюдава в повечето националистически движения в Европа, в които се влива духовенството. В Хърватия пропастта между генерациите (между консервативни и радикални католически свещенници) се влияе и от региона, от който
произлизат духовниците (особено градски или селски центрове); ордените към
които принадлежат те (напр. францисканците са по-тясно свързани с усташите); нивото в йерархията, до което са достигнали (по-старшите се разграничават повече от режима); и разбира се, личните предпочитания и ценностната
ориентация на отделните духовници. Така католическото движение в Хърватия
се оказва „хетерогенно и политически нееднородно движение”154. Поради това
позицията на Католическата църква спрямо властта е много сложен въпрос и
не бива да се разглежда едностранчиво, така както е правено дълги години в
литературата. Като цяло младите духовници и тези от монашеските ордени от
смесените региони (като францисканците в Херцеговина и южна Далмация) са
най-проусташки настроени, докато висшата йерархия е доста по-резервирана
към властта. Сред висшето духовенство само И. Шарич и Й. Гарич са с ясни

152
НDA, f.1561, SDS, RSUP, Kut.5, 001.3, р.16; HN, br.456, 21.VI.1942; Dedijer, V. Vatikan i
Jasenovac..., рр.78-80, 88, 100, 103.
153
Изворите потвърждават тази констатация. През юни 1942���������������������������
�������������������������������
г.������������������������
�����������������������
Аугустин Юретич обяснява: „Младите духовници, формирали се в т.нар. крижарски организации, с малки изключения,
са напълно усташки. ����������������������������������������������������������������������
Мнозинството
���������������������������������������������������������������������
осъждат убийствата в страната, но една малка част напълно са загубили чувството си за морал�����������������������������������������������������
”.���������������������������������������������������
Кръговете около емигрантското югославско правителство също правят възрастовото разграничение – между по-възрастното поколение католически
духовници, които са възпитавани в Югославия и имат по-голяма търпимост към сърбите, и
по-младата генерация, която израства в редовете на крижарската организация в проусташки и
следователно, крайно антисръбски дух. (Вж. Biondich, M. Radical Catholicism and Fascism.., p.393;
Krišto, J. Sukob simbola..., р.96; Boban, L. Hrvatska u arhivima…, рр.160-162).
154
Затова е и трудно то да се квалифицира като „клерофашистко”. (Вж. Biondich, M. Radical Catholicism and Fascism …, p.387, 393-394; Feldman, M. Op.cit., p.231).
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проусташки позиции, докато останалите епископи са доста умерени в своите
политически възгледи155.
Нисшият клир, обаче, и най-вече някои францисканци от Босна и
Херцеговина, както и представители на католическата младеж стигат толкова
далеч в симпатиите си към режима, че се включват в редовете на усташкото
движение и в борбата против сърбите. ����������������������������������
Отделни духовници стават дори висши държавни функционери, като д-р Радослав Главаш, Дионисий Юричев, д-р
Драгутин Камбер, Виекослав Шимич156 �����������������������������������
и други.���������������������������
И. Оршанич оглавява усташката младеж, И. Губерина – пропагандния апарат на усташката държава, К.
Драганович заема няколко държавни служби през 1941-1942 г. и т.н.157
Тези, които застават плътно зад режима, го правят по националистически и политически убеждения. Около 950 свещеници (една четвърт от всички в
страната) сътрудничат на усташкото движение – над 200 благославят усташки
знамена, а 124 от тях дори получават отличия и медали от властите158.
Нисшето духовенство е в непосредствен контакт с населението, отговаря
на настроенията му и е националистически настроено. От симпатизантите на
усташите преди войната, събрани около редакциите на „Хърватска смотра” и
„Хърватска стража”, в НДХ се рекрутират духовици в армията, мисионери по
покатоличванията, средношколски и други наставници159. Югославското
�������������������
правителство в Лондон получава известия, в които се съобщава, че много свещеници
и монаси след основаването на НДХ са не само на страната на усташите, но и
пряко участват в изстъпленията против православните в НДХ. В този „терор
на духовниците” се вижда опасност от разрастването на верския фанатизъм в
страната, а самите акции са заклеймени като „престъпни”160.

155
Biondich, M. Kontraverze..., р.157; Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska..,
Knj.1, р.77.
156
В. Шимич учи богословие в Макарска и е политически активен още през междувоенния период. След основаването на НДХ тясно си сътрудничи с властите и става военен капелан.
Работейки в Далмация, той влиза в остър конфликт със сърби и италианци. След краха на НДХ
се изтегля към Австрия, но е заловен от англичаните и предаден на комунистите, които го разстрелват през юли 1945 г. (Вж. Krišto, J. Sukob simbola..., рр.106-107).
157
Biondich, M. Kontraverze..., р.145.
158
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…, Knj.2, Dokumenti, р.186; Ramet,
S. Balkan Babel. Politics, Culture, and Religion in Yugoslavia. Boulder, Westview Press, II ed.-1996,
рр.136-137.
159
НDA, f.1561,
��������������������������������������������������������������������������������������
SDS,��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
RSUP���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
SRH
��������������������������������������������������������������������
013�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
.0, kut.22
���������������������������������������������������������
–
��������������������������������������������������
013.0.2, р.315����������������������������������
; Kut.83,
��������������������������������
šifra
������������������������
001.1
������������������
Crkveni
������������
problemi (Arhiva Hansa Helma), р.106, 113; Boban, L. Hrvatska u arhivima..., р.26, 152-162.
160
Boban, L. Hrvatska u arhivima…, р.63.
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Усташите получават подкрепата най-вече на Францисканския орден в
НДХ161. Босненско-херцеговинските и далматинските францисканци са тясно
обвързани с усташите още от междувоенния период. Те се рекрутират от найнисшите социални прослойки на обществото, в които националната идентичност се утвърждава късно, а религиозното чувство е доста силно и през ХХ в.
Мнозина францисканци са изпратени на обучение в Италия в съседство с щабквартирата на Павелич в гр. Сиена, където усташките агенти лесно влизат в контакт с тях и ги вербуват. Връщайки се в Хърватия, те разпространяват национализма по църковните училища. Техен център в междувоенния период става
Сараево162.
Това обаче е обяснимо, като се има предвид, че францисканци����������
����������������������
те��������
�������
защитават католическата кауза в етнически и религиозно смесените региони (най-вече
Босна и Херцеговина, Лика, Кордун, Славония, Горски Котор и Далмация), където католиците са малцинство. Те вярват, че мисията им е да защитават „истинската вяра” и нейните носители – хърватите, особено срещу СПЦ, тъй като
сърбите в Босна и Херцеговина са по-многобройни от католиците или мюсюлманите. Това ги превръща в антисръбски настроени хърватски патриоти, които
са склонни да приемат радикални идеологии. Четническите зверства в тези региони тласкат духовниците към заемането на една изключително антисръбска
позиция, понякога дори към директно участие в преследванията на православните163. Францисканците са особено активни в процеса на покатоличванията.
Те са най-големите поддържници на усташкото движение в смесените региони.

От общо 1800-те францисканци в Хърватия, 800 са членове на усташката организация.
Затова и историографията години наред създава негативен образ на този най-многоброен католически орден в хърватските земи. Истината обаче е, че францисканците от Загребската провинция се държат дистанцирано към властта, докато тези от южна Далмация и Босна-Херцеговина в
мнозинството си са проусташки настроени, както и много йезуити. (Вж. НDA, f.1561, SDS RSUP,
Kut.5, 001.1–Katolička crkva kao ideološki i politički protivnik FNRJ, р.197; Krišto, J. Sukob simbola...,
р.96).
162
Phodes, A. The Vatican in the Age of the Dictators, 1922-1945. New York, 1973, р.328; Brčić,
R. Katolička crkva u Bosni i Hercegovini 1941-1945 – In: Vjerske zajednice i politika zbivanja u Bosne
i Hercegovine. Sarajevo, 1978, рр.302-305.
163
Именно те насаждат идеята за „свещена Хърватия“, която трябва „с меч и кръст да
шири славата на Бога и католическата хърватска нация“. (Вж. НDA, f.1561, SDS, RSUP SRH,
Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma), р.52, 102; Jelinek, Y. Bosnia-Herzegovina
at War: Relations between Moslems and Non-Moslems. – In: Holocaust and Genocide Studies, Vol.5,
1990, br.3, р.285).
161
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За това свидетелстват и различни чужди извори – Ватикански, италиански и
британски164.
В отговор на това свое поведение францисканците получават подкрепата
на усташкия режим – поверява им се ръководството на много средни училища,
а в Сараево се открива нов Б��������������������������������������������������
огословски����������������������������������������
факултет�������������������������������
.������������������������������
Те са
��������������������������
изключително д���������
ейни, занимават се с пропаганда, възпитание и обучение на младежта. Францисканската
гимназия в Широки Брег е средище на усташката идеология още преди 1941 г. –
тук получават своето образование А. Артукович, Р. Главаш, различни министри
от усташките правителства и други. Вестник „Католически тиедник”, който се
издава в Сараево, ��������������������������������������������������������
оказва сериозна подкрепа��������������������������������
����������������������������������������
на режима, а�������������������
Сараевската архие165
пископия става средище на усташизма в Босна . Сред францисканците поддържници на режима са Р. Главаш, Д. Юричев, М. Филипович, Б. Брало166, И.
Томаш167 и други.
Някои католически организации, като „Крижари” и „Домогой”, също изразяват подкрепата си към новата власт. „Крижарите” и техният печатен орган
в. „Неделя” �������������������������������������������������������������
горещо приветстват основаването на НДХ.����������������������
Те разгръщат дейността си и създават нови братства, бидейки убедени, че работят за „доброто” на
своя народ и Отечество168. �������������������������������������������������
Повечето водещи членове на к���������������������
����������������������
рижарската интелигенция се присъединяват към усташкото движение, като Иван Оршанич, Феликс
Ниедзиелски, Душан Жанко и други. Председателят на „Великото крижарско
братство” Ф. Ниедзиелски дори оглавява „Усташката младеж”169. „Крижарите“
влиза�������������������������������������������������������������������
т������������������������������������������������������������������
в усташки и домобрански единици, често като „душобрижници” – све����
164
Както Ватикана, така и италианските военни и граждански власти често се оплакват
от поведението на францисканците. (Вж. Alexander, S. Croatia: The Catholic Church and Clergy...,
р.54; Stepinac mu je ime. Knj.1, р.134).
165
НDA, f.1561, SD, RSUP SRH 013.0, kut.22 – 013.0.2, р.316; SDS, RSUP, Kut.5, 001.3, рр.3031,71; Katolicki tjednik, br.33, 17.VIII.1941; br.14, 5.IV.1942.
166
Божидар Брало е от антуража на архиепископ И. Шарич. Шеф на усташката тайна полиция в Сараево и един от инициаторите и изпълнителите на прогонването на евреите от града.
167
Илия Томаш е един от екзекуторите на сърбите в Херцеговина. (Вж. Shelah, M. The
Catholic Church in Croatia, the Vatican and the Murder of the Croatian Jews. – In: Holocaust and
Genocide Studies, vol.4, 1989, br.3, р.327).
168
НDA, f.1561, SDS, RSUP, Kut.5, 001.3, р.59, 69, 72; kut.6, р.35; Matković, H. Op.cit., р.112;
Grünfelder, A. Op.cit., p.159.
169
Ф. Ниедзиелски е поляк
��������������������������������������������������������������������
по бащина линия. Роден е в Баня Лука през 1912 г. Той е изтъкнат католически активист, който става член на крижарската организация през 1933 г., а от 1940
до 1942 г. е председател на „Великото крижарско братство”. От 1944 г. работи в МВР и оглавява
„Усташката младеж” (след Иван Оршанич). През май 1945 г. преживява трагедията в Блайбург,
върнат е в Родината си и след бърз съдебен процес е екзекутиран през февруари 1947 г. в Баня
Лука.
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щеници, които се грижат за духовните дела във войската, милицията и т.н.
Мнозина от тях са заклети усташи170.
Има и висши духовни лица в НДХ, които временно или по принцип се
идентифицират с усташката власт. Епископите са тясно зависими от Ватикана
по въпросите на догмите и дисциплината, но са свободни в националната и социалната си дейност. Ч����������������������������������������������������
ленове или
���������������������������������������������
симпатизанти�����������������������������
�����������������������������������������
на
����������������������������
усташкото движение�������
са архиепископ И. Шарич, епископ Й. Гарич, дон К. Шегвич, И. Губерина и други.
Клерикални журналисти, като И. Богдан, И. Оршанич и други, се включват в
усташкия пропаганден и публицистичен апарат. Някои от тях стават идеолози
и пропагандатори на усташизма, издигат се по усташката йерархия, участват в
националистически���������������������������������������������������������
религиозни организации, ��������������������������������
в преследването на сърбите, служат като персонал в концентрационните лагери и т.н.171. От Загреб������������
ската�������
архиепископия свещеници, които сътрудничат на усташите, са Вилим Цецеля, Степан
Куколя, Еуген Белухан и други172.
Висши духовни лица често пропагандират национализма през военния
период. Така например, Иван Шарич многократно повтаря писаното в усташката пропаганда, че „Бог и народ са едно цяло” и издига девиза: „Бог и хърватите”.
За него патриотизмът се свързва с религиозната принадлежност, а хърватин е
синоним на католик. При това той не пропуска да уточни, че усташите са „добри
и почтени вярващи”, „хора Божии и народни”, „родолюбци”, които биха направили всичко за Католическата църква173. В поздрава си към Павелич след влизането му в Загреб И. Шарич изразява задоволството си, че той носи свобода и
независимост на хърватския народ в Босна и Херцеговина. На 24 декември 1941
г. Сараевският архиепископ дори публикува ода за Поглавника, оприличавай-

170
Крижарската организация достига разцвета си в НДХ и продължава дейността си до
август 1945������������������������������������������������������������������������������������
г.���������������������������������������������������������������������������������
, когато С�����������������������������������������������������������������������
тепина�����������������������������������������������������������������
ц я разпуска. ���������������������������������������������������
Тя обаче се въстановява в нова, федеративна Югославия като хърватска нелегална антикомунистическа, националистическа и прокатолическа съпротива, оглавена от известни усташи и духовни лица. Това е борба на сепаратистки, въоръжени
и полувоенни групи по планините. Така на практика крижарското движение, което е активно
през първите следвоенни години, е продължение на усташкото. (Вж. НDA, f.1561, SDS, RSUP,
KUT.9, 001.4.1, р.2, 9, 25; Radelić, Z. Komunisti, križari i Katolička crkva u Hrvatskoj 1945-1946 godine. – In: Dijalog povjesnićara-istoričara, 2, Pečuh, 19-21 studenoga 1999. Z., 2000, pр.584-585).
171
Един редови свещеник признава: „Досега работехме за католическата вяра с литургии
и разпятие. Сега дойде времето да работим с пушка и револвер”. (Вж. НDA, f.1561, SDS, RSUP
SRH, Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma), р.109; Alexander, S. Church and
State..., р.59).
172
НDA, f.1561, SDS, RSUP, Kut.5, 001.5 , рр.1-8; kut.6, р.32.
173
Hrvatski glas, br.85, 13.V.1941; HN, br.90, 13.V.1941; Katolički tjednik, br.20, 18.V.1941.
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ки го с Исус Христос174. Шарич нееднократно се опитва да оправдае усташките
зверства, заявявайки, че борбата срещу „злото” е жестока и не се върши „благородно и с ръкавици на ръцете”175.
Изключително предан на усташкото движение и един от големите му идеолози е Иво Губерина. Всъщност той оглавява групата духовници-усташи в НДХ.
Заради заслугите си към усташката организация е награден от властта. Губерина
твърдо подкрепя режима и атакува всички, които са в негова опозиция. Пред
комунистическата власт той признава, че е бил член на усташката организация,
тъй като тя се е борила за самостоятелна хърватска държава176.
Ректорът на Богословския факултет в Загреб д-р Франьо Шепер също демонстрира подкрепата си������������������������������������������������������
за усташкия режим������������������������������������
– още през
�����������������������������
1942
������������������������
г. ����������������
той оглавява
������������
делегация на млади духовници-семинаристи („Сбор на загребската духовна младеж“), която посещава Павелич, поздравява го като „вожд на хърватския народ“
и му благодари за „най-голямото дело в 13-вековната история на хърватския народ”, а именно – „обновата и възкресението на НДХ“177.
Свещеници постъпват и в милицията и на военни длъжности, затова и
усташката власт ги награждава – за помощта им в укрепване на хърватската
държавност. Мнозина получават���������������������������������������������
������������������������������������������������������
медали за храброст от П���������������������
авели����������������
ч ��������������
к�������������
ато „бранители на НДХ”, отличия за повдигане на „верската и национална съвест” на вярващите, за възпитанието им в хърватски и усташки дух и пр.178. За пример се дават
и свещениците, които жертват живота си за НДХ179.

Цит. по Petranović, B, M Žečević. Op.cit., р.669.
Цит. по Falconi, C. Op.cit., р.197.
176
На разпита пред комунистическите власти на 3 юни 1945 г. Губерина заявява: „Аз съм
бил усташ, тъй като... това е движ���������������������������������������������������������
ени������������������������������������������������������
е, к��������������������������������������������������
ое������������������������������������������������
то се бори за политическата и държавна назависимост на хърватския народ и за социална правда“. (Вж. НDA, f. 299 Ministarstvo unutarnih poslova
(MUP) RH, Dossier Dr. Ivo Guberina, 001.1, br.6, kut.8, p.3).
177
HN, br.406, 21.IV.1942.
178
Така например гръкокатолическият епископ на Крижевци Я. Шимрак е награден от
усташката власт на 21 март 1944 г. за „реализиране на народните идеали” и за „сътрудничество
с хърватската държава в искрен усташки дух”. В писмо на Павелич от 14 юли 1944 г., с наредба
№171 от 1944 г., се награждават: с медал за заслуги І степен със звезда за усташка и научна дейност в страната и чужбина Иво Губерина, както и Керубин Шегвич – „заради родолюбивата му
дейност за популяризирането на хърватската държавнотворна мисъл в книжовния и обществен
живот на страната”. (Вж. НDA, f.1561, SDS, RSUP, Kut.5, 001.3, рр.8-10, 12; kut.7, 001.44, р.1; Kut.8,
001.1.6, pр.14-15; Narodne novine, br.74, 31.ІІІ.1943).
179
Така например, през 1944 г. духовникът Еуген Белухан описва в своя статия смъртта на
един енорийски свещеник близо до р. Дрина, работил по усташките лагери „за благото на Родината”. (Вж. HDA, f.1561, SDS, RSUP, Kut.5, 001.3, рр.5-6, 9; HN, br.1051, 4.VІ.1944).
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Духовниците стават и свещеници в армията. На 10 февруари 1944 г.
Министерството на въоръжените сили издава „Молитвеник на хърватския войник“, съставен от военния свещенник В. Цецеля. При заклеване на хърватите в
армията присъства и военен викарий, като клетвата се полага пред Поглавника
и Отечеството180. На разпита пред комунистическите власти на 3 юни 1945 г. И.
Губерина дава списък
�����������������������������������������������������������
с имената
��������������������������������������������������
на военни усташи-свещеници и �������������
техните������
длъжности – сред тях има „бойници”, „домобрански бойници”, „полковници” и други181. В архивите има данни и за участието на част от клира в шпионаж в полза
на ������������������������������������������������������������������������
Германия и Италия�������������������������������������������������������
. Не са малко и наличните снимки на духовници (като например И. Шарич), заснети заедно с немски генерали. Заради това след краха на
НДХ голяма част от тях са подложени на съдебно преследване182.
***
Църковните идеолози не могат да останат настрана от въпроса за сърбите
в НДХ, тъй като това е основният национален проблем на новата държава. При
това част от духовенството е националистически настроено и това още повече
подсилва антисърбизма му. Той е особено силен в началото – след създаването на НДХ, когато е жив споменът от преследването на Католическата църква
в Югославия. Духовенството не може да не е доволно и от новата религиозна
политика на усташкия режим – подкрепа на католицизма и кръстоносен поход
против православието183. Поради тази причина надали е учудващо, че ����������
11-те члена на Сабора, представители на К���������������������������������������������
атолическата църква, одобряват
������������������������
текста на речта на министър М. Пук относно решението на правителството да не признае
СПЦ на територията на НДХ184.
Духовенството е настроено против православната църква и нейната антикатолическа политика още в междувоенния период. Затова и Степинац още
тогава си позволява изказвания против сърбите и тяхната религия. Когато на 11
февруари 1941 г. той отива на посещение във Ватикана във връзка с подготовката на евхаристийния конгрес в Загреб, той разисква нуждата хърватите да отМолитвеникът е подписан от Степинац и Архиепископския духовен престол. (Вж.
HDA, f.1561, SDS, RSUP, Kut.5, 001.3, рр.5-6,14-15, 17).
181
НDA, f.1561, SDS, RSUP, Kut.8, 001.1.6, р.8.
182
Ibid., f.1561, SDS, RSUP, Kut.5, 001.3, рр.19-23.
183
Katolički tjednik, br.26, 29.VІ.1941, br.27, 6.VII.1941; br.28, 13.VII.1941; br.30, 27.VII.1941;
Pavlowitch, S. Hitler’s New Disorder. The Second World War in Yugoslavia. Columbia University Press,
New York, 2008, р.35.
184
Paris, E. �����������������������������������������������������������������������������������
Genocide in Satellite Croatia, 1941-1945. A Record of Racial and Religious Persecutions and Massacres. Chicago, 1961, р.170.
180
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блъснат атаките на „източната църква” и „антикатолическата пропаганда”185. По
това време заместникът на държавния секретар на Ватикана кардинал Доменико
Тардини186 също говори за „националните и антисръбски чувства” на хърватите
и за това, че национализмът им придобива чисто религиозна манифестация187.
Още в края на март 1941 г. Загребският архиепископ пише в дневника си, че
православните схизматици са „най-голямото проклятие” в Европа, по-голямо
и от протестантството, „лишено от морални принципи и закони”188. А в писмо
до държавния секретар на Ватикана Л. Малионе от 24 май 1943 г., в 10 точки
той разяснява позитивната дейност на усташката власт в сравнение с режима
на Белград, който той определя като „време на жестоко мъчение”189. Степинац
осъжда крайната антисръбска реакция на сънародниците си, но за него няма
съмнение, че тя е предизвикана от самите сърби, които през целия междувоенен
период са нарушавали и погазвали правата на хърватския народ в Югославия.
Той прехвърля вината за хаоса в НДХ върху четници и комунисти, като се опитва да оправдае крайната националистическа политика на усташкото правителство пред външния свят, особено пред Ватикана190.
В доклад до папата от началото на 1944 г. Степинац отново съобщава за
тежките престъпления, извършвани от четници и партизани против хърватския народ. В него архиепископът разяснява подробно намеренията на Дража
Михайлович да създаде Велика Сърбия, която би включвала не само Босна, но
и голяма част от Хърватия и в която планира да елиминира католическото и
мюсюлманското население. Степинац пише за омразата на сърбите към католицизма, която намира израз в атаките над католическите храмове и убийствата на
католически свещеници, както и на хиляди лаици191. Той напомня на папата, че
KL, br.21-22, 3.VI.1941; br.23, 11.VI.1941.
Заедно с Джовани Батиста Монтини, Доменико Тардини е помощник на държавния
секретар на Ватикана Еугенио Пачели. След като през 1939 г. Пачели е избран за папа под името
Пий XII, той назначава за свой наследник като държавен секретар Л. Малионе, чиито помощници остават Тардини и Монтини. След смъртта на Малионе през 1944 г. Пий XII оставя позицията
вакантна, а Тардини и Монтини продължават да делят поста държавен секретар. След смъртта
на папата през 1958 г. Тардини вече е назначен официално за държавен секретар.
187
Mirković, D. Op.cit., р.328.
188
Цит. по Falconi, C. Op.cit., рр.23-24.
189
Razum, S. Sveta Stolica, Nezavisna Država Hrvatska i Katolička crkva u Hrvatskoj 1941-1945.
– In: Fontes, 1996, vol. 2, p.356.
190
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska..., Knj.2, Dokumenti, p.115, 270;
Grünfelder, A. Op.cit., p.167.
191
Още през 1943 г. Крунослав Драганович акцентира на същата тема, като прави списък
с католически свещеници, монаси и монахини, избити от четници. (Вж. Hrvatske biskupije. Sa185
186
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НДХ е единствената католическа държава на Балканите, която се бори за своето
национално оцеляване, иска да остане вярна на католицизма и да подсигури подоброто му бъдеще и разпространение в региона. Архиепископът предупреждава, че в една бъдеща Югославия католически черкви и манастири ще бъдат разорени, а духовенството ще бъде подложено на невиждан терор. Така той свързва
„прогреса” на католицизма на Балканите със запазването на самостоятелната
хърватска държава, с което апелира към Ватикана да се ангажира с бъдещата й
съдба в случай на победа за Съюзниците192.
Особено антисръбски настроен е архиепископът на Босна И. Шарич. След
като го посещава в Сараево, германският военен представител в НДХ Хорстенау
отбелязва в дневника си през май 1941 г., че той е „радикален хърватин”, който
одобрява острите мерки, предприети срещу сърбите в страната193. В ���������
проусташкия реферат на богослова Анте Върбич „Делото на Поглавника”, отпечатано в
сараевския католически в. „Връхбосна” през��������������������������������
������������������������������������
юни 1942 г.,�������������������
������������������
личи �������������
особено �����
омра194
зата му към сърбите и „варварския Изток” . Има и духовници, които твърдят,
че всеки католик е длъжен да се бори против православието, и всеки, който не
го стори, „не е достоен за католическата вяра“195. Когато след Епископската конференция на 20 ноември 1941 г. Степинац се обръща официално към Павелич,
той изразява много точно отношението на хърватския епископат към православието въобще, и конкретно в хърватските земи. Архиепископът настоява да
се познава добре православието, за да се отхвърли, при това да се отрекат не
само догматическите му норми, но и политическата дейност на православната
църква. Към „страхотните заблуди” на православието Степинац отнася и комунизма, който намира „почва” именно в православния свят, особено в Русия196.
Друг усташки идеолог, който открито нарича православните „схизматици”, е
Дон Керубин Шегвич. Той е сред радетелите на теорията за готския, а не славянския произход на хърватите (старата теза на Старчевич), с която цели да докаже,
че те нямат етническо сходство със сърбите197.
dašnjost kroz prizmu prošlosti. – In: Croatia sacra. Arhiv za crkvenu povijest Hrvata, Z., 1943, br.20-21,
pp.101-102, 119, 123-124).
192
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…, Knj.2, Dokumenti, р.340.
193
Kazimirović, V. NDH u svetlu nemačkih dokumenata i dnevnika Gleza fon Horstenau 19411944. Beograd, 1987, р.108.
194
НDA, f.1561, SDS, RSUP, Kut.5, 001.3, рр.30-31.
195
АМВнР, папка 40, оп.1аП, а.е.589, л.55; Dedijer, V. Op.cit., рр.136-138.
196
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…, Knj.2, Dokumenti, р.116
197
Тази теория е и в услуга на нацистите. Шегвич я развива в книгата си, която през 1941
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За да подкрепят тезите си, някои църковни идеолози споделят усташките идеи относно областите със смесено в религиозно отношение население на
НДХ, най-вече Босна и Херцеговина. Те подценяват влиянието на другите религии (православие и ислям) върху обществения живот като „малко”, както и броя
на последователите им в региона. Съвсем тенденциозно църковните идеолози
налагат неправилното становище, че католиците са мнозинство в смесените региони, следователно националните манифестации трябва да носят католически
характер, а държавните служители да са католици – особено учителите, професорите и чиновниците. Разбира се, говори се и за правата на другите етноси
– където са мнозинство, те трябва да се ползват с религиозна и културна автономия, но призивът на църковните идеолози е народът и държавата да се определят официално като „католически”198.
Католическата църква демонстрира негативно отношение към сърбите в
НДХ по няколко основни причини. На първо място, според тях, те се проявяват
като бунтовни елементи в държавата, които извършват етническо прочистване
в хърватските земи, считайки ги за част от „Велика Сърбия” – особено Босна и
Херцеговина и голяма част от същинска Хърватия (без северозападните й краища). Хърватското население масово страда от терора им. Още през април 1941
г., но особено от лятото на с. г., започват убийствата, грабежите и опожаряването на хърватските села и обезлюдяването на цели региони на юг от река Сава.
Според официалните данни на усташката власт става дума за 50 000 избити католици199, а над 100 000 напускат родните си места. Разграбват се имотите им, а
верските и културно-историческите им материални паметници се унищожават.
Така сърбите се опитват да заличат спомена за хърватския характер на региона.
Църквата не може да остане безпрчастна към всичко това. В писмото
си до кардинал Мал�������������������������������������������������������
и������������������������������������������������������
оне от 24 май 1943 г. Степинац изпраща подробни сведения за четническите престъпления над хърватското католическо население200.
г. издава на немски език: Šegvić, K. Die Kroaten und ihre Mission wahrend dreizen Jahrhunderte der
Geschichte. Z., 1941���������������������������������������������������������������������������
. На хърватски език през 1941 г. публикува книгата „�����������������������
Naši sluzbeni povjesničari i pitanje podrijetla Hrvata”. (Вж. Krišto, J. Sukob simbola…, р.58; Đurić, V. Ustaše i pravoslavlje:
Hrvatska pravoslavna crkva. Beograd, 1989, р.22).
198
Katolički tjednik, br.28, 13.VIІ.1941.
199
НDA, f. ZKRZ GUZ br.2362/7-1945, kut.21; Dizdar, Z., M. Sobolevski. Prešućivani četnički
zločini u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini 1941.-1945. Z., 1999, рр. 640-641.
Според В. Жерявич обаче загиналите хървати са 32 000, от които 14 000 - партизани и
18 000 – цивилни. (Вж. Žerjavić, V. Demografski i ratni gubici Hrvatske u Drugom svjetskom ratu i
poraću – In: ČSP, br. 3, 1995, рр. 556-557).
200
Razum, S. Op.cit., p.356.
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Иво Губерина отива по-далеч, като твърди, че „право” на народа и държавата
е да „очисти организма си от отровата, която го разяжда”, визирайки сърбите.
Според него „праведна”, неизключваща и физическата разправа, е всяка защита
срещу техните престъпления201. Дори секретарят на Светата конгрегация за източните църкви при Ватикана кардинал Йожен Тисеран202 свидетелства за тези
настроения, като изтъква, че част от духовенството в Хърватия взема активно
участие в атаките против православното население и разрушаването на православните черкви203.
В Пастирското си писмо от 24 март 1945 г., издадено след третата си и последна по провеждане в НДХ Епископска конференция, епископите обвиняват
сърбите, че първи са започнали войната с хърватския народ на неговата собствена територия, наричайки ги „неотговорни” и „бунтовни” елементи. Висшият
клир разяснява, че след 10 април 1941 г. националните сблъсъци не са инициирани от хърватите, тъй като в първите месеци след създаването на НДХ те не са
разполагали с оръжие, нито са имали организиран държаван апарат, а „неприятелите” им са ги „нападнали с цел да ги изтребят”. Духовниците признават, че
и хървати са участвали във военните сблъсъци, но само като контрареакция на
сръбската агресия204.
Сърбите масово се включват и в народноосвободителното партизанско
движение. Така Католическата църква в Хърватия застава �������������������
твърдо против комунизма не само по идеологически, но и по национални причини – партизаните в
НДХ са преимуществено от сръбски произход. Борбата се води главно между
тях и въоръжените сили на НДХ, които пък се състоят предимно от етнически
хървати205. Разбира се, комунистическият удар е насочен не само срещу усташките и административните власти, но и срещу по-богатите и изтъкнати хървати
и срещу католическите свещеници, тъй като те се ползват с голям авторитет в
страната и са „духовни водачи” на своя народ. Партизаните считат духовниците

Shelah, M. Op.cit., р.327.
Той е френски кардинал от Лотарингия.
203
Paris, E. Op.cit., р.177; Steinberg, J. The Roman Catholic Church and Genocide in Croatia,
1941-1945 – In: Christianity and Judaism (ed. D. Wood). Ecclesiastical History Society, 1992, pp.473476.
204
KL, br.12-13, 29.III.1945; Krišto, J. Katolička Crkva i Nezavisna Država Hrvatska..., knj.1,
pp.366-369; Krizman, B. Ustaše i Treci Reich. Vol.2, pp.260-264.
205
Според данни на Военното министерство на НДХ до февруари 1944 г. са загинали 20
000 хървати в борбата с партизаните, а до края на войната – 40 000. Има и много пленени. (Вж.
НDA, f.1561, SDS, RSUP, kut.6, р.36).
201
202
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за отявлени „���������������������������������������������������������������
неприятели�����������������������������������������������������
” и ги наричат с унизителното име „п�����������������
опове������������
”, като преувеличават обвързаността им с усташите206. По груби оценки между 200 и 400
свещенници в НДХ стават тяхна жертва по време и веднага след войната207.
Всъщност негативното отношение на католическите духовници към сърбите се подклажда и от опасността от повторното възстановяване на Югославия
след края на войната. Антиюгославизмът е ясно изразен при тях. Разяснение
по този въпрос прави секретарят на хърватския институт „Св. Йероним” в Рим
проф. д-р К. Драганович в началото на 1944 г. Той дава редица аргументи против
югославската идея, като: многовековното съществуване на Хърватия като национална държава; принадлежността й към западната цивилизация и култура
(докато сърбите са гравитирали към Източния/Византийския кръг); различните
политически интереси на хървати и сърби в историческото им развитие; запазването на атрибутите на държавния суверенитет (Сабор, войска, администрация) на хърватските земи до 1918 г.; 23-те години съвместен живот в Югославия,
които доказват невъзможността за национално съжителство между хървати и
сърби; масовото одобрение на създаването на хърватската държава през април
1941 г. от хърватите; изкопаването на пропаст между двата народа от четниците
(които заедно с италианците изтребват хърватите от много региони на Босна,
Херцеговина и Санджак); сръбският етнически състав на партизанските отряди, и т.н.208. Драганович оправдава това, което се случва в НДХ, с военните условия, които са екстремни и при които е трудно да се въдвори ред и сигурност
в държавата. При това територията на НДХ е в голямата си част под италианска
и немска окупация, което пречи на вътрешната й консолидация. Тойоправдава
„ексцесиите”, които извършват усташите, с „гнева” на хърватите против сърбите, акумулиран през 23-те години на съвместното им съществуване. Професорът

206
НDA, f. 1491, kut. 31, 10.6.1. OZNA za Hrvatsko Primorje, br.386/45, 18.3.1945, p.424;
Kut.32 – 10.12.1 OZNA za Hrvatsko Primorje, Krk, br.369/44, 9.09.1944, р.43, 88; f.1561, SDS RSUP,
Kut.5, 001.1–Katolička crkva kao ideološki i politički protivnik FNRJ, р.229.
207
За избиването на 192 католически свещеници от Титовите партизани на територията на Хърватия, Далмация, Босна и Херцеговина, която се оказва под техен контрол, съобщава
дори британското посолство при Ватикана на 11 май 1945 г. Ликвидирани са и всички франисканци в Широки брег. (Вж. KL, br.11, 15.IІI.1945; Graovac, I. Sudjelovanje i stradanje katoličkog
svećenstva u partizanima 1941-1945 godine. – In: Dijalog povjesničara-istoričara, Z., 2000, sv.2, pp.543547; Stradanje katoličkih svećenika – In: Danas, 16.VI.1991, рр.63-65).
208
Hrvatska revija, 25/1975, br.4, pp.657-662; Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država
Hrvatska…, Knj.2, Dokumenti, рр.334-336.
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признава, че стотици хиляди са жертвите в НДХ, но преувеличава броя на хърватите сред тях209.
Католическото духовенство, в лицето на секретаря на хърватския папски
институт „Св. Йероним”, застъпва тезата, че мнозинството от хърватите са против югославската идея, тъй като взаимната вражда между хървати и сърби е
твърде силна и между тях е трудно да се постигне разбирателство в бъдеще. Една
нова Югославия би била „илюзия” и погазване на принципа на самоопределение
на нациите и би носила в себе си „семето” на раздора и конфликта210. Според
проф. Драганович един бъдещ плебисцит би доказал, че мнозинството хървати
са против обединението със сърбите. Той споделя дълбокото си разочарование,
че Светият престол поддържа дипломатически отношения с югославското правителство в емиграция по време на войната, докато с представители на НДХ има
само неофициални контакти. К. Драганович изразява надежда, че папата не би
подкрепил идеята хърватите да влязат, при това против волята си, в една нова
Югославия, доминирана от сърбите, а по-скоро би създал Дунавска федерация,
която би включила Чехословакия, Австрия, Словения, Унгария и Хърватия211.
***
Твърде интересен и спорен в литературата е и въпросът за отношението
на католическото духовенство към акцията за покатоличването на православните сърби по време на Втората световна война в Хърватия. Ако църквата е ангажирана със сръбския въпрос, то е най-тясно свързана именно с този проблем.
Старата теза в историографията гласи, че Католическата църква като институция покровителства покатоличванията, защото те допринасят за нарастване
на нейното влияние в страната и увеличаване броя на католиците като цяло.
След войната едно от основните обвинения против архиепископ Степинац е,
че той принуждава сърбите в НДХ да се приобщят към католическата вяра.
Духовниците са изобличавани като преки участници в усташките насилия, опитвайки се да направят католици и сърби, и евреи212.
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…, Knj.2, Dokumenti, рр.338-339.
В съобщение до британските власти през февруари 1944 г. британският посланник Хю
Монгомъри потвърждава мнението на духовенството, изразено от Крунислав Драганович. (Вж.
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…, Knj.2, Dokumenti, рр.338-339).
211
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…, Knj.2, Dokumenti, рр. 336-338; 341.
212
Patee, R. The Case of Cardinal Aloysius Stepinac. Milwaukee, 1953, р.93, 173; Paris, E.
Op.cit., р.101, 134, 175; Phodes, A. Op.cit., р.143; Čulinović, F. Okupatorska podjela Jugoslavije. Beograd, 1970, р.351; Dedijer, V. Op.cit., р.455; Balen, Š. Pavelić. Z., 1952, р.120; Milošević, S. Op.cit.,
рр.79-86; Novak, V. Op.cit., р.229.
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Истината обаче е, че инициативата по покатоличването на православните идва от страна на усташките власти, а от Католическата църква се очаква
само да помогне на замислената акция. Това я изправя пред съществен проблем.
Каноническият закон забранява приемане в лоното й на хора, които не са запознати с нейните догми, или чиито мотиви за това са себични или подозрителни213.
Властите обаче оказват съществен натиск и търсят съдействието на част от националистически настроеното духовенство. Председателят на Религиозния отдел към Държаваната дирекция за обнова Дионисий Юричев, който е свещеник
и краен националист, ръководи покатоличванията в страната214.
Смяната на една с друга вяра не е някаква новост и съпровожда развитието на региона. Още през османския период мнозина католици минават към
исляма или православието. През XIX в. във Войводина има случаи, когато при
преследване на хърватите от унгарската власт мнозина приемат православието.
По време на Югославия, поради желание за социален или икономически просперитет, много хървати отново минават към лоното на православната църква215. При посещението си при папата през май 1943 г. Степинац предава обширен доклад, в който, за да оправдае покатоличванията в страната, напомня
за 240-те хиляди католици, които са приели православието под сръбски натиск
в Югославия, а черквите им са били унищожени в стремежа на сърбите да ги
денационализират и да ги отделят от Рим216. Затова мнозина духовници споделят усташката теза, че местните сърби някога са били хървати и католици, но
впоследствие са минали към православието, така че сега покатоличването им е
връщане към „вярата на прадедите” и „религията на бащите”. Тя се споделя от К.
Драганович, А. Степинац, И. Шалич217 и други духовници218.
В началото клирът, както и хърватското население, посрещат добре покатоличването. При това в догматичен аспект Католическата църква се смята за
единствената „истинска църква” в християнския свят, начело с наследника на
свети Петър на земята – папата. Така че тя не признава православната религия
НDA, f.1561, SDS, RSUP, kut.6, рр.30-31.
Dedijer, V. Op.cit., р.317.
215
Buturac, L. O vjerskim prijelazima u Sisku. – In: Tkalčić. Godišnjak Društva za povjesnicu
Zagrebačke nadbiskupije, 2006, br.10, р.376.
216
Falconi, C. Op.cit., pр.311-312; Alexander, S. The Triple Myth…, рр.57-58.
217
Иван Шалич е личният секретар на Степинац. (Вж. НDA, f.1561, SDS, RSUP, Kut.5, 001.5
, рр.1-8).
218
KL, br.7, 6.II.1942; Nova Hrvatska, br.11, 13.I.1942; Kolanović, J. Nadbiskup Alojzije Stepinac u izvešćima Njemačkoga poslanstva u Zagrebu. – In: Fontes, 1996, br.2, pp.313-314.
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за равна на нея. Православните са считани за „схизматици”, които трябва да се
върнат към лоното на своята „майка църква”. Това е една теологична концепция,
съществуваща от векове, и на практика пораждаща доста конфликти между
хървати и сърби. За духовенството настъпват „исторически дни”, когато трябва
да работи в насока за увеличение на паството си. За него обаче няма съмнение,
че������������������������������������������������������������������������
дейн�������������������������������������������������������������������
остта��������������������������������������������������������������
му
�������������������������������������������������������������
е����������������������������������������������������������
„праведна”
��������������������������������������������������������
и съобразена с ������������������������������
реш���������������������������
енията���������������������
н�������������������
а������������������
Светата
�����������������
конгрегация за източните църкви при Ватикана. Така католицизмът би се превърнал в
религия на мнозинството в НДХ и многовековната борба за доминация между
Източната и Западната църква би завършила с успех за последната219.
Още през юли 1941 г. Радослав Главаш информира епископите за правилата, които е определила властта за покатоличванията на православните в страната. Генералният викарий на Загребския архиепископ Франьо Салис-Севис220
свежда до знанието на свещениците известието на Отдела
�������������������������
по вероизповеданията към�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
Министерство на правосъдието и вероизповеданията за
�����������������
смяната на вярата, което е адресирано до котарските власти и гласи: „Във връзка със закона за
покатоличванията, с окръжно на правителството от 30 юли 1941 г., бр.48468)41,
се нарежда �������������������������������������������������������������������
промяната на вярата да
�����������������������������������������������
се отбелязва в матичните книги”. �����������
Така к�����
отарските управи�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
изискват
����������������������������������������������������������������
от�����������������������������������������������������
църквата��������������������������������������������
����������������������������������������������������
да вод�������������������������������������
и на отчет покатоличванията в страната221. Вестник „Католически лист” публикува всички основни държавни закони
и разпоредби за смяна на вероизповеданието в НДХ.
По мнението на английската изследователка Стела Александер обаче е
много трудно да се разкрие истинското отношение на висшия клир към покатоличванията, защото неговите представители заемат различни позиции и не
реагират еднозначно на мерките, предприети от властите222. Така например, А.
Степинац се ръководи от принципа, че ����������������������������������������
всичко, к�������������������������������
ое�����������������������������
то е добро за църквата,������
���������������
е добро и за държавата. Той няма нищо против православната църква в региона да
се върне към лоното на Рим, затова в началото подкрепя покатоличванията. И.
Шарич е особено доволен от това, което се случва в Босна и Херцеговина – намаляване процента на православното население в региона223. Част от епископиНDA, f.1561, SDS, RSUP, Kut.5, 001.3, р.41; Alexander, S. Church and State.., р.31.
Фр. Салис-Севис е с немски произход, учи в Рим и Инсбрук. Генерал���������������
ен�������������
викарий (помощник) е на загребските архиепископи А. Бауер и А. Степинац.
221
Radić, R. Verom protiv vere. Drđava i verske zajednice u Srbiji 1945-1953. Beograd, 1995, р.75.
222
Alexander, S. Church and State…, p. 30.
223
НDA, f�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra
�����������������������������������������������
001.1
�����������������������������������������
Crkveni
�����������������������������������
problemi (Arhiva Hansa Helma), р.111; National Archives and Record Administration, Washington, D.C. (NARA), M 1203-17,
doc.860H.00/1547, p.4; Ramet, P. (ed.), Eastern Christianity and Politics in the XXth Century. Duke
University Press, 1988, р.237.
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те вярват, че православните са „схизматици“ и „отцепници“, които трябва да се
върнат към лоното на „единствената истинска” и „праведна” църква начело с папата. Така редица епископи поддържат усташката политика на покатоличване
на православните, а някои са и нейни инициатори224.
Н���������������������������������������������������������������������
аредбата за ���������������������������������������������������������
покатоличванията достига и до����������������������������
Срем и Славония, където
����������
сериозна работа по изпълнението й играе епископ Я. Шимрак. В началото на 1942
г. той издава наредба за покатоличването на православните в този регион. В нея
той призовава енористите да работят „с всички сили” в съзвучие с решението
на Светата конгрегация за източните църкви и окръжното на хърватското правителство от 30 юли 1941 г. Епископът на Джаково А. Акшамович след втората
Епископска конференция (ноември 1941 г.) също публикува напътствия за покатоличванията, в които подчертава „успехите” на мисионерите в този процес,
който се върши по нареждане на котарските власти. Сенско-модрушкият епископ
В. Бурич одобрява молбите на православните, без да ги подлага на съмнение. Д-р
К. Драганович се изказва против забавянето при покатоличванията, като смята,
че насилието е допустимо. Дори в органа на Сараевската архиепископия се защитават „революционните методи”, използвани от властите при покатоличванията,
тъй като те са „в служба на истината, справедливостта и Христос”225.
Повече от ясно е, че политиката на покатоличване на православните не
може да бъде успешна, ако в нея не се ангажира и част от католическото духовенство, особено ���������������������������������������������������������
нисшият клир���������������������������������������������
. Изворите и литературата изобилстват от имената на духовни лица, които я подкрепят. Те симпатизират на новата власт, приветстват религиозната й политика и дори сътрудничат за нейната реализация.
Тези свещеници гледат на покатоличването като на изпълнение на духовната си
задача да разпространяват католицизма по света и да защитават хърватските
национални и верски интереси226. Францисканците векове наред се опитват да
увеличат броя на католиците в Босна и Херцеговина и сега виждат в ситуацията
възможност за това. Затова те подкрепят с въодушевление покатоличванията в
тези региони227.
Искането на хиляди православни да минат към католицизма, надявайки
се така да спасят живота си, води до масово неспазване на каноническия закон
ДА-МВнР, папка 40, оп.1аП, а.е.589, л.55; Tomasevich, J. War and Revolution in Yugoslavia…., р.106.
225
Katolicki tjednik, br.30, 27.VII.1941; Jelinek, Y. Op.cit., р.286.
226
Отец Шимич от Книн дори взема участие в атаките срещу сръбското население. (Вж.
НDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma), pр.78-80,
109; Nova Hrvatska, br.11, 13.I.1942).
227
Radić, R. Op.cit., р.76.
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в страната. Лидерът на ХСП Вл. Мачек твърди, че мнозина свещеници приемат православни в лоното на църквата, без да проверят дали са подтикнати от
искрено желание, както е според канона228. Местният католически вестник в
Джаково дори публикува призив към православните да се обърнат колкото е
възможно по-скоро към католическите епископи с молба за „връщане към вярата на прадедите”229.
При покатоличването често нисшите духовници действат без разрешение
от епископите. Това поставя Католическата църква в незавидно положение –
може да навреди сериозно на авторитета й. Епископът на Котор дори изразява
притеснение, че много духовници се справят „по-добре с пистолета, отколкото с
кръста“. А бившият член на югославското правителство Първислав Грисогоно в
писмо до Степинац от юли 1942 г. критикува „нечовешкото и антихристиянско
отношение на мнозина хърватски католически свещеници”. Той ги обвинява в
липсата на „християнска и човешка симпатия” към жертвите на усташката антисръбска политика230.
По въпроса за броя на покатоличените в НДХ данните са противоречиви. Комунистическата и сръбската пропаганда преувеличават броя на ангажираните духовници и на покатоличените сърби (пише се за стотици хиляди)231.
Съвременните проучвания намаляват броя до няколко десетки хиляди232.
***
Друг сериозен въпрос за Католическата църква е отношението й към евреите. В цяла Източна Европа дълбоко вкоренената омраза на църквата към евреите като „убийците на Исус Христос”, преследващи учениците му, симпатизанти
на комунизма и т.н. оказва съществено влияние върху модерните антисемитски

Maček, V. In the Struggle for Freedom. New York, 1957, р.235.
Alexander, Church and State..., р.30.
230
Maclean, F. Disputed Barricade. The Life and Times of Tito. London, 1957, р.165; Alexander,
S. Church and State……, р.31.
231
Така например, В. Джурич пише за 240 000 покатоличени сърби. (Вж. Đurić, V.
Prekrštavanje srba u NDH. Prilozi za istoriju verskog genocida. Beograd, 1991, рр.127-133).
232
М. Биондич намалява това число на 30 000 и затова определя правителствената политика на покатоличване като неуспешна. Същата идея споделя и Ю. Крищо. (Вж. Biondich, M.
Religion and Nation in Wartime Croatia: Reflections on the Ustasa Policy of Forced Religious Conversions, 1941-1942. – In: SEER, vol.83, 2005, br.1, р.92, 104; Krišto, J. The Catholic Church in Croatia and
Bosnia-Herzegovina…, рр.70-71).
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движения от 30-те години на ХХ в. Някои от католическите свещеници в Полша,
Словакия, Хърватия и Унгария са тихи поддържници на антисемитизма233.
Той не е чужд и на католическото духовенство в Хърватия. Още
Щросмайер има изказвания в този дух. На първата католическа среща в Загреб
през �����������������������������������������������������������������������
1900 г. ���������������������������������������������������������������
също ����������������������������������������������������������
се чуват антисемитски гласове. Такива настроения се откриват и в католическия печат от междувоенния период – в „Католически лист”,
„Неделя”, „Католически тиедник”, „Хърватска стража”, „Богословска смотра” и
т.н. Антисемитски възгледи изразяват и Я. Шимрак, К. Шегвич и др. още през
30-те години в „Хърватска смотра“ и други католически публикации. Често те
се преплитат с критиката към другите идеологии, изповядвани от евреите, като
масонството, марксизма и т.н.234.
През 30-те години обаче антисемитизмът все още не излиза извън рамките на своя традиционен, пред-Хитлеров вид – призивът е евреите да бъдат
отстранени от икономическия, социалния и културния живот на страната, но не
се застъпва тезата за физическото им ликвидиране. Те са сочени и като врагове
на църквата. Обвинението е, че чрез масонските организации и чрез борбата за
социализъм и комунизъм евреите се стремят към световна доминация – не случайно се говори за „еврейско-болшевишко сътрудничество”235. Дори Степинац
предсказва още през 1940 г., че в надвисналата над Европа война, „ако победят
англичаните, на власт ще дойдат масоните и евреите, а чрез тях ще властва неморалност и корупция в нашите земи”236. Всичко това показва, че духовенството се
поддава на антисемитската усташка пропагандата през междувоенния период.
И по време на войната антисемитските изяви на някои дейци на църквата
продължават. Архиепископ И. Шарич е особено предан на режима и на тази база
прави доста антисемитски изяви. На 25 май 1941 г. в „Католически тиедник”
той публикува статията „Защо са преследвани евреите?” и в нея дава отговор,
споделян от самите усташи. Той не пропуска да поясни, че борбата срещу евреите се одобрява от Бога и църквата237. Епископът на Джаково А. Акшамович
Sekelj, L. Anti-Semitism in Yugoslavia, 1918-1945. – In: EEQ, vol.22, 1988, br.2, рр.164-165;
Grünfelder, A. Op.cit., p.176.
234
НDA, f.1561, SDS, RSUP, Kut.5, 001.3, р.24; Hrvatska straša, 5.VIII.1938; Nedelja, br.16,
27.IV.1941; Antisemitizam, holokaust, antifašizam. Židovska općina Zagreb. Z., 1996, рр.34-35, 56-59.
235
Alexander, S. Croatia: The Catholic Church and Clergy…, р.44; Vincetić, L. Antisemitizam
u hrvatskoj katoličkoj štampi do Drugog svetskog rata. – In: Antisemitizam, holokaust, antifašizam....,
pp.58-62.
236
Dnevnik Alojzija Stepinca. – In: Danas, 7.VІІІ.1990, р.66.
237
Katolički tjednik, br.21, 25.V.1941.
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твърди в своя публикация, че „духовно задължение на всеки гражданин е да докаже арийския си произход”238, а Сплитският епископ К. Бонефачич в писмо до
Степинац през август 1941 г. нарича евреите обидно – „обрязани”239. Затова и духовенството се включва в покатоличването на евреите в НДХ. Още в първия си
рапорт до Рим от 23 август 1941 г., засягащ положението на евреите в страната,
Апостолическият легат Джузепе Рамиро Марконе240 съобщава, че хърватското
духовенство улеснява покръстването им, вярвайки, че техните деца ще бъдат
образовани в католически училища и ще станат „искрени католици”241.
***
Официалното позитивно становище на Католическата църква по ������
мюсюлманския въпрос най-често се изразява от архиепископа на Босна и Херцеговина
Иван Шарич�����������������������������������������������������������������
, което е и разбираемо. В свои публични изяви т������������������
ой определя мюсюлманите за „хървати“ и говори за „хърватското им съзнание“. Така Католическата
църква подкрепя усташката пропагандна теза за босненските мюсюлмани като
„най-чисти“ хървати������������������������������������������������������
. И. Шарич��������������������������������������������
�������������������������������������������������
декларира уважението си към����������������
култура��������
та и религията на мюсюлманите, посещава техни празненства и ги уверява, че никаква
опасност не ги грози в Хърватия нито от страна на Католическата църква, нито
от страна на католиците-хървати. Е�����������������������������������������
������������������������������������������
пископ Петър Чуле в Мостар също
��������������
���������
се изказ242
ва за съюз с мюсюлманите .
***
Това, което обаче най-силно подтиква Католическата църква да сътрудничи на режима, е надвисналата опасност от комунизма���������������������
, тъй като след лятото на 1943 г. Червената армия вече взема превес на европейската военна сцена. На местна почва заплаха са партизаните, ръководени от Йосиф Броз Тито.
Степинац е твърдо против тях, защото е наясно, че с интернационализма си те
ще ликвидират НДХ и ще възстановят Югославия. Така в комунизма той вижда
Цит. по Čulinović, F. Op.cit., р.360.
Dnevnik Alojzija Stepinca. – In: Danas, 4.ІХ.1990, р.66.
240
Джузепе Рамиро Марконе (1882-1952) е пратеник на Светия престол при хърватския
епископат. Той е бенедиктинец, професор по философия в Рим. През 1918 г. е избран за игумен
на абатство Монтеверджине, едно от най-старите бенедиктински абатства в Италия. Кардинал
Малионе се запознава с него през май 1941 г. и го извиква в Рим, където му възлага задачата да
замине за Загреб на духовна мисия към католическия епископат. (Вж. Benigar, A. Op.cit., рp.372373; Krišto, J. Sukob simbola...., р.56).
241
Morley, J. Vatican Diplomacy and the Jews during the Holocaust, 1939-1945, New York, 1980,
р.150.
242
НDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma),
р.49, 96; Petranović, B., M. Žečević, Op.cit., v.1, р.582.
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сериозна опасност за хърватската нация и смята, че само Католическата църква
може да оглави борбата против него243.
През 1943 г. започва третата фаза в отношенията между Степинац и
Павелич (след втората – на влошаване, която трае от подписването на Римските
договори през май 1941 г. до есента на 1943 г.) – на сътрудничество в името на
общата борба против партизаните, т.е. за спасението на НДХ�����������������
. Комунистите установяват временно правителство в Яйце в Босна през ноември 1943 г. и същия месец получават военно признаване на срещата на тримата лидери на
Антихитлеристката коалиция в Техеран. При тези обстоятелства активността
на Католическата църква�����������������������������������������������������
се з������������������������������������������������
асилва������������������������������������������
. Тя е обладана от нова вълна на патриотизъм и официалната й позиция е за запазването на самостоятелна католическа
Хърватия. Борбата срещу комунизма става първостепенна задача на църковната
йерархия244.
Всъщност през целия период на войната 1941-1945 г. Степинац твърдо
стои на позицията за запазването на НДХ. Колкото повече отслабва усташката
власт, толкова по-голяма отговорност чувства той като защитник на хърватската държава, особено след като Вл. Мачек е изпратен в лагера Ясеновац (още през
октомври 1941 г.), а след 1942 г. е под домашен арест. Църковната йерархия вижда в комунистическата власт най-голямата заплаха за хърватската независимост,
затова и е готова на всякакви други политически компромиси и варианти245.
Водено най-вече от този страх, духовенството��������������������������
поддържа контакти и с нацистите. Заради особено активната партизанска дейност в Босна, в лицето на
немците клирът там вижда онази сила, която може да въведе ред и сигурност.
Ц����������������������������������������������������������������������
ърквата���������������������������������������������������������������
прави реверанс �����������������������������������������������
към��������������������������������������������
�������������������������������������������
местните немци�����������������������������
под натиска на правителство246
то . Степинац подържа тесни връзки с Глайзе фон Хорстенау, който е католик.
Полицейското аташе към немското посолство в Загреб Ханс
����������������������
Хелм пък е��������
������
в контакти с клира чрез сътрудника си и референт за църквата – Марбот Шумахер.
Последният поддържа тесни връзки с ръководителя на „Католическа акция“
Mužić, I. Hrvatska politika…., р.247.
НDA, f.1561, SDS RSUP, Kut.5, 001.1–Katolička crkva kao ideološki i politički protivnik
FNRJ, р.231.
245
Mužić, I. Hrvatska politika…., р.247.
246
Налице е окръжно на Архиепископския духовен престол в Загреб от 11 октомври 1942
г., подписано от генералния викарий Франьо Салис-Севис относно решението на Отде���������
ла по вероизповеданията на Министерство на правосъдието и вероизповеданията от 26 септември 1942
г., в което се нарежда да се издават без такса преписи от матичните книги на представителите на
немската народна група за военни нужди. (Вж. NDH, God.30, br.1, 1943).
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Павел Йесих (приближен на Степинац от Загребската архиепископия), д-р
Степан Куколя и словенеца Драго Обержан247. От немското разузнаване близък
на Хелм е Хегер, който се занимава с инфилтрацията на свои хора (главно от
Гестапо) сред хърватското духовенство. Така нацистите търсят представители
на самата Католическата църква, които да работят за тях вътре в организацията
с цел да я държат под свой контрол248.
Поради опасността от растящото комунистическо движение Католическата
църква и държавата вече имат „общност на интересите“ и си сътрудничат.
Павелич защитава, доколкото
�����������������������������������������������������������
му е възможно, ����������������������������������
интересите на църква��������������
та������������
, ����������
а, �������
от друга страна, очаква помощ от Степинац – интервенция в Рим за спасяваването на
НДХ. И архиепископът наистина оправдава тези очаквания. В началото на май
1942 г. той посещава папата249 и му предава меморандум, който, по думите на съветника към хърватското посолство в Рим Никола Русинович, е позитивен към
режима и защитава усташката гледна точка. На цели 9 страници архиепископът
атакува сърби, четници и комунисти като причина за хаоса в НДХ, който й създава и негативния имидж зад граница. Той се изказва позитивно за опитите на
правителството да възстанови реда в страната и представя нередностите в държавата като „изолирани случаи”. Степинац признава�������������������������
„аномалията“ на усташките „престъпления“, но твърди, че те са извършвани от „безотговорни елементи“
и без знанието на властите. В доклада си той обяснява, че е пристигнал в Рим, за
да се противопостави на „лъжите”, разпрострявани зад граница от вражеската
пропаганда250.
При третото си посещение при папата на 30 май 1943 г. архиепископът
отново представя 16 страници текст, който е защита на независимостта на
Хърватия. За тази среща извънредният посланик и пълномощен министър на
НДХ във Ватикана Ервин Лобкович информира хърватското правителство, като
HDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma),
р.19, 196; Kazimirović, V. Op.cit., р.342.
248
HDA, f.1561, SDS RSUP, Kut.5, 001.1–Katolička crkva kao ideološki i politički protivnik
FNRJ, рр.198-201.
249
Това е второто посещение, което прави Степинац при Светия отец, след първото от
лятото на 1941 г.
250
С този документ се злоупотребява в историческата литература, тъй като не е публикуван
от Ватикана и информация за него има само в хърватските извори. Косвено за съдържанието на
меморандума информира Н. Русинович, който пише на хърватския външен министър Лоркович,
че архиепископът е благосклонен към властите и е насочил нападките си към четници и комунисти, които постоянно атакуват независимостта на Хърватия и с действията си разстройват вътрешнополитическия й живот. (Вж. Shelah, M. Op.cit., р.331; Patee, R. Op.cit., рp.177-178).
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признава, че архиепископът замълчава по много въпроси, с които не е съгласен,
за да представи страната си във възможно най-добра светлина. Степинац дори
стига до там, че оправдава крайните мерки на правителството против евреите,
представяйки ги отново като деяния на „престъпни” елементи. Той заключава
че „прогресът на католицизма, както и съществуването му и спасението му са
тясно свързани с прогреса на хърватската държава”251. Това всъщност е обширен меморандум в защита на хърватската независимост, който има за цел да убеди Светия отец в ползата от съхранението на НДХ след края на войната.
В хода на военните действия англо-американците прехвърлят подкрепата
си от четниците към партизаните и с това вече пряко заплашват хърватската
независимост. В края на 1943 г. и началото на 1944 г. те бомбандират редица
хърватски населени места. Когато през есента на 1943 г. в резултат на такава
бомбандировка пострадва цивилна болница в гр. Шибеник, това предизвиква
реакцията на Шибенския епископ пред властите252. Същото се случва и в Сплит.
След като бомбите са хвърлени над гъсто населената с цивилно население източна част на града, през декември 1943 г. епископ Бонефачич изпраща телеграма
до Светия престол. В нея той се оплаква от разрушаването на седем църкви,
включително и Диоклециановия музей-катедрала и четири манастира, които не
са военни обекти253.
Когато на 22 февруари 1944 г. и Загреб е подложен на бомбандировки, А.
Степинац също издава циркуляр, в който протестира против избиването на невинни хора254. През следващия месец архиепископът изпраща писмо на британския посланик при Светия престол, молейки го да се застъпи пред Съюзниците
за прекратяване на бомбандировките над Загреб и другите хърватски градове,
тъй като от тях страдат обикновени хора, които не са отговорни за решенията на политиците255. Много хървати са принудени да напуснат домовете си след
бомбардирането на Далмация и във връзка с това архиепископът призовава сънародниците си, и особено духовенството, да им помогнат по всякакъв начин256.

Falconi, C. Op.cit., рр.311-316.
KL, br.49, 9.IХ.1943.
253
Ibid., br.50, 16.ХІІ.1943; Živojinović, D. Vatikan, Katolicka crkva i jugoslovenska vlast 19411958, Beograd, 1995, р.72.
254
Има 75 загинали, включително 7 доминиканци, 160 са ранени, а две черкви са сериозно
засегнати, както и самата архиепископия. (Вж. Alexander, S. The Triple Myth..., р.108).
255
Mužić, I. Pavelić i Stepinac…., р.80; Stepinac mu je ime..., Knj.1, р.57.
256
Alexander, S. Croatia: The Catholic Church and Clergy…, р.58.
251
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Във въздушните нападения на Съюзниците над Загреб, Задар, Сплит,
Шибеник, Трогир, Дубровник, Сараево, Мостар и Травник през януари и февруари 1944 г. „Католически лист” вижда план за унищожение на Хърватия, в който
дял имат Съюзниците, италианците, четниците и партизаните. Духовенството
публикува цяла поредица статии, в които осъжда поведението на Съюзническите
сили. В тази ситуация църковните среди изразяват силен национализъм – пише
се открито за „хърватските врагове” в Лондон, Вашингтон и Рим. При това постоянно се припомня историческата роля и многовековните заслуги на хърватите като „щит на християнския Запад” и преграда пред азиатските инвазии в
Европа. А в момента, в който те за първи път получават свобода и независимост,
Западът не само не им помага, а напротив – бомбадира ги. Поддържа се пропагандната теза, че след като благодарение на хърватите е запазена свободата и
независимостта на Стария континент през вековете, западните демокрации им
дължат благодарност и не бива да допускат разорението на един толкова малък,
но имащ големи заслуги към западната цивилизация народ като хърватския257.
Степинац остро критикува Съюзниците за страданията и жертвите, които
причиняват на „изстрадалите” хървати, а това ги тласка далеч от демокрацията.
Той предупреждава, че изпитвайки разочарование от западноевропейския ред,
те се насочват към екстремни движения и тоталитарни политически системи258.
Архиепископът се чувства засегнат, когато се палят, бомбардират и опустошават
хърватски села и градове и се избиват негови сънародници, независимо от която
и да е воюваща страна. Целия период на войната той нарича „най-тъжната история на хърватския народ”259. А. Степинац споделя идеята, че никой друг народ
не е пострадал толкова, колкото хърватите, дори отива по-далеч – търси „заговора” на целия свят против тях – оценка, която и днес се споделя от някои историци260. При това главата на Римокатолическата църква в НДХ призовава към
опазване на хърватската независимост и отстоява правото на хърватите да имат
своя национална държава, подобно на останалите европейски народи – право,
коeто не им е дадено даром, а е извоювано с многовековна борба за свобода и

257
KL, br.9, 2.III.1944; Hrvatska revija, 1975, br.2, pp.304-305; Krizman, B. Ustaše i Treci
Reich..,. Vol.2, р.302.
258
HN, br.973, 1.III.1944.
259
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…, Knj.2, Dokumenti, рр.342-343.
260
Редица историци днес приемат, че само Полша и западната част на СССР са пострадали повече от земите на Югославия във Втората световна война. (Вж. Alexander, S. The Triple
Myth..., р.109).
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независимост. Затова той настоява за помощта на западните държави за съхранението и свободата на НДХ261.
В тези протести ясно проличава големият патриотизъм на Степинац – той
може да критикува Сюзниците, но също така и да преговаря с тях – в зависимост
от отношението и политиката им към хърватския народ. Архиепископът�������
не изключва възможността запазването на хърватската държава да стане именно с
помощта на англо-американците. Духовенството е готово да преговаря с тях,
когато вижда, че те са единственият шанс за запазването на НДХ. ��������������
Степинац������
е ���
настроен антикомунистически и търси подкрепата на Ватикана и Съюзниците за
оцеляването на хърватската държава, която би гарантирала отдалечаването на
партизаните от властта.
Колкото и да ��������������������������������������������������������
е против югославизма и да поддържа хърватската независимост, на архиепископа му се налага да влиза във връзки и с емигрантското правителство в Лондон. За антикомунистически разговори още през април 1942 г.
той����������������������������������������������������������������������
е посетен пет пъти от словенския офицер Станислав Рапотец, представител на югославското правителство в Лондон и англичаните. Но ситуацията е повече от деликатна, тъй като югославската емиграция води по принцип активна пропаганда против А. Степинац като „пронацистки“ агент262. Дори немското
полицейско аташе в Загреб Ханс Хелм съобщава през юни 1944 г., че чрез швейцарския генерален консул в Загреб архиепископът поддържа връзки с Берн и
Цюрих, където се намира Югославският комитет263. По негова преценка по това
време Степинац е „разположен проюгославски”264. Германските и усташките
власти често го наричат „англофилския архиепископ” и не хранят симпатии към
него, но същевременно са респектирани от големия му авторитет в страната265.
Именно Католическата църква и Ватиканът съдействат за осъществяване
на контакт между НДХ и Съюзниците. След като духовенството вече разбира
какъв ще бъде изходът от войната, то се надява Светият престол и Западните

261
KL, br.9, 2.III.1944; Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska���������������
…,�������������
������������
Knj.��������
2�������
, Dokumenti, рр.342-343; Grünfelder, A. Op.cit., p.190.
262
Pavlowitch, S. Misije Stanislava Rapoteca u Jugoslaviji 1941-1942 – In: Jugoslavenski istorijski časopis, 1997, br.2, pp.121-125.
263
HDA, �������������������������������������������������������������������������������������
f������������������������������������������������������������������������������������
.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.5,
��������������������������������������������������������������
001.1–Katolička crkva kao ideološki i politički protivnik FNRJ, р.230; Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma), р.11.
264
Ibid., f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma),
р.109; Kut.122, knj.XIII, рр.95-99.
265
Ibid., f. 416, kut.55, р.213, 223; Pavlowitch, S. Unconventional Perceptions of Yugoslavia,
1940-1945. New York, 1985, р.91.
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сили да се намесят и да защитят хърватите. През януари 1944 г. за преговори с
папата е избран живеещият в Рим проф. Крунослав Драганович, който е близък
на А. Степинац. През февруари 1944 г. той представя на британския посланик
при Светия престол меморандум до Съюзниците, в който разяснява ситуацията
в страната. Драганович уверява Хю Монгомъри, че и двете основни обществени
сили в страната – Католическата църква (в лицето на Степинац) и ХСП (в лицето на Вл. Мачек) са за запазване на пълната, или поне частичната независимост
на хърватската държава266. Той признава, че хърватите са заложили на губещата
карта във войната, но това са направили в порива си към своя самостоятелна
държава. ����������������������������������������������������������������
Крунослав ������������������������������������������������������
Драганович уточнява, че духовенството не приема диктаторските и германофилски залитания на усташите, но съществуването на НДХ
си остава негова най-висша цел. В меморандума той открито призовава в случай, че победителите не могат да запазят независимостта на страната, поне да
не бъде допуснато създаването на нова, комунистическа Югославия. Професор
Драганович предлага Хърватия да стане част от една прозападно ориентирана
средноевропейска Дунавска федерация. Според него само така може да се подсигури мир в този иначе размирен регион на Европа267.
Това показва, че хърватският епископат вече споделя разпространяващия
се сред западните кръгове Ватикански проект за създаване (с помощта на англоамериканците) на католическа Дунавска федерация начело с Хабсбургите, която да обхваща редица средноевропейски земи – Унгария (с автономна област
Войводина и Трансилвания), Австрия, Чехия (заедно с автономна Словакия),
Хърватия (с автономна област Босна, която да включва и Далмация) и Словения
(с автономна област Истрия)268.
От 1944 г. насетне Загребският архиепископ и Апостолическият легат
в страната често посещават Павелич, обсъждайки с него възможността да се
създаде такава Дунавска федерация като изход от изключително сложната за
хърватите ситуация в края на войната����������������������������������������
. ��������������������������������������
Надеждата на Степинац е тя да бъде����
каВ съобщение до британските власти през февруари 1944 г. посланник Монгомъри потвърждава, че проф. Драганович търси подкрепата на англичаните в духа на дипломатическия
демарш за спасението на Хърватия. (Вж. Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…,
Knj.2, Dokumenti, pр.334-339).
267
Hrvatska revija, 25/1975, br.4, pp.657-662; Krizman, B. Ustaše i Treci Reich...., Vol.1, р.35.
268
За държавен глава на тази федерация е готвен живеещият в САЩ принц Ото Хабсбургски. (Вж. ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1251, л.2; оп.20, а.е.363, л.164; HDA, f.1561, SDS, RSUP SRH,
Kut.5, 001.1–Katolička crkva kao ideološki i politički protivnik FNRJ, pр.219-221; kut.22–013.0.2,
р.318; Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma), рp.43-44, 52, 54).
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толически бастион против комунизма и нацизма. Усташите също виждат шанс в
нейните рамки да запазят формалната независимост на Хърватия. Тесни връзки
с архиепископа поддържат и министър Йосип Бален, както и Иво Богдан269. А
папският представител в Хърватия Джузепе Марконе прави обиколки в Босна и
Херцеговина и често посещава Сараево с цел да агитира населението в полза на
идеята за Дунавска федерация270.
През февруари и март 1944 г. министърът на правосъдието и вероизповеданията Павао Цанки и Степинац се срещат на няколко пъти. Няма точни данни за съдържанието на разговорите между тях, но най-вероятно те договорят
и заминаването на секретаря на архиепископа Степан Лацкович в Рим, което
се случва през март 1944 г. Лацкович носи две писма – едното до Ватиканския
държавен секретар Малионе във връзка със съюзническото бомбандиране на
хърватските градове, а второто – до английския посланник при Светия престол
относно тежкото положение на хърватския народ271.
Католическата църква влиза във връзка и с ХСП. През май 1944 г. А.
Степинац се опитва да склони Павелич да подаде оставка в полза на Вл. Мачек,
страната да се обяви за демократична република и да се призоват Съюзниците
да навлязат с войските си на нейна територия. Според някои извори, между
Съюзниците ����������������������������������������������������������������
и ХСП в края на войната се установяват контакти, в които посредничи именно Степинац. Кватерник дори изпраща писмо до архиепископа, в което разяснява новите усташки планове за спасяването на НДХ, в които участва
и селската партия272.
Сред усташите също има висши представители на властта, които търсят
връзка със Западните съюзници като възможност за спасението на хърватската
държава. Към края на войната такива са военният министър Анте Вокич273 и
министърът на външните работи Младен Лоркович. Степинац търси контакт
с тях вече като „опозиционери” и тайно се среща с А. Вокич на 29 август 1944 г.
269
И. Богдан засилва държавната пропаганда против комунизма, което допада особено
много на Католическата църква. (Вж. HDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1 Crkveni
problemi (Arhiva Hansa Helma), pр.8-9, 111).
270
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1251, л.2; България и Независимата хърватска държава )...,
с.318.
271
Stepinac mu je ime. ..., Knj.1, рp.57-58.
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Krizman, B. Ustaše i Treci Reich...., Vol.1, р.357; Krišto, J. Katolička crkva u Nezavisnoj
Državi Hrvatskoj…., р.471.
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Още като младеж се увлича от хърватската държавна идея. През октомври 1943
г. влиза в правителството на НДХ, а от януари до август 1944 г. оглавява Министерството на
въоръжените сили. (Вж. Matković, H. Op.cit., p.225).
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Изворите не дават информация за съдържанието на разговора, но вероятно се
обсъждат необходимите политически промени в НДХ274. Анте Павелич обаче
осуетява преврата на двамата министри и техните съмишленици и ги арестува275.
През декември 1944 г. А. Павелич настоява да се срещне с архиепископа
и Апостолическия легат Марконе. На 1 февруари 1945 г. Степинац го посещава и разговорът, касаещ съдбата на НДХ, трае цели два часа. Тъй като по това
време архиепископът е единствената фигура, ползваща се с авторитет в страната, Поглавникът настоява именно той да оглави подготвяното ново временно
правителство. Степинац обаче отказва с оправданието, че не желае да се меси
в политиката276. Истинската причина за отказа му е, че това би означавало той
да поеме властта директно от усташите и с това да се компрометира. Тогава управляващите правят опит да накарат всички религиозни общности в НДХ да
заклеймят властта на партизаните. Степинац се съгласява да участва в този съвместен акт, макар че той не се реализира до края на войната277.
В името на националния интерес Степинац е готов на всякакви политически компромиси. Той е твърдо против комунизма278, но за него четническата
опасност е доста по-сериозна от партизанската. Още през втората половина на
1943 г. той споделя пред К. Драганович, че ако трябва да избира между двете

274
Те се изразяват в отстраняване на Павелич от власт, създаване на правителство на ХСП,
разоръжаване на разположените на хърватска територия германски войски и допускане на съюзнически военни части на Адриатическото крайбрежие. (Вж. NARA, Records of the Department
of State Relating to Internal Affairs of Yugoslavia 1930-1944, M 1203, Decimal File 860H.01/9-844,
microfilm, 1203, roll 22; Dnevnik Alojzija Stepinca – In: Danas, 2.Х.1990, р.66).
275
Вокич и Лоркович остават в лагера в Лепоглава до 8 май 1945 г., когато са убити от
самите усташи. (Вж. Stepinac mu je ime.., Knj.1, р.136; Ramet, S. Nezavisna Država Hrvatska 19411945...., р.238).
Подробно за опита за преврат вж. Kisić-Kolanović, N. Mladen Lorković, ministar urotnik.
Z., 1998.
276
Dnevnik Alojzija Stepinca – In: Danas, 2.Х.1990, pр.66-67; Alexander, S. Church and
State..., р.39.
277
След войната е публикуван самият меморандум на Министерството на правосъдието
и вероизповеданията, в който се заклеймява комунистическата власт. Религиозните общности
обаче не го подкрепят. Евангелисткият епископ д-р Поп не му дава официален отговор, макар че
в свои проповеди напада комунистите. Мюсюлманите в правителството предлагат да се излезе
с декларация, която да се публикува в Сараево, но това така и не става до края на войната. (Вж.
Dokumenti o protunarodnom radu i zločinima jednog dijela katoličkog klera (ed. J. Horvat i Z. Štambuk),
Z., 1946, pр.405-407; Alexander, S. Croatia: The Catholic Church and Clergy…, р.59).
278
Още на 14 януари 1942 г. Степинац издава окръжно до духовенството под № 462, в
което поставя пред Католическата църква задачата да оглави борбата против комунизма.

230

ВТОРА ГЛАВА

КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА И ИДЕЯТА ЗА НЕЗАВИСИМА ХЪРВАТСКА ДЪРЖАВА

злини, би избрал по-малката – партизаните, тъй като те биха ликвидирали предимно свещениците и интелигенцията, докато в четническите планове влиза
изтреблението на цялото хърватско население от смесените региони279. Пред
кардинал Малионе през май 1943 г. архиепископът изразява тревогата си, че
Католическата църква отново ще бъде подложена на преследване, в случай че
властта в Хърватия за втори път попадне в ръцете на сърбите280. Затова Степинац
по-скоро би приел една нова власт на партизаните, отколкото на четниците. Той
винаги изхожда от хърватските национални интереси и това го прави последователен патриот. Дори германският военен представител в Загреб Хорстенау
отбелязва, че когато през октомври 1943 г. шефът на усташката пропаганда настоява Степинац да окаже натиск върху свещениците да държат речи против
комунизма, той отказва. Архиепископът е наясно, че след 1943 г. партизаните са
официално признати за опора на Съюзниците в Хърватия и с тази си постъпка
той показва, че по-скоро би застанал на тяхна страна, отколкото на тази на четниците. Ако ��������������������������������������������������������������
допуска, че възраждането на Ю���������������������������������
гослави��������������������������
я е възможно в края на войната, това според него може да е само като федерация на нации, пък било тя и
комунистическа. Така Хърватия би запазила частично своята държавност под
формата на автономия281. Духовенството най-много се страхува от „сръбския
изход” от края на войната. Ако има страна в конфликта, с която Степинац не
преговаря и не поддържа никакъв контакт, това са крайнонационалистическите
четници на Дража Михайлович.
Някои свещеници дори са така разочаровани от действията на усташите,
италианците и четниците на територията на НДХ, че в края на войната показват
открито симпатии към партизаните. На първо място това е свещеникът с немски
произход Светозар Ритиг. Но това се случва и с някои епископи от Далмация –
Пушич от Хвар, Милета от Шибеник, Бонефачич от Сплит, Мунзани от Задар
и други, които изразяват задоволството си от освобождението на региона от
италианците с помощта на партизанските части. Ето защо те декларират благодарноста си към „освободителната сила” на партизаните и лоялността си към
установената от тях нова власт във финалната фаза на войната (1944-1945 г.)282.

Nikolić, V. Pred vratima domovine. Susret s hrvatskom emigracijom 1965. Dojmovi i razgovori. Z, 1995, р.322.
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Actes et Documents du Saint Siege relatifs a la seconde guerre mondiale, v.9, рр.221-224.
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Kazimirović, V. Op.cit., р.280; Pavlowitch, S. Unconventional Perceptions..., р.78, 91.
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Alexander, S. Croatia: The Catholic Church and Clergy…, р.60.
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Колкото и да допускат някакви компромисни варианти, през 1944 г. и първите месеци на 1945 г. църковните върхове не се отказват и все по-отявлено защитават идеята за запазване на хърватската държавност. В изнесена проповед
в Мария Бистрица по време на годишната процесия през юли 1944 г. Степинац
говори за столетната борба на хърватския народ за свобода и за защитата на
държавната му самостоятелност след 1941 г. с цената на много жертви. Той изразява убедеността си, че хърватският народ доброволно не би се отрекъл от
правото си на свобода и независимост283.
Най-ясно отношението на католическите епископи към НДХ личи в
Пасторалното им писмо от 24 март 1945 г., издадено след провеждането на тяхната трета за времето на НДХ конференция в Загреб. Писмото защитава правото на хърватите да имат своя държава. В него се заявява, че „хърватският
народ през цялата си 1300-годишна история никога не е престанал да заявява
чрез плебисцит, че няма да се откаже от правото си на свобода и независимост,
към които се стреми и всяка друга нация”. Епископите разясняват, че по време
на Втората световна война, когато НДХ е вече факт, те само са уважили волята на своя народ да има своя държава „по божиите и човешките закони”284. В
писмото те на практика се изказват за съхраняването на НДХ. Не случайно то е
преведено на няколко чужди езика, тъй като има за цел да повлияе на Ватикана
и Великите сили, от които тогава зависи съдбата на Хърватия – най-вече САЩ
и Великобритания.
Лоялността на Степинац към хърватската държава си остава непоклатима до самия край на войната. Заедно с дипломатическия корпус архиепископът
участва с църковна делегация при приемането на новогодишните поздравления
от Павелич за 1945 г. На 10 април с.г. главата на Римокатолическата църква в
НДХ организира отпразнуването на четвъртата годишнина от основаването й с
меса в катедралата и „Те Деум” по всички черкви. Въпреки че той лично не произнася молитвата в катедралата, в нея се изразява благодарност към усташите за
жертвите, които са дали за основаването на НДХ, и се отправя молба към Бога да
помогне на хърватския народ да я съхрани при сложните политически условия
в страната285. Както се изказва на 10 февруари 1981 г. един от следващите загребски архиепископи кардинал Франьо Кухарич, Степинац винаги се ръководи от

Kolanović, J. Op.cit., p.315.
KL, br.12-13, 29.III.1945; Mužić, I. Hrvatska politika…., р.247.
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принципа, че „всяка нация има право на свобода, идентичност и сувернитет и
ако той е валиден за всеки народ..., тогава логично е валиден и за хърватския
народ”. Доколкото Степинац защитава този принцип, за Кухарич той е патриот
и „приятел на своя народ”286.
Всъщност Степинац поддържа контакт с Павелич до самия крах на НДХ.
Личният секретар на Марконе – Джузепе Масуци287, дори споменава в дневника
си, че на 3 май 1945 г. те се срещат отново, за да обсъдят евентуално пътуване на
архиепископа до Рим288. На следващия ден Степинац е посетен от усташкия генерал Мошков, който го подтиква да влезе в контакт с Вл. Мачек, интерниран по
това време в собствения си дом. Срещата на Степинац с лидера на ХСП наистина се провежда, макар че детайли от нея не са известни. Ген. Мошков се опитва
да убеди архиепископа да напусне страната, тъй като може да бъде убит от комунистите, но той отказва. Степинац остава в Загреб дори след „Блайбургската
трагедия” за хърватския народ289. В началото на май той призовава духовниците
да решат за себе си по съвест дали да напуснат страната или да останат на църковните си постове290.
Когато на 8 май 1945 г. партизаните са пред Загреб, архиепископът и Дж.
Масуци убеждават немците и усташкия командир Лубурич да не оказват въоръжена съпротива. Същия ден партизаните влизат в града. И. Шарич, който е найЦит. по Ramet, P. From Strossmayer to Stepinac..., р.134.
Джузепе Масуци (1906-1964) е личният секретар на Апостолическия легат Марконе.
Той е монах в бенедиктинтското абатство Монтеверджине от 1919 г. Учи в Рим, където през 1932
г. защитава докторат по църковно право. Заминава с Марконе за Загреб, където за кратко време
научава хърватски език. Води си дневник, който публикува през 1967 г. в Мадрид на хърватски
под името „Misija u Hrvatskoj 1941-1946”. Остава в Загреб до 1946 г., когато под натиска на комунистическата власт се връща в Италия. (Вж. Benigar, A. Op.cit., р.373; Krišto, J. Sukob simbola....,
р.56).
288
Masucci, G. Op.cit., р.195.
289
„Блайбургската трагедия” за хърватите са събитията, които се случват от 7 до 15 май
1945 г., веднага след официалния край на Втората световна война, близо до каринтския град
Блайбург (на австрийско-словенската граница). Около 60-80 000 хървати (най-вече домобрани и
усташи, придружавани от мирно население, предимно жени и деца) се изтеглят пред напредващите партизански части на Тито на север към Австрия, надявайки се да се предадат на британската армия и така да спасят живота си. Британците обаче отказват да ги приемат и ги „връщат”
на югославските сили. Повечето хървати са избити по жесток начин, а останалите живи масово
са съдени и изпратени в затвори. Трудно е да се установи точният брой на загиналите, но според
повечето автори той варира между 12 000 и 55 000 души. (Вж. Žerjavić, V. Opsesije i megalomanje
oko Jasenovca i Bleiburga. Gubici stanovništva Jugoslavije u drugom svetskom ratu. Z., 1992; Nikolić, V.
(ed.) Bleiburškd tragedija hrvatskog naroda. Z., 1993; Dizdar, Z., V. Geiger, M. Rupić. Bleiburg i križni
put. – In: Marulić, god. XXIX, 1996, br. 5 и др.).
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тясно свързан с усташката власт, се изтегля с отстъпващите сили към Австрия,
като по пътя към него се присъединава епископ Й. Гарич от Баня Лука (който
умира в изгнание в Грац), а по-късно и архиепископ Г. Рожман от Любляна. Те
намират спасение в манастири в Австрия и Швейцария291.
Демографските загуби в Хърватия от периода 1941-1945 г., по най-нови
изчисления, са към 285 000292. Католическата църква също излиза доста пострадала от Втората световна война. Свещеници, богослови, монахини и други духовни лица са масово избивани от партизани и четници, като най-големи жертви те дават в Босна и Херцеговина, и то най-вече сред францисканците. Само
Загребската архиепископия губи 23 души по време на войната293.
А. Степинац се вълнува не само за съдбата на църквата, но и за целия хърватски народ. Той се проявява като истински родолюбец, за когото няма значение с какви политически средства може да се постигне голямата национална задача – архиепископът преговаря с всички играчи на политическата сцена в зенита на НДХ, търси когато е необходимо и подкрепата на Ватикана и Съюзниците
с една единствена цел – да се подсигури съхраняването на хърватската държавност и в бъдеще. Затова в създаването на новата югославска федерация той вижда не толкова опасност за съществуването на Католическата църква, колкото за
съдбата на целия хърватски народ.
Още през междувоенния период духовниците искат да видят народа си
освободен от сръбска доминация и имащ своя собствена национална държава.
В тази насока те споделят мнението и настроенията на огромната част от своите
сънародници. След като Католическата църква�������������������������������
столетия
������������������������������
наред буди хърватското национално съзнание и оглавява борбата за своя народ за свобода и независимост, няма съмнение, че тя подкрепя акта на създаването на Независимата
държава Хърватия през април 1941 г. Каквато и политика да водят Павелич и
усташите, те все пак са католици, а страната е с преобладаващо католическо
население и това не може да не се отчете от църковните власти в страната. А
страхът от комунизма и антисърбизма (породени от опасността Хърватия да
бъде включена в една бъдеща комунистическа федерация, в която Сърбия като
Alexander, S. The Triple Myth…, р.114.
Хървати са избивани от четници, партизани, немци, италианци, унгарци, англо-американци, мюсюлмани и т.н. (За жертвите вж. Kočović, B. Žrtve drugog svetskog rata u Jugoslaviji,
London, 1985, рр. 107-109,124-126; Žerjavić, V. Gubici stanovništva Jugoslavije u drugom svjetskom
ratu. Z., 1989, рр. 36-37, 104-107,172-173).
293
Baković, A. Hrvatski svećenici-žrtve Bleiburga. Međunarodni znanstveni skup „Bleiburg
1945.-1995”, Zagreb, 12-13.V.1995, Zbornk radova. Z., 1997, рр.96-97.
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победител пак ще е хегемон), я подтикват да подкрепя усташкия режим, с цел
НДХ да не загуби независимостта си, и то в полза на Сърбия.
Поради това, че политическите партии в НДХ са забранени, техните симпатизанти изчакват пасивно края на войната (ХСП е почти ликвидирана и на
практика не функционира в страната). Така основните политически сили на територията на НДХ се оказват, от една страна – крайните националисти-усташи,
които поемат властта през април 1941 г., и от друга – полувоенизираните отряди от четници и партизани, излезли по горите. Както се вижда, ситуацията не
предлага избор на Католическата църква – тя няма реална алтернатива кого да
подкрепи във военновременните условия. Тя предпочита „най-малкото зло” за
момента, каквото е усташката власт, още повече, че тя по национален признак
е хърватска, а по религиозен – католическа (докато четниците се рекрутират от
пречанските сърби и от техни сънародници от Сърбия, т.е. те са православни,
а партизаните – от сърби, евреи и хървати, които са ръководени от атеисти).
Отношението на Католическата църква към усташкия режим не е по-различно
от това, към която и да било друга легитимна хърватска власт, което е в духа на
многовековната църковна традиция.
Въпреки че основната цел на усташите след 10 април 1941 г. е да създадат
„ред и сигурност“ в страната, на практика в НДХ царят хаос и безпорядък. През
1941-1945 г.���������������������������������������������������������������
усташите
��������������������������������������������������������������
идват на власт с добре формулирана национална
������������������
програма, но нямат разработена програма
��������������������������������������������������
за управление����������������������������
. ��������������������������
Поради това���������������
в своята политика в НДХ те импровизират и допускат сериозни грешки. Духовниците обаче
са готови да им ги простят, смятайки, че те произтичат от политическата им
неопитност. Поради тази причина и епископатът публично не осъжда режима,
чиято алтернатива е великосръбска или комунистическа диктатура. Повечето
хървати също хранят надежда, че тяхната държава може да се съхрани и след
края на войната. Те разчитат, че Западът ще подкрепи една некомунистическа
Хърватия вместо комунистическа Югославия. До края на военния конфликт
Степинац се плаши от комунизма повече, отколкото от нацизма – особено от
партизанското отмъщение, тъй като още по време на войната много католически свещеници са избити.
За болшинството представители на Католическата църква бракът „по
сметка” с усташите не е щастлив и безоблачен, но те не излизат от тази обвързаност – особено преценявайки, че голямата опасност от комунизма е обща за двете страни. Под въпрос е запазването на хърватската държава, а това се възприема като гаранция за оцеляването на хърватската нация. До последния момент
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Степинац се опитва да убеди усташкото правителство да изостави крайнонационалистическата си политика, за да спаси не само своя режим, но и своя народ.
Съветите му обаче не са чути и се сбъдва пророчеството му, че усташката власт
и Независимата държава Хърватия ще слязат заедно от политическата сцена. За
съжаление това се превръщат в реалност през май 1945 г.
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1. НАПРЕЖЕНИЕ В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЕПИСКОПАТА И
УСТАШКАТА ВЛАСТ
Водена от идеята за държавна независимост, Католическата църква в
НДХ оказва известна подкрепа на усташкия режим, най-вече в началото на
войната, но това увлечение бързо отшумява – особено при висшата йерархия,
а дори и сред някои представители на нисшето духовенство. Това явление не
е самобитно хърватско.�������������������������������������������������
Историческите документи илюстрират връзката между крайните
�����������������������������������������������������������������������
националисти��������������������������������������������������
и Католическата
�����������������������������������������������
църква���������������������������
, но в същото време разкриват и отрицателното отношение на духовенството и Ватикана към фашистката и нацистката идеология. Днес вече няма спор, че в Словакия Тисо води борба
за ограничаване влиянието на пронацистките радикали от Народната партия,
в НДХ Степинац често е в опозиция на усташкия режим, а в Италия католическите вестници „Чивилта Католика“ (Civiltà cattolica)1 и „Осерваторе Романо“
(L‘Osservatore Romano)2 често критиуват расовата теория и политика, намерили
място на Стария континент. Всъщност Католическата църква и духовенството
се чувстват „комфортно” при авторитарните десни режими дотолкова, доколкото те не са „революционни”, крайно радикални и не стигат до ексцесии, а се
придържат към местните традиции. Това, че отделни католически свещеници
подкрепят фашисткото или нацисткото движение не означава, че църквата като
институция е на тяхна страна. Много от духовниците в региона пък помагат на
1
В Италия седмичникът на йезуитите „Чивилта Католика“ („Католическа цивилизация”( е сред най-старите италиански католически периодични издания (излиза от 1850 г. в Рим).
2
„Осерваторе Романо“ („Римски наблюдател”) е официалният всекидневник на Ватикана от 1861 г. насетне.
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преследваните групи и лица и изобличават нацистките и фашистките изсъпления. Мнозина от тях са преследвани, а някои дори затваряни или депортирани
в Германия3.
Според някои от старите тези в историографията църквата не само не
протестира против престъпленията на режима в Хърватия, но дори ги подкрепя и едва ли не инициира. Опозиционните действия на църквата спрямо
усташката власт дълги години са прикривани от марксистката историография.
Комунистическите дейци имат идеологически и политически причини да се
опитват да намалят влиянието на църквата сред населението в нова, комунистическа Югославия. Затова водят масивна пропаганда против нея. За тях е важно
да представят църквата като изпълнител на волята на усташите и да прикрият
сериозната й опозиция на режима.
Фактите обаче сочат, че усташката националистическа идеология и политика в значителна степен са в противоречие с морала и християнските принципи на католическото духовенство. И до днес църквата в Хърватия твърде внимателно публикува, и то само част от документите, с които разполага. Някои от тях
са издадени в годините непосредствено след процеса срещу Степинац, но винаги
изниква въпросът за тяхната автентичност, тъй като изследователите все още
нямат достъп до целия арсенал от документацията, а им се позволява да ползват
само отделни – при това подбрани материали. Въпреки това, повечето извори
сочат, че отношенията църква-държава съвсем не са толкова идилични, колкото
ги представя усташката пропаганда4.����������������������������������������
На тяхна база през последните десетилетия в историографията се правят сериозни опити за преоценка на възгледите за
ролята на Католическата църква по време на войната в Хърватия5.
През военния период именно усташите са тези, които разпространяват
тезата за подкрепата на режима от църквата, налагайки я и в пропагандата си.
Те дори проповядват, че делото им е благословено от Бога и църквата. Всъщност
3
Hrvatski Državni arhiv, Zagreb (HDA), f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1 Crkveni
problemi (Arhiva Hansa Helma), рр.1-3; Wolff, R. and J. Hoensch (ed.). Catholics, the State, and the
European Radical Right, 1919-1945. Boulder, Colorado, 1987, p.ХІ-ХІІ, 129,153; Wolff, R. The Balkans
in Our Time. Harvard University Press, Cambridge, 1974, p. 225.
4
Юре Крищо в последно време публикува много материали за църквата, включително
и един том с документи под наслов „Католическата църква и Независимата държава Хърватия
1941-1945. Документи“. (Вж. Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945. ���
Dokumenti, Knj.2, Z., 1998).
5
Pavlowitch, S. The Improbable Survivor. Yugoslavia and It’s Problems, 1918-1988. Columbus,
Ohio State University Press, 1988, p.101. Krišto, J. Dalekosežne posljedice netočnog pridijevanja: Je li
bilo klerikalizma u Hrvata? – In: ČSP, 1993, br.2-3, p.18;
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нито духовенството в НДХ, нито Ватиканът могат да приемат факта, че Павелич
се опитва да ���������������������������������������������������������������
постави �������������������������������������������������������
църква�������������������������������������������������
та под своя зависимост.��������������������������
�������������������������
Въпреки че използва
��������������
влиянието на католицизма и слага външен католически етикет на цялата си дейност,
той няма
������������������������������������������������������������������������
намерение да засилва позициите й в страната. Известно е, че авторитарните диктатори не търпят силни и самостоятелни държавни или обществени
институции, каквато е църквата.������������������������������������������
Ето защо ��������������������������������
Поглавникът прави всички възможно да постави католическото духовенство под свой контрол6.
По време на войната Католическата църква се оказва в центъра на политическия живот. В страната се очертават два вида отпор на усташкия режим: активен – на партизани и четници, и пасивен – на други слоеве от населението. По
време на усташкото управление двете най-големи политически и обществени
сили в страната – ХСП и Католическата църква, остават пасивни, въпреки че и
сред двете могат да се намерят индивидуални примери както на сътрудничество,
така и на опозиция на властта. Отначало и Вл. Мачек, и А. Степинац призовават
населението да подкрепи усташкия режим, надявайки се на по-добро бъдеще
за НДХ. Скоро обаче следва разочарование. Мачек се оттегля от политическата
сцена (първо – в родното си село, а после е пратен в лагер), а Степинац заема позиция на недиректна намеса в политиката7. По този начин основните хърватски
лидери са неутрализирани, единствената голяма политическа сила в страната от
междувоенния период – ХСП, е почти ликвидирана и пасивно изчаква края на
войната, а контролът върху държавата се оказва в ръцете на група фанатици,
които дават израз на националистическите страсти в страната, натрупани с десетилетия. Така липсата на активност у демократично ориентираните политически и обществени сили в страната отваря пътя за настъпление на радикалните
и крайни движения, като тези на усташите, партизаните и четниците, борбите
между които в новата обстановка през 1941-1945 г. водят Хърватия до изтощителна гражданска война8.
Църквата не може да заеме официална позиция по отношение на усташкото управление, тъй като в нейните среди не съществува общо становище по
този въпрос. В разговор с външния министър на Италия граф Чано9 през декем6
Hrvatska revija, br.4, XII.1951, рр.385-386; Mužić, I. Hrvatska politika i jugoslavenska ideja.
Split, 1969, р.232.
7
Jelavich, B. History of the Balkans. Cambridge University Press, 1983, Vol.2, р.264.
8
Jelic-Butic, F. Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945. Z., 1977; 2nd edn., 1978,
pp.263-265; Stančić, N. Hrvatska nacija i nacionalizam u 19. i 20. stoljeću. Z., 2002, pp.218-219.
9
Галеацо Чано е зет на Мусолини и министър на външните работи на Италия от 1936
г. През 1943 г. е назначен за италиански посланик във Ватикана. Автор е на мемоарната книга

239

КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА И УСТАШКИЯТ РЕЖИМ В ХЪРВАТИЯ (1941–1945)

ври 1941 г. Поглавникът заявява, че нисшето духовенство поддържа усташката
власт, но „някои от епископите са нескрито неприятелски настроени” към нея10.
През април 1942 г. югославското правителство в емиграция получава информация, че Степинац и висшият клир са против режима, докато нисшето духовенство, въпреки всички забрани, си сътрудничи с него. В друго известие се посочва, че архиепископът се държи „достойно” и никога не е участвал в ексцесиите
на нисшия клир. В резултат на тази информация югославското правителство в
Лондон прави ясно разграничение между висшето духовенство, което е антиусташки настроено, и нисшето – особено францисканците в Босна и Херцеговина,
които стоят на страната на режима и участват в извършването на някои от престъпленията11. Това разграничение е изключително важно, тъй като такова не е
правено десетилетия наред в литературата, а срещу Католическата църква са
отправяни сериозни обвинения и упреци и тя като цяло е заклеймявана като
единна проусташка организация.
През военните години все повече расте дистанцията между Степинац и
някои от проусташки ориентираните свещеници. Има много примери на колаборация, както и на опозиция в църковните среди. И докато нисшите духовни
сановници са по-податливи на усташкото влияние, архипиескоп Степинац и висшето духовенство остават настрана от държавната крайнонационалистическа
политика и от доктрините на тоталитаризма, които превръщат НДХ в истинско „царство на терора“. Броят на епископите, които симпатизират на режима,
е сравнително малък и църквата като организация не заема официална проусташка позиция. Хърватските духовници нямат изтъкнати представители като
Хлинка или Тисо, които са известни с крайните си националистически симпатии и стават видни десни политически лидери.
По време на войната редица от хърватските епископи, включително и
архиепископ Степинац, опонират на крайната националистическа политика
на военновременното правителство на Павелич – особено във връзка с кървавата разправа с „националните врагове” и изтреблението на цели етнически
общности в НДХ. И ако някои от свещениците не симпатизират на усташите,
то е не поради липсата на патриотизъм, а поради ексцесиите и терора, които
характеризират усташкото управление. Висшето духовенство е против край-

„Ciano’s Hidden Diary 1939-1943”. (New York, 1952).
10
Ciano, G. Ciano’s Diplomatic Papers (ed. M. Muggeridge). London, 1948, p.472.
11
Boban, L. Hrvatska u arhivima izbjegličke vlade 1941-1943. Z., 1985, рр.42-44, 53-54, 63.
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ния национализъм, а не против национализма изобщо12. Още през 1938 г. във в.
„Католически лист” се прави разграничението, че „здравият национализъм” защитава нацията – особено малката, като я предпазва от изчезване, докато „крайният национализъм” е един вид шовинизъм, който води до омраза, жестокости
и дори до войни13.
Църквата е изправена пред военната ситуация на пълен хаос в страната.
Властта е безсилна – след бунта на сърбите от юли-август 1941 г. в НДХ цари беззаконие, особено на територията на Босна и Херцеговина. Политическият връх
на страната се превръща в извор на антагонизъм и започва война срещу част
от собственото си население. Усташите са малко на брой хора – завърнали се в
страната си бивши емигранти, които използват военните условия и историческите обстоятелства, за да застанат начело на държавата. Върху тях пада отговорността за случващото се в Хърватия. Италия се възползва от цялата ситуация и реокупира още през есента на 1941 г. близо половината от територията на
страната (задържа се там до капитулацията си през септември 1943 г.), а Райхът
практически се разпорежда с цялата власт в своята зона, която след италианската капитулация се разпростира над цялата хърватска държавна територия14.
Страната се покрива с мрежа от затвори и лагери, където хиляди хора губят живота си без разлика на верска или национална принадлежност – най-вече
сърби, евреи и цигани. На този терор са подложени и много хървати – главно
с леви политически възгледи – лявото крило на ХСП или членове на ЮКП15.
Поради тази причина много хървати, които в началото приемат НДХ като осъществяване на мечтата им за независима национална държава, скоро се разочароват. Така усташите, нямайки подкрепата на мнозинството от сънародниците
си, удържат властта с помощта на немската военна сила и държавния терор.

В�����������������������������������������������������������������������������
п���������������������������������������������������������������������������
исмо�����������������������������������������������������������������������
то си������������������������������������������������������������������
от декември
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
1941�������������������������������������������������
г.����������������������������������������������
до маршал Кейтел, шеф на върхов��������������
ното����������
ком������
андване на Вермахта�����������������������������������������������������������������������������
,����������������������������������������������������������������������������
Е. Д. Кватерник неправилно ������������������������������������������������
заявява, че�������������������������������������
„висшият клир е неприятел на хърв���
атския национализъм”. Всъщност той визира крайния усташки национализъм, тъй като усташите
не допускат, че съществува друг национализъм, освен техния. (Вж. HDA, f.1561, SDS, RSUP SRH,
Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma), р.52, 68).
13
Katolički list (KL), br.33, 18.VIII.1938.
14
Biondich, M. Kontraverze u vezi s Katoličkom crkvom u Hrvatskoj u vrijeme rata 1941-1945.
In: Ramet, S. (ed.). Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945. Zbornik radova. Z., 2009, рр.163-164, 396397.
15
Dizdar, Z. Logor Kerestinec. - Іn: Povijesni prilozi, 1989, br. 8, pp.145-192; Dizdar, Z. Logori
na području sjeverozapadne Hrvatske u toku drugoga svjetskoga rata 1941.-1945. godine. – In: ČSP,
1990, br. 1-2, рр. 88-89.
12
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Както вече бе подчертано в предходното изложение, в първите месеци
след създаването на НДХ�������������������������������������������������
������������������������������������������������
повечето����������������������������������������
дух������������������������������������
овни��������������������������������
ци������������������������������
дават подкрепата си за националистите, но с времето, когато легалното управление се заменя с беззаконие,
я оттеглят. След като новите власти приемат расовата теория на нацистите и
започват широка акция по преследване на евреи, цигани и сърби и на хървати
с различни от техните политически възгледи, църковният клир се дистанцира,
виждайки, че политиката спрямо част от населението в НДХ не е в съзвучие с
християнските принципи, и страхувайки се, че тя ще навреди на каузата на католицизма в НДХ. Това, че усташите са далеч от образа на „праведните“ католици,
кара духовенството да преосмисли позицията си спрямо тях и често да критикува режима в духа на християнския морал и ценности16.
А. Степинац си дава сметка, че и част от усташите, които сами наричат
себе си „добри” католици, всъщност нямат нищо общо с моралните принципи,
които проповядва Католическата църква, и участват пряко в престъпленията на
режима. Това, което църквата иска, е властите да обуздаят насилието, извършвано от екзалтирани усташки функционери в страната, и управляващите да бъдат
„отговорни” към собственото си население17. През есента на 1942 г. вече дори
американците съобщават, че „днес има много известни опоненти на режима
сред хърватското католическо духовенство и католическата младеж”18. А проюгославските кръгове говорят за „затегнатите отношения” между епископата и
правителството, които се пораждат главно поради опозиционното държане на
Степинац. Според оценката на Стела Александър, това води до „комплициране,
противоречия, парадокси и дилеми” в политическия живот на страната19.
Висшите духовни власти не приемат и не защитават нацистката, фашистката или усташката идеология и техните политически доктрини. Още през март
1937 г. папа Пий ХІ осъжда Хитлер и нацизма като врагове на църквата. По този
въпрос А. Степинац следва линията на поведение на Ватикана. През 1938-1940
г. той вече критикува и нацизма, който залива Европа (наричайки го „немското
поганство” и „езичество”), и фашизма, призовавайки Хърватия да се „освободи”
16
HDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1.28, 22.12.1945, р.20; Katalinic, K. Rađanje
drđave: NDH, Tito, „hrvatsko proljece” i 1991. Z., 1994, р.114.
17
Krišto, J. Op.cit., Knj.2, Dokumenti, р.118; Bilandžić, D. Hrvatska moderna povijest. Z.,
1999, рр.183-184.
18
National Archives and Record Administration, Washington, D.C. (NARA), M 1203,
doc.860H.00/10-542.
19
Alexander, S. ���������������������������������������������������������������������������
The Triple Myth. The Life of Archbishop A����������������������������������
lojzije���������������������������
Stepinac. New York, Colum������
bia University Press-Boulder, 1987, р.5.
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от тези идеологии, които застрашават моралните устои на обществото и водят
до „бруталност”, „робство” и „концентрационни лагери”20.
Степинац вижда двете заплахи за църквата по време на войната в комунизма и нацизма. Той споделя Ватиканската теза, че нацизмът е по-малкото зло,
което съвсем не означава, че подкрепя нацистите или усташите. Още от самото
начало архиепископът не одобрява асоциирането на новата НДХ с Германия и
нацистката идеология. И това е напълно разбираемо, като се има предвид, че
Хитлер вижда в християнството враг и смята, че с края на войната религията
ще изчезне. Това, че на 20 юли 1933 г. между Светия престол и Третия Райх се
сключва конкордат не означава сближаване, тъй като той не се спазва21. В края
на май 1942 г. Степинац протестира срещу обявяването на „новия световен ред”,
в който човешкият живот не се цени и заявява, че Католическата църква няма да
се подчини на нито една власт, която нарушава елементарните човешки права,
както и свободата на съвестта22.
Публичните изяви на Степинац по време на войната са твърде смели за
времето си. Всъщност никой друг освен него в Хърватия не се осмелява да критикува открито усташката идеология и политика. Това се счита за недопустимо
при един авторитарен режим, който налага строга цензура върху всяка мисъл,
изразена в общественото пространство. В речите и проповедите си архиепископът открито се противопоставя на националсоциализма и фашизма, които нарича „езически” и „безбожни теории”, които „тровят” света, насаждайки омразата
като двигател на човешкото поведение и като основа на световната политика23.
През март 1943 г. той опраделя военните години като време, в което човешкото
достойство и живот не се ценят, което е в противоречие с католическите принципи и учение. Пасторалното му писмо от 31 октомври 1943 г., в което се противопоставя на делението на расите на висши и нисши, се чете по черквите из
цялата страна и води до ареста на много свещеници, тъй като в него дословно
се казва: „Католическата църква не може да приеме как раси или нации заради

20

p.22.

KL, br.34, 22.VIII.1940; Sluga Božji. Alojzije Stepinac. Glasnik Postaluture, 1995, br.1-2,

Šanjek, F. Dr. Alozije Stepinac i Nezavisna Država Hrvatska u svjetlu nadbiskupova dossiera
Svetoj Stolici (1943.) – In: Croatica Christiana, 1997, br.40, рр.138-139.
22
Gitman, E. A Question of Judgment: Dr. Alojzije Stepinac and the Jews. – In: Review of Croatioan History, vol.II, 2006, br.1, р.67; Alexander, S. Church and State in Yugoslavia since 1945. London,
Cambridge University Press, 1979, рр.34-35.
23
Това Степинац заявява в проповед още на 26 октомври 1941 г. (Вж. KL, br.43, 31.X.1941).
21
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това, че са големи или силни, вършат насилие над по-слаби такива”24. На 1 ноември 1943 г. Степинац отново държи остра реч против националсоциализма и
расизма25.
Но обвързването с нацистка Германия е само една от причините усташите да загубят благоволението на Загребския архиепископ. Църковният елит и
държавната власт понякога са партньори, а друг път – опоненти в решаването
на съдбините на народа в сложните военни условия. Пред църквата стои алтернативата – директно да се противопостави на гражданската власт, или индиректно – тъй като откритата конфронтация не би могла да донесе желания
резултат. При това трябва да се отчете, че неопределеността в отношението на
А. Степинац към новата власт идва от това, че усташите са хървати и католици
и е трудно да се опълчи официално срещу тях. А и самата критика на режима би
се изтълкувала като въвличане на Католическата църква в политическия живот
на страната.
Част от духовенството винаги е хранело сериозни резерви към италианците заради териториалните им претенции към Истрия и Далмация. Практически
висшият клир, разочарован от предателството по отношение на хърватските
национални интереси, е в опозиция на властта от подписването на Римските
договори на 18 май 1941 г., та чак до италианската капитулация на 10 септември
1943 г.26.
Духовенството е и против огромното влияние на Германия върху политиката на НДХ. То скоро разбира, че Райхът, и до определена степен Италия,
всъщност разполагат с властта в страната, а Поглавникът е само техен наместник, който би направил всичко, което те поискат, за да се задържи на власт. В
свое писмо от 6 март 1943 г. А. Степинац критикува Павелич заради намесата на

24
Krišto, J. The Catholic Church in Croatia and Bosnia-Herzegovina in the Face of Totalitarian
Ideologies and Regimes. – In: Religion under Siege. The Roman Catholic Church in Occupied Europe
(1939-1950). (ed. Gevers, L. and J. Bank), vol.I, Peeters, Paris, 2007, р.62.
25
През есента на 1943 г. е убит братът на Степинац от немците и това предизвиква особено острата му реакция. (Вж. България и Независимата хърватска държава /1941-1944). Дипломатически документи. Поредица „Архивите говорят“, №23. Главно управление на архивите
при Министерския съвет на Република България. С., 2004, р.388; Stepinac mu je ime. Zbornik
uspomena, svjedočanstva i dokumenta (ed.V. Nikolić). Z., 1991, Knj.1, р.48).
26
HDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma),
р.82, 101; Pavlowitch, S. Hitler’s New Disorder. The Second World War in Yugoslavia. Columbia University Press, New York, 2008, pр.35-36.

244

ТРЕТА ГЛАВА

КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА И УСТАШКОТО УПРАВЛЕНИЕ

„чуждите сили” във вътрешнополитическия живот на страната�����������������
и
����������������
открито заявява, че „като свещеник и хърватин не понася немците и италианците”27.
Освен италиански, в НДХ се шири и немски терор, който започва още
през април 1941 г. и трае до самия край на войната. Затова архиепископът се
държи доста резервирано към немците, поддържа само официални отношения
с тях����������������������������������������������������������������������
, доколкото ����������������������������������������������������������
изобщо са
���������������������������������������������������
������������������������������������������������
необходими��������������������������������������
.�������������������������������������
Той осъжда набезите над мирно и беззащитно население, извършвани от немските военни части на хърватска територия и не се колебае да протестира пред фон Хорстенау в този дух28. Наред с партизаните, от ексцесиите им страдат и цивилни – особено когато немците имат
съмнение, че помагат на нелегалните комунистически групи. Архиепископът
се противопоставя на немската практика на терените, където воюват с партизаните, военните им части да опожаряват цели села и да избиват населението,
или да го пращат по усташки или нацистки лагери, държейки го колективно
отговорно за актовете на саботаж29. На много места не са пощадени и енорийските свещеници. Нацистите създават и свои лагери на хърватска територия,
като тези в Земун, Винковци, Сисак и Янкомир, в които интернират много хървати, като по-способните изпращат на работа в Германия, а останалите избиват30. Степинац се опитва да помага и на 200-те хиляди хървати, изпратени на
принудителна работа в Райха. Той дори изпраща свещеници, които да се грижат
за религиозните им нужди.
Главата на Римокатолическата църква в НДХ се притеснява и от диктаторските мерки на управление на Павелич, които с течение на времето стават
все по-видими и вече засягат и интересите на църквата. Той е п���������������
����������������
роти�����������
в всеки реж�������������������������������������������������������������������������
им�����������������������������������������������������������������������
, к��������������������������������������������������������������������
ой������������������������������������������������������������������
то би оспорвал позициите на ��������������������������������������
духовенството –
������������������������
дори на уст�����������
аши��������
те, чиято католическа линия на поведение не е под съмнение. Според него новата власт
27
28

р.42.

Boban, L. Op.cit., pр.161-162; Alexander, S. The Triple Myth…, р.60.
HDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma),

29
Степинац заклеймява порочната и нехристиянска практика за един убит немски войник да се унищожават стотици заложници и цели села. (Вж. Biondich, M. Op.cit., р.150).
30
Така например, след италианската капитулация и настаняването на немците по цялото
далматинско крайбрежие в края на 1943 г., през о-в Вис в Италия преминават над 40 000 хърватски бежанци от немския терор, от които близо 28 000 намират спасение в Египет. (Вж. HDA, f.
MUP RH, br, I-61/892-893; f. ZKRZ GUZ, kut. 21; f .Glavno zapovjedništvo oružništva, kut. 3, 4).
Няма точна статистика колко жертви са дали хърватите поради немския терор в страната, но по данни на Комисията за военните щети в Хърватия това са около 120 000 души, от
които 80 000 цивилни. (Вж. Horvat, V. Nadbiskup Alojzije cardinal Stepinac i totalitarni režimi. – In:
Obnovljeni zivot: časopis za religioznu kulturu, br.1-2, 1996, р.156).
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ползва католицизма и Католическата църква за свои теснополитически цели –
като средство за популяризиране на властта си. Още в началото на август 1941
г. Степинац вече се оплаква на Апостолическия легат Джузепе Марконе, че държавната власт се опитва да подчини църквата и би жертвала нейните интереси заради своите31. Католическата преса също е подложена на строга цензура32.
Още на 15 май 1941 г. Степинац споделя пред министър М. Будак разочарованието си, че дори белградската цензура не е била толкова крайна, колкото усташката, налагана от Хърватския журналистически комитет33.
Висшата църковна йерархия в НДХ всъщност провежда политиката на
Ватикана, като се съобразява с международната ситуация. О�����������������
бтяга������������
нето��������
на цър����
ковно-държавните отношения до голяма степен е и заради неодобрението от
страна на Светия престол на усташката политика. Още на 6 юни 1941 г., при
посещението си при Хитлер в резиденцията му в Бергхоф, Поглавникът се оплаква пред немския външен министър Рибентроп, че нисшето духовенство в НДХ
подкрепя усташите, но висшата йерархия, и особено Степинац, са в опозиция на
режима не защото са просръбски настроени, а заради резервираната позиция на
Ватикана към НДХ34.
Като идеология хърватският краен национализъм никога не е прие
ман с одобрение и не е окуражаван открито и официално от духовенството в
Хърватия или от Светия престол. Църквата защитава националните права, ако
те са заплашени, но не превръща нацията в идол, а я разглежда като „общност,
славеща Бога”35. Църковните канони забраняват участието на клира в политиката на страната. Те дават свобода на вярващите сами да определят партийнополитическата си принадлежност. А. Степинац не разрешава на свещениците да
полагат усташка клетва36, разяснявайки, че ако има такива, които са го направиMasucci, G. Misija u Hrvatskoj 1941-1946. Madrid, Valencia, 1967, р.32.
Според показанията на редактора на „Католически лист” Янко Пенич, на колегите му е
определяно какво да пишат, отправяни са им заплахи, а и директно материалите им са преработвани, което често е променяло смисъла им. (Вж. Pattee, R. The Case of Cardinal Aloysius Stepinac.
Milwaukee: The Bruce Publishing Company, 1953, р.35).
33
Dnevnik Alojzija Stepinca- In: Danas, 28.VІІІ.1990, р.67.
34
Павелич подчертава, че ще допусне Степинац да продължи да ръководи църквата,
само ако е „кротък, доколкото това е възможно”. (Вж. Krizman, B. NDH između Hitlera i Mussolinija. Z., 1986, рр.139-140).
35
Krišto, J. The Catholic Church and the Jews in the Independent State of Croatia. – In: Review
of Croatian History, HIP, III, 2007, br.1, р.37.
36
При полагането на клетвата се с�����������������������������������������������������
лага револвер до кръста, ����������������������������
което�����������������������
е недопустимо по каноните на църквата. (Вж. HDA, f.1561, SDS, RSUP, kut.6, р.33).
31
32
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ли, то духовната власт не е отговорна за тези индивидуални деяния. Самият той
никога не полага клетва за вярност пред НДХ или Павелич, за разлика от някои
други епископи37.
Ако детайлно разгледаме поведението на Загребския архиепископ, ще установим, че той никога не е бил убеден поддържник на усташите. Още през 30-те
години той е притеснен от силното им влияние върху религиозните младежки
организации. Затова през 1936 г. публикува статия във в. „Католически лист”,
в която призовава „Католическа акция” да стои настрана от политиката и да
остане под контрола на църквата, а не на светските организации. Според него
членовете й могат да участват в политическия живот само като отделни индивиди, но не бива да се намесва името или авторитета на католическото движение
в Хърватия. Степинац не одобрява екстремизма на някои националистически
ориентирани католически организации. Поради тази причина през 1938 г. той
дори уволнява редактора на „Хърватска стража” (Янко Шимрак). Следват уволнения и в редовете на „Крижари”38.
Заслуга на Загребския архиепископ е, че успява в опита си да постави
католическите организации под църковен контрол. В Хърватия не се създава
силна католическа партия, а духовенството остава настрана от партийната политика. Дори през 1938 г. епископите издават циркулярно писмо, с което забраняват на духовниците да се кандидатират за депутати на парламентарните избори. Макар и да заявява, че не се интересува от политика, през 1937 г. Степинац
обаче дава да се разбере, че лидерът на ХСП Вл. Мачек няма да има проблеми с
него, ако използва властта за „благото на хърватския народ”39. Затова и по време
на изборите в Хърватия през 1938 г. не е учудващо, че архиепископът гласува
за ХСП, тъй като тази партия изповядва стремежа на хърватите към свобода и
автономия. Така той подкрепя линията на умерения хърватския национализъм
и защитата на хърватските национални интереси. На основаната през 1939 г.
Бановина Хърватия той гледа като на първа стъпка към самостоятелността на
хърватския народ40.
Когато се основава НДХ, Степинац подкрепя новата хърватска държава,
макар че не симпатизира на усташите и тяхното движение. За църковните среТова лично заявява архиепископът на процеса срещу него през 1946 г.: „Аз не бях усташ, нито пък съм положил клетва”. (Вж. Pattee, R. Op.cit., р.239, 357).
38
KL, br.24, 11.VI.1936; Alexander, S. The Triple Myth..., рp.43-44.
39
KL, br.51, 15.XII.1937.
40
Alexander, S. Church and State…, рр.20-21; Mužić, I. Hrvatska politika…., р.246.
37
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ди проблемът е, че тя се създава при сложни военни условия и с помощта на
външни сили, чиято идеология църквата не приема. Критиките срещу режима
започват веднага след като става ясно, че той е репресивен и прилага терора в
разправата си с опозицията, независимо дали тя е национална или политическа.
Църквата проповядва съвсем други морални принципи и не може да приеме
насилието, характерезиращо политиката на усташкия режим. При създаването
на НДХ Степинац не само не е знаел, но не е и допускал какво точно ще се случи
в държавата. В първите месеци той вярва, че насилието е спонтанно и е продиктувано от „неотговорни елементи”, които рано или късно ще бъдат наказани от
новата държавна власт41.
Архиепископът е опонент на режима не само заради принципното му несъгласие с националсоциализма, фашима или усташизма като основни политически идеологии, разпространявани в НДХ. Поради трудностите в комуникациите, причинени от военните операции, на практика католическите епископи
делегират правото на Загребския архиепископ, като глава на Епископската конференция, да бъде техен представител пред правителството – така че неговото поведение може да се счита за официална позиция на духовната йерархия
в Хърватия към усташкото управление през военния период. Епископите от
Босна, Херцеговина и Далмация имат прекалено много регионални проблеми
и предпочитат да оставят в ръцете на Степинац инициативата за официалната
политика на църквата42.
Липсата на симпатии у него към новата власт проличава почти веднага
след прокламирането на НДХ. Първата среща на архиепископа с Поглавника
трае само 12 минути, а новото правителство полага клетва не пред него, а пред
обикновен енорийски свещеник в столицата. Отношенията между Степинац и
Павелич значително се влошават след като става ясно, че усташките лидери се
съгласяват на анексията на Далмация от страна на Италия. Когато на 17 май
1941 г. Поглавникът��������������������������������������������������������
отпътува
�������������������������������������������������������
за Рим, за да предложи хърватската корона (короната на крал Звонимир) на херцога на Сполето принц Аймоне и да потърси
признание на държавата от страна на Ватикана, той не кани архиепископа в делегацията. Степинац и без това е решен да не пътува, тъй като това са политически игри, в които той предпочита да не е замесен. Той не желае да вземе участие
в подписването на Римските договори, виждайки в тях капитулация пред ита41
42

Stepinac mu je ime. Knj.1, рр.135-136; Biondich, M. Op.cit., р.150.
Krišto, J. The Catholic Church in Croatia and Bosnia-Herzegovina…, р.60.
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лианските интереси43. Мястото му в делегацията е заето от генералния викарий
Салис–Селвис�����������������������������������������������������������������
, който в интервю пред „Глас Консила” през 1967 г. говори за „напрегнатите отношения” между Павелич и Степинац още месец след създаването
на хърватската държава44.
Разбира се, Степинац извършва церемониалните си служебни функции,
но от първите седмици и месеци на новата власт растат притесненията му от
нейната политика. През юни 1941 г. той вече се оплаква пред председателя на
Законодателния комитет при Поглавника, че не се сондира мнението на църквата при приемането на закони, които касаят морала на обществото и духовните
дела. При отварянето на Сабора през февруари 1942 г. той отново призовава да
се приемат „справедливи закони”, които да не влизат в противоречие с християнския морал и които трябва да гарантират равни права на всички граждани на
НДХ45.
Официалният вестник на Загребската архиепископия („Службени виестник надбискупие Загребачке”)�������������������������������������������������
(�����������������������������������������������
������������������������������������������������
1914-1978��������������������������������������
г.)����������������������������������
през
���������������������������������
военните години е�����������
изцяло
����������
запълван с религиозни въпроси, като в него почти няма публикации за режима,
както и за национализма. Всъщност Степинац не е против властта на усташите,
а против злоупотребите с нея. Според църковния канон, всяка власт е дадена от
Бога и църквата е длъжна да я признае за законна. Архиепископът не е и срещу
самото усташко движение, което изповядва националните идеи, споделяни и от
църквата. Но през военния период, който той нарича „време на лудница и дивачество”, управляващите ползват властта неправомерно и прибягват до крайни методи на управление46. За църковния водач е трудно да приеме грешките и
крайностите, до които прибягват усташите в своята политика. Той говори открито против „безотговорните” и самозабравили се елементи, които прекрачват
моралните граници и извършват престъпления. Според Степинац не могат да се
считат за католици онези, които се отдават на „страстта на омразата” и забравят
за християнските принципи47. По негова преценка всичко това нанася не полза,
Dnevnik Alojzija Stepinca – In: Danas, 28.VІІІ.1990, рр.66-67; Benigar, A. Alojzije Stepinac. Hrvatski Kardinal. Rome, 1974, Z., 1993, р.482.
44
HDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1.28, 22.12.1945, р.15; Glas koncila,
16.IX.1967.
45
Krišto, J. Sukob simbola. Politika, vjere i ideologije u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Z., 2001,
р.74; Gitman, E. Op.cit., рр.65-66.
46
Benigar, A. Op.cit., р.395; Buturac, L. O vjerskim prijelazima u Sisku. – In: Tkalčić.
Godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, 2006, br.10, р.383.
47
Тази проповед на Степинац е от 26 октомври 1941 г. По повод на престъпленията на
43
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а вреда на държавата и църквата – с терора си усташите подтикват преследваните към партизанските редове, и е повече от ясно, че те неминуемо ще потърсят
отмъщение. Пророчески той предсказва, че именно това ще бъде „най-голямото
нещастие за Хърватия”48.
Има стотици документи, които свидетелстват за острия конфликт между Загребския архиепископ и Павелич. Хърватският посланник в София Вл.
Жидовец по-късно (в затвора на УДБА) признава, че Степинац остро е критикувал и се е борил против усташките престъпления49. Църквата се опитва да направи каквото е по силите й, за да съхрани авторитета си в страната. Степинац,
а и много други прелати, не само се изказват против преследването на редица
малцинствени групи в НДХ, но и проявяват ясна гражданска позиция, протестирайки срещу тези изстъпления.������������������������������������������
Някои духовници дори отказват да изповядват домобрани и усташи. Редица енорийски свещеници описват поведението им
като престъпно, давайки сведения за убийствата и издевателствата над невинни
хора, извършвани по места50. Според френския консул в Загреб именно в осъждането на ексцесиите на усташкото правителство от страна на църквата се крие
причината за „затегнатите отношения” между двете институции в НДХ51.
Църквата не може да си затвори очите пред терора в страната, особено
след като от него страда и духовенството. Типичен пример е случаят със загребския каноник Павел Лончар, който през лятото на 1941 г. призовава миряните
да не се занимават с пол��������������������������������������������������
итика и ������������������������������������������
посе��������������������������������������
щава����������������������������������
мин������������������������������
истъ��������������������������
р М. Пук, пред когото протестира против преследването на сърби и евреи в страната. В резултат на това
Лончар е съден и затворен в лагера в Лепоглава. За църквата е повече от ясно, че
той е съдебно преследван заради речите си против расизма и фашизма. Поради
застъпничеството на Степинац и цялата църковна йерархия през декември 1941

усташите той възкликва: „Боже, прости им, те не знаят какво правят”. (Вж. HDA, f.1561, SDS,
RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1.28, 22.12.1945, р.22; KL, br.43, 31.X.1941).
48
HDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1.28, 22.12.1945, р.22; Stepinac mu je ime...,
Knj.1, р.55, 78-79.
49
Fontes. Izvori za hrvatsku povijest, 1996, br.2, p.141.
50
Изключително смело е писмото на енориста на остров Брач до Поглавника от 10 март
1944 г., в което той изобличава усташките деяния, изтъквайки, че не търси наказание за конкретни престъпления, а „да се изкорени и поправи злото”, причинено в региона и държавата
като цяло. (Вж. Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…, Knj.2, Dokumenti, рр.346348).
51
Boban, L. Hrvatska u diplomatskim izvještajima izbjegličke vlade 1941-1943. Z., 1987, Vol.1,
р.62.

250

ТРЕТА ГЛАВА

КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА И УСТАШКОТО УПРАВЛЕНИЕ

г. П. Лончар е амнистиран52. Една от причините Степинац да произнесе остра
реч против режима на 26 октомври 1942 г. е, че по това време загиват 26 свещеници, от които 24 са словенци и 2 – хървати. През ноември 1942 г. а��������
рхиепископът изпраща писмо до министъра на правосъдието и вероизповеданията А.
Артукович, протестирайки срещу отвеждането на „невинно осъден” енорийски
свещеник в Ясеновац, а �������������������������������������������������������
на 24��������������������������������������������������
февруари 1943
����������������������������������������
�����������������������������������
г. – до ���������������������������
Павелич �������������������
във връзка с интернираните за��������������������������������������������������������������
антидържавна дейн��������������������������������������������
ост (и вероятно убити) в същия концентрационен лагер седем свещенослужители53.
Въпреки всички подобни факти, църквата обаче дълги години е обвинявана, че и нейни членове спадат към усташката организация. Всъщност, малък брой католически свещеници се числят към нея54. Степинац е непреклонен
спрямо тези, които се обвързват с усташите и тяхната политика. Пред словенския офицер Станислав Рапотец той споделя, че те вече не са „хора Божии”, не
представляват църквата и само вредят на авторитета й55. За него присъединяването им към усташкото движение е политически акт, който противоречи на
политиката на неутралитет на църквата56.
Вестник „Католически лист“ предвижда наказание за онези нисши духовници, които са на държавна служба и са в конфликт с епископите си. На висшия
клир му е трудно да възпре някои от подчинените си от йерархията (особено
францисканците) от участие в усташките акции. На тях изрично им се забранява да присвояват сръбска или еврейска собственост57. На 14 май 1941 г. мостарският епископ Мишич се обръща с призив към духовниците да бъдат истински
християни не само на думи, но и на дела, а на 19 юли с.г. и Степинац ги призовава
да направят всичко възможно да спрат неправдите и преследванията в страната.
Архиепископът напомня, че Католическата църква винаги е осъждала насилията, независимо спрямо кого са упражнявани. Той призовава духовниците, чийто
морален дълг е да защитават преследваните, да не участват в антисръбските и
52
53

doc.15.

HDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1.28, 22.12.1945, р.21.
Fontes…., 1996, br.2, р.140; Stepinac mu je ime..., Knj.1, р.56; Sluga Božji.., 1994, br.4,

54
В Загребската архиепископия от повече от 500 свещеници само 15 са заклети усташи,
което е по-малко от 3%. (Вж. Mužić, I. Op.cit., р.246).
55
Pavlowitch, S. Misije Stanislava Rapoteca u Jugoslaviji 1941-1942 – In: Jugoslavenski istorijski časopis, 1997, br.2, pp.121-122.
56
Той е и против участието им в комунистическото движение, затова се изказва остро и
против Св. Ритиг. (Вж. Gitman, E. Op.cit., р.51; Krizman, B. Ustaše i Treci Reich. Z., 1986, Vol.1, р.2,
36).
57
HDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, kut.6, р.31; Kut.83, šifra 001.1.28, 22.12.1945, р.20.
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антисемитските изяви, както и ги насърчава да следят за неприкосновеносттта
на частната собственост в НДХ58.
Заради поведението на доста францисканци в Босна и Херцеговина, още
през юни 1941 г. висшето им ръководство от Загребската провинция се среща в
Загреб и решава, че нито един член на техния орден не може да участва в усташката организация. В средата на 1942 г. М. Филипович-Майсторович (работещ в
лагера Ясеновац) е изгонен от ордена в Босна и му е отнето званието свещеник
заради политическата му ангажираност с усташите. Някои францисканци са
освободени както от тяхната провинция в Херцеговина, така и в Далмация, тъй
като не желаят да се откажат от усташките си позиции59. Всичко това, както и
пасивното, често „неприятелско” поведение на по-старата генерация францисканци към усташкото движение, води до негативното отношение към ордена им
от страна на управляващите.
Църковната йерархия има проблеми и с още двама видни францисканци
– ���������������������������������������������������������������������
Дионисий�������������������������������������������������������������
Юричев и Радослав Главаш, които са не просто държавни служители, но и работят на отговорни длъжности в Отдела по вероизповеданията на
Министерството на правосъдието и вероизповеданията на НДХ60. Степинац заплашва с отстраняване Р. Главаш, след като последният опонира на номинацията
от Ватикана на Петър Чуле като епископ на Мостар през 1942 г.61. Архиепископът
пише и остро писмо до францисканеца Иво Губерина през юни 1943 г., забранявайки му да извършва свещеническа дейност на територията на Загребската архиепископия под страх от наказание заради участието му в усташкото движение
и заради висшата му държавна служба (ръководител на усташката пропагандна
машина)62. Това става след като Губерина държи „кървава реч” в Мостар, която,
според епископ Чуле, е неприемлива дори за най-екстремните националисти, а
камо ли за изтъкнат представител на църквата. В свое писмо до Степинец епис-

Ibid., f.1561, SDS RSUP, Kut.5, 001.3, р. 59, 61, 63, 70; Stepinac mu je ime. Knj.1, рр.133-134.
HDA, f. 299 Ministarstvo unutarnih poslova (MUP) RH, 013.2.86, kut.69; Boban, L. Hrvats�������
ka u arhivima…, р.243; Štefan. L. Stepinac i židovi. Z., 1998, р.17.
60
Пред папския легат Марконе Д. Юричев споделя, че според него цялото духовенство
трябва да бъде в усташките редове и трябва да се сменят епископите, които не симпатизират на
властта. (Вж. Masucci, G. Op.cit., р.44).
61
Krišto, J. The Catholic Church in Croatia and Bosnia-Herzegovina…, р.72.
62
HDA, f.1561, SDS RSUP, Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma), р.81;
Cvitković, I. Op.cit., р.70.
58
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копът предупреждава, че така „нашите противници ще кажат, че църквата е отговорна за всички тези убийства”63.
Повечето от свещениците, известни с проусташката си дейност, обаче са
военни духовници и поради това не са под юрисдикцията на църковната йерархия. Още на 8 декември 1939 г. папа Пий ХІІ дава на А. Степинац титлата „военен
викарий” в случай на мобилизация. Реално обаче не той е този, който назначава
духовниците в армията. Те се избират от самите военни, което е в противоречие
с канона. Когато през октомври 1941 г. Павелич назначава за военен викарий
Стипе Вичетич, а Вилим Цецеля – за негов заместник, на Степинац дори не е
искано мнението по въпроса64.
Напрежението в НДХ постепенно ескалира. Един от големите проблеми
се корени в мрежата от концлагери в страната. Още на Коледа през 1941 г. архиепископът се застъпва за католиците в тях, настоявайки представители на
„Каритас”65 да бъдат допуснати на място. В началото на 1943 г. той заклеймява
лагера в Ясеновац като „срамно петно” върху престижа на НДХ, а това, което
се случва там – като „престъпление”66. На 14 март 1943 г. архиепископът произнася проповед против гражданските и окупационните власти, която е толкова
критична, че е ползвана от комунистите в пропагандните им позиви, както и
от Радио Лондон в емисиите му на сърбохърватски език67. През същият месец

Damiš, I. Ulomci za povijest katoličke crkve u Hrvata. Z., 1995, р.262.
Архиепископът настоява пред В. Цецеля да отстрани отец Звонко Брекало, духовник
от Връхбосненската архиепископия, от поста му на военен свещеник заради „скандалното” му
поведение в Ясеновац. (Вж. Pattee, R. Op.cit., рр.351-352; Alexander, S. The Triple Myth....., р.77,
86).
65
„Каритас” (на латински: Caritas, в превод: Милосърдие) е най-голямата благотворителна,
католическа обществена организация в света и втората по големина милосърдна организация
след Червения кръст.
66
Поводът е убийството там на словенски католически свещенници (депортирани от
немските власти в Хърватия), третирани като „неприятелски елемент”. Трето отделение на УДБ
(Управление за държавна сигурност��������������������������������������������������������
) на МВР на ФНРЮ, с поверителна заповед 1433/ІХ от 1 август 1951 г., засекретява и забранява да се споменава това писмо на Степинац до Павелич от 24
февруари 1943 г. (Вж. HDA, f.1561, SDS RSUP, Kut.5, 001.1–Katolička crkva kao ideološki i politički
protivnik FNRJ, р.230; Sluga Božji…, 1994, br.4, Dokument 15; Štefan. L. Op.cit., р.21).
67
Що се отнася до партизаните, те първоначално разпространяват проповедите на Степинац, в които се осъжда расизма и нацизма, но впоследствие променят позицията си и започват да го нападат, когато става ясно, че той е безкомпромисен и към техните престъпления и
своеволия. (Вж. HDA, f. 299 Ministarstvo unutarnih poslova (MUP) RH, І-21/833, І-25; Štefan. L.
Op.cit., р.11).
63
64
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Степинац вече пише на Поглавника, че църквата „не се страхува от ничия власт
на този свят, когато въпросът е за защита на елементарните човешки права”68.
От есента на 1943 г. Католическата църква вече влиза в остър и открит
конфликт с усташка и чуждите окупационни власти. Репресиите на италианските цивилни и военни органи в Далмация, засилената четническа и партизанска
дейност, проблемите с прехраната и комуникациите в страната вече преливат
чашата на търпението на архиепископа. Степинац вярва, че бъдещето на католицизма е тясно свързано с хърватската държава, но не и с усташкия режим. След
смъртта на брат си – партизански командир, на 27 и 31 октомври и на 1 ноември
(на празника „Вси светии”) 1943 г. той държи публични проповеди на площада
пред Загребската катедрала,��������������������������������������������������
в които������������������������������������������
се изказва остро против дейността на партизаните, но вижда в усташките изстъпления причината, поради която мнозина
излизат по горите. Архиепископът вече директно обвинява усташите като едни
от главните виновници за безредиците в страната, а методите им на управление
нарича „нечовечни” и „произволни”. Той заявява, че Католическата църква няма
да нагажда становището си съгласно „нуждите на отделните партии”, тъй като
е вечна институция, която съжителства с различни държави, режими, учения и
организации69.
Публичните изяви на А. Степинац от този период стават толкова критични, че заради тях той е викан на разговор при министър-председателя Никола
Мандич70, който му разяснява принципите на цензурата в страната и невъзможността свободно да се говори по редица въпроси от жизненоважно за държавата
естество. Откъси от проповедите му са ползвани от медиите на Съюзниците,
и особено от Би Би Си–Лондон. В тях архиепископът отхвърля отговорността
на църквата за усташката политика и предупреждава правителството, че ако не

Като последица, той е държан няколко дни под домашен арест и е атакуван от всички
казионни вестници, особено от всекидневния официоз „Хърватски народ”, който го обвинава в
„намеса в политиката”. (Вж. HN, br.691, 24-27.ІІІ.1943; Stepinac mu je ime..., Knj.1, р.55).
69
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1251, л.95-98; Stepinac mu je ime..., Knj.1, р.49, 56; Alexander, S. The
Triple Myth...., р.84.
70
Политическата кариера на Н. Мандич започва едва през есента на 1942 г. Павелич го
назначава първоначално на поста държавен секретар. Една година по-късно съвсем неочаквано
той го прави министър-председател, какъвто Мандич остава до края на съществуването на
хърватската държава. През 1945 г. е заловен от англичаните, върнат е в Югославия, където е
осъден и обесен. (Вж. Omrčanin, I. Dramatis personae and finis of the Independent State of Croatia
in American and British Documents. Pennsylvania, 1983, рp.23-24; Kazimirović, V. NDH u svetlu
nemačkih dokumenata i dnevnika Gleza fon Horstenau 1941-1944. Beograd, 1987, pр.280-281).
68
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промени методите си на управление, то ще отблъсне населението от себе си71.
Затова и режимът забранява на издатели и журналисти публикуването на проповедите на Степинац, но въпреки това копия от тях се разпространяват тайно72.
Духовенството ги чете по време на службите и само в Далмация 82 свещеници са
арестувани и пратени в затвора по този повод.
Загребският архиепископ многократно изтъква (особено след 1945 г., когато трябва да се защити срещу всички обвинения на комунистическата пропаганда, отправяни към него), че „Католическата църква в Хърватия винаги е
издигала гласа си дори пред най-висшите държавници, дори когато това не е
било безопасно за интересите й”73. Степинац не е склонен на компромиси и открито поставя много наболели проблеми на хърватското общество. Неговата
критика на усташката политика е смела за времето си постъпка. Дори германският военен пълномощник в Загреб Хорстенау споделя, че „ако някой епископ
в Германия говори по този начин публично, той не би слязал жив от амвона”74.
Разбира се не само А. Степинац, но и много други висши духовници са в
опозиция на властта. По информация на югославското правителство в емиграция от 1942 г. режимът се осъжда от повечето епископи в страната75. Като открита опозиция на усташите някои духовници дори минават на страната на партизаните, макар че идеологически не им симпатизират. Всъщност малка част от
католическото духовенство приема усташката програма, и то главно по-младите
– повечето от по-възрастната генерация са проюгославски настроени76. Такъв е
епископът на Джаково – А. Акшамович, който е познат с крайно антиусташките
си настроения. В
����������������������������������������������������������������
защитата
��������������������������������������������������������������
си���������������������������������������������������
пред новата югославска власт ���������������������
през май
����������������
1945 г. г���
����
ръкокатолически������������������������������������������������������������
ят����������������������������������������������������������
епископ на Крижевци��������������������������������������
Я. ����������������������������������
Шимрак също декларира, че не е по-

71
HDA, f.1561, SDS RSUP, Kut.5, 001.1–Katolička crkva kao ideološki i politički protivnik
FNRJ, р.222.
72
След остра критика, отправена към Степинац от страна на министъра на народната
просвета Юлий Маканец в основните хърватски всекидневници, на 6 ноември 1943 г. К. Шегвич
излиза в защита на своя архиепископ. Той написва гневно писмо на Маканец, в което посочва,
че тази акция не е в полза на „младата хърватска държава” и настоява властите да допуснат отпечатване на речите на архиепископа. (Вж. HDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut. 6, 001.16, рр.1-13).
73
Krišto, J. Narodna istraga Svete Stolice o postupcima hrvatskoga episkopata vezanima za
vjerske prijelaze u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj – In: Croatica Christiana, god.26, 2002, br.49, р.169.
74
Цит. по Gitman, E. Op.cit., р.70.
75
Дори някои представители на нисшето духовенство си позволяват да ги критикуват за
това им поведение. (Вж. Kamber, D. Slom NDH: Kako sam ga ja proživio. Z., 1993, рр.18-19; Boban,
L. Hrvatska u arhivima…, рр.160-162).
76
Petešić, Ć. Katoličko svećenstvo u NOB-u 1941-1945. Z., 1982, р.130.
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магал на усташите. Има запазени доста документи, които показват, че той многократно протестира пред властите. Шимрак лично информира Павелич през
1942 г., че се рушат православни черкви������������������������������������������
������������������������������������������������
в неговия диоцез, а властта не взе�������
ма�����
мерки. Той осъжда и престъпленията на италианци, немци и усташи, но, подобно на
Степинац, е за запазването на хърватската държава77.
Понякога и такива поддържници на режима, като И. Губерина и Ив.
Шарич влиза���������������������������������������������������������������
т��������������������������������������������������������������
в конфликт с властите. Когато усташите прекрачат всякакви морални граници, дори архиепископ Шарич си позволяви да ги критикува във в.
„Католически тиедник”. Пред комунистическата власт Губерина признава, че не
е бил съгласен с някои от методите на управление на усташите, но не е бил в
състояние да взема самостоятелни решения или сериозно да интервенира пред
тях в опита си да помогне на някои от преследваните78.
Епископ Алойзие
���������������������������������������������������������
Мишич
�������������������������������������������������
от
�������������������������������������������
Мостар също говори
����������������������������
открито против усташките престъпления. Още на 30 юни 1941 г. той декларира, че църквата не може да
одобри убийствата, грабежите и унищожаването на имоти в страната. Запазени
са две негови писма в този дух – от 18 август и 7 ноември 1941 г. ���������������
Генерал��������
ният����
викарий Фр. Салис–Селвис пък интервенира за пускането на хора от затворите79.
При назначаването на висшите духовници епископатът се съобразява дали те
симпатизират на ����������������������������������������������������������
режима. Така например, за епископ на Бока Которска е предложен Мирослав Матияч, понеже „не е шовинист“, а това е регион със смесено
сръбско-хърватско население80.
Църквата не може да не вземе отношение към актуалния политически
живот на страната и да не се произнасе по основните въпроси, стоящи остро
пред хърватското общество през военните години. Затова църковните дейци
разработват въпроса и в теоретичен аспект. Тези материали имат силно критично отношение към усташката власт. В тях се твърди, че когато става дума за
отношенията държава-църква, цялата отговорност се носи от държавата, тъй
77
HDA, f.1561, SDS, RSUP, kut.7, 001.44, рр.9-11; Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva
Hansa Helma), рр.48-49.
78
Ibid., f.1561, SDS, RSUP, Kut.8, 001.1.6, р.8; Boban, L. Hrvatska u arhivima…, рр.160-162.
79
HDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1.27, 10.04.1945, р.3; Šanjek, F. Stav crkve
u Hrvata prema totalitarizma XX stoljeća. – In: Obnovljeni zivot: časopis za religioznu kulturu, 1996,
br.1-2, р.141.
80
Още от времето на първа Югославия той е югославист, макар че никога активно не се е
занимавал с политика. По времето на НДХ е директор на гимназията в Сплит, но още през 1941
г. е пенсиониран, тъй като осъжда усташката политика, особено духовниците-усташи (подобно
на загребския каноник П. Лончар). (Вж. НDA, f. 1491, kut. 39, 11.27.1. OZNA za Splitu, Biografija
Dr. Miroslava Matijaća, OS-8/990, р.13).
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като тя държи лостовете на властта и на тази база може да засегне правата и свободите на църквата. Изтъква се, че не са малко примерите в историята, когато от
последната се прави послушно оръдие и инструмент на държавната политика.
Често държавата се меси пряко във верските въпроси, без договаряне или споразумение с църквата. Като резултат от това се стига или до перманентна борба
и междуособни вражди между църквата и държавата, или до цезаропапизъм,
крах на връзките с Рим и на католицизма като цяло81.
В църковната преса се отстоява тезата, че в католическата държава принципите на управление трябва да бъдат „християнски”. Църквата и държавата
имат една и съща територия и поданици, но различни компетенции – докато
държавата се занимава със „земните въпроси” и социалното регулиране на обществото, то църквата се грижи за духовното добруване на хората и „спасението на душите им”. В католическата държава църквата трябва да се ползва със
свобода във верските дела, което е в духа на католическите културни традиции
– назначаване на епископи и свещеници, свобода на верския печат, автономия
на църквата по училищните въпроси, в благотворителната, книжовната и възпитателната дейност, в брака и т.н. Държавата трябва да помага в налагането на
католицизма чрез училищата и армията. Тя обаче не бива пряко да се меси във
верските дела, а само да подсигури свободна дейност на църквата. При това отношенията между църковните и държавните власти са в изключителната компетенция на папата – трябва да се уважава правото на Светия престол на върховно управление и вземане на решения. Всички църковно-държавни отношения
трябва да се регулират със споразумение с Ватикана под формата на конкордат82.
Църковните дейци смятат, че католическият характер на НДХ ще се наложи без директното ангажиране на държававния фактор, тъй като хърватският
народ в мнозинството си е католически. В Хърватия църквата настоява да се
спазва морала, равноправието на гражданите пред законите, законността и реда,
принципите на социална справедливост, борбата против насилието и неправдите, вярата в Бога и т.н. Тук ясно проличава критиката на църковните идеолози
към усташката политика. Те пропагандират свобода на личността, на вероизповеданието, уважение на частната собственост и правата на всеки народ, особено
правото му на свободно и самостоятелно развитие83.
Katolički tjednik, br.28, 13.VII.1941; KL, br.15, 14.IV.1944.
Katolički tjednik, br.27, 6.VII.1941; KL, br.6, 8.II.1945.
83
Окръжно на архиепископ Степинац от 14 септември 1944 г. (Вж. HDA, f.416, pp.53-56;
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…, Knj.2, Dokumenti, р.315).
81
82
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При това висшият клир застъпва идеята, че църквата и духовенството не
са призвани да управляват държавата и да се борят за светска власт, нито да се
месят в решаването на националните въпроси. Те трябва да се занимават само
със „спасението на душите” и „проповядването на Евангелието”. Ако излязат на
политическата сцена, те вече се компрометират. Директно се заявява, че духовенството не се стреми към превръщането на НДХ в клерикална държава, дори
то „отхвърля” и „осъжда” тази идея84.
Степинац настоява духовенството да ограничи дейността си до пастирската работа. Той често говори за вредата, която се нанася на църквата и нацията, когато свещениците изоставят духовните си задължения и се впуснат в
политическия живот������������������������������������������������������
и
�����������������������������������������������������
партийн��������������������������������������������
���������������������������������������������������
ите�����������������������������������������
борб������������������������������������
и. Именно това дава основание на редица, особено леви политически сили в страната да обвиняват църквата, че не е
издигнала гласа си против престъпленията на усташите, забравяйки, че „тя не е
партийна и не може да интервенира в политиката” и че като цяло е отделена от
държавата85.
На 7 октомври 1941 г. Степинац изпраща писмо на Шибенския епископ Й.
Милета, в което го призовава да внимава в изказванията си и в отношенията си
с властите, за да не дава повод за конфликти и преследване86. Най-решителен и
ясен е Загребският архиепископ в окръжното си от 4 февруари 1942 г. (в което
се позовава на папската енциклика от 1926 г. и на наредбите на архиепископ
Бауер от 1935 г. и 1938 г.������������������������������������������������������
по
�����������������������������������������������������
повод на изборите в Югославия) и в това от 24 септември 1943 г., в които недвусмислено забранява на духовенството да се меси
в политиката87.����������������������������������������������������������
Самата потребност подобно разпореждане да се прави многократно говори само по себе си за честото му нарушаване от редовите духовници в НДХ. По повод на отварянето на хърватския Сабор на 8 февруари 1942 г. в
писмото си до Павелич А. Степинац обяснява необходимостта от издаването на
такива разпоредби с недостатъчния брой на духовниците в НДХ и нуждата те да

84
Katolički tjednik, br.26, 29.VІ. 1941; Banac, I. Katolička crkva i liberalizam u Hrvatskoj – In:
Liberalizam i katolicizam u Hrvatskoj. Z., 1998, р.92.
85
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska.., Dokumenti. Knj.2, р.321; Wolff,
R. The Catholic Church and the Dictatorships in Slovakia and Croatia, 1939-1945. – In: Records of the
American Catholic Historical Society of Philadelphia, vol.88, 1977, br.1-4, р.15.
86
При разпита на епископа на о-в Крък Йосип Сребърнич от ОЗНА (след 1945 г.) той
също потвърждава, че����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
разпореждането на Степинац е било епископите
�����������������������������������
да
������������������������
���������������������
не се мес������������
ят����������
в пол����
итическия живот на страната. (Вж. HDA, f.1561, SDS, RSUP, kut.6, р.32; kut.7, 001.44 , рр.52-53).
87
Proces Alojzije Stepincu. Dokumenti (ed. M. Štambuk-Škalić, J. Kolanović, S. Razum). Z.,
1997, рр.110-112; Krišto, J. Sukob simbola..., рр.96-97.
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се занимават с духовната си работа, която не бива да се занемарява заради политическа дейност. Това го изисква църковният канон и това положение заляга
в съвременните конкордати. Степинац моли Поглавника свещениците, които са
избрани в Сабора, да бъдат освободени като народни представители, тъй като
от това страдат „интересите на църквата”88.
Подобни са и разпорежданията на по-ниско ниво. Така например, през
октомври 1941 г. Шибенският епископ Й. Милета се обръща към духовенството
в своя диоцез с призив да „избягва политиката”, да внимава дори в личните си
разговори, тъй като това ще има тежки последици за него. През лятото на 1942
г. Сенско-модрушкият епископ В. Бурич също дава разпореждане на своите подчинени да не участват в локалните усташки организации, а да се занимават с
верската си работа89.
Чуждите извори също изобилстват с информация за опозиционните
действия на църквата и за напрегнатите отношения на А. Степинац с властите.
От Женева югославското емигрантско правителство е периодично известявано
за конфликтите между двете власти в НДХ – светска и духовна, и за протестите на Загребския архиепископ против преследването на сърбите и евреите. От
Берн също пристигат много информации за това, че висшият клир е антиусташки настроен и не одобрява терора в страната90.
Словенският капитан от югославската армия Станислав Рапотец (на разузнавателна служба в Средния Изток), който с шпионска мисия през пролетта на 1942 г. прекарва известно време в Загреб, пет пъти се среща с главата на
Римокатолическата църква в НДХ, за да се информира за позицията му по редица политически въпроси. На място той открива много доказателства за това,
че Степинац
�����������������������������������������������������������������������������
„не е човек на властта“, �������������������������������������������
а на него може да се вярва – той няма интерес да защитава архиепископа, напротив – представлява интересите на неговите
опоненти91. Самият архиепископ споделя пред словенеца, че усташите и немците на практика нанасят тежка щета на хърватския народ, донасяйки му хаос и
разорение. Той признава, че между католическите свещеници има и такива, които им симпатизират политически, но те са в „изолирани места” на Херцеговина,
Босна и Далмация и като „отделни индивиди” работят за „погрешна кауза”. По
88
89

210.

90
91

HDA, f. 416, рр.57-58; Fontes, 1996, br.2, рр.118-120.
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…., Knj.2, Dokumenti, рр.101-102,
Boban, L. Hrvatska u arhivima...., рр.42-44, 69-75, 473.
Pavlowitch, S. Misije Stanislava Rapoteca..., pp.114-118.
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мнението на Степинац те вече „не са хора Божии” и поведението им не може
да се разглежда като позиция на църквата, тъй като не действат от нейно име
и „не представляват никого”, а са увлечени от мита за немската мощ и слава.
Загребският архиепископ силно се възмущава и от участието на някои свещеници в насилствените покатоличвания, организирани от властите. Той признава,
че многократно е протестирал не само пред усташките власти, но и пред немските представители в страната в тази насока. Единственият начин, по който смята,
че може да помогне на народа си, е да издитне глас в опозиция, доколкото му
позволява политическата ситуация92.
На 29 юни 1942 г. френският консул в Загреб изпраща на своето правителство подробно известие, озаглавено „Усташката власт и църквата”, в което
изтъква напрегнатостта на отношенията между тях. Той свидетелства, че като
отговор на опита на Павелич за пряка намеса в работата на църквата (включително и при назначаването на епископите в НДХ), през юни 1942 г. А. Степинац
произнася остра реч в защита на ненамесата на цивилната власт в духовните
дела и независимостта на църквата. А в донесение от ноември 1942 г. френският
консул споделя, че църквата в Хърватия открито заклеймява ексцесиите на режима93. През есента на същата година вече дори американците отчитат трудната
позиция на католическото духовенство в Хърватия, и особено на архиепископа,
който не е популярен нито сред усташите, нито сред немците94. Немското полицейско аташе в Загреб Ханс Хелм и президентът на загребската адвокатска
колегия д-р Иво Политео95 също свидетелстват, че нито нацистите, нито местните власти харесват Степинац, тъй като той отказва да подчини интересите на
църквата на тези на режима96.
Съветникът към хърватското посолството в Рим Русинович също споделя, че когато се среща в Загреб с Павелич, последният му се оплаква, че А.
Степинац отказва да сътрудничи на режима, особено заради връзките на ус92
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…., Knj.2, Dokumenti, pр.359-360;
Pavlowitch, S. Unconventional Perceptions of Yugoslavia, 1940-1945. New York, 1985, р.98.
93
Krišto, J. The Catholic Church in Croatia and Bosnia-Herzegovina…, р.61.
94
NARA, M 1203, doc.860H.00/1497, р.2.
95
Д-р И. Политео се полза с репутацията на един от най-добрите адвокати в столицата
(през 1928 г. той защитава Й. Б. Тито, по-късно – М. Будак и С. Кватерник, през 1946 г. – Степинац, а през 1954 г. – и министъра на информацията Владимир Дедиер, който изпада в немилост
по време на „аферата Джилас”). Политео е един от малкото адвокати в Загреб, който не се поддава на политически натиск и има репутацията на професионалист. (Вж. Matković, H. Povijest
Jugoslavije. Hrvatski pogled. Z., 1998, р.101).
96
Pattee, R. Op.cit., р.79.
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ташите с Третия Райх. Когато пък лично се среща с архиепископа, Русинович
отбелязва, че той говори критично за хърватското правителство, законите и
управата на страната97. През август 1944 г. американският представител към
гръцкото правителство изпраща писмо до държавния секретар и меморандум
за случващото се с Католическата църква в хърватските земи. В него той отхвърля обвиненията на международната общност към църквата за сътрудничество с
усташките власти98.
По време на Втората световна война хърватската нация е изправена
пред най-голямото предизвикателство в цялото си историческо развитие – освен усташи, четници, партизани, за надмощие на нейна територия се борят и две
външни сили – Германия и Италия. Страната е бомбандирана и от Съюзниците.
И в тази сложна и тежка вътрешна и международна обстановка Загребският
архиепископ А. Степинац е единствената авторитетна фигура, от която всички
очакват помощ и защита.
При създадения авторитарен режим в НДХ няма политическа сила, която да оглави опозицията. Така се оказва, че църквата трябва да изпълни тази
роля, макар че тя няма опит за активна намеса в политическия живот на страната. Католическата църква не е политическа институция и нейната задача е да
се занимава с религиозните, а не държавно-политическите въпроси в Хърватия.
Самите военни условия обаче я превръщат в единствената официална институция, която издига гласа си в защита на нарушаваните индивидуални човешки
права и колективните права на хърватската нация – защита на интересите й срещу териториалните посегателства на „съюзниците й” в лицето на Третия Райх,
Италия и Унгария. Католическото духовенство критикува остро и двата тоталитарни режима на ХХ век – нацисткия и болшевишкия, което има сериозни
политически последици за църквата.
Няма съмнение, че през 1941 г.���������������������������������������
клирът подкрепя създаването на хърватската национална държава и предпочита независимостта й пред всеки съюз със
Сърбия, но не симпатизира на установения усташкия режим – това са два различни факта, които, за съжаление с десетилетия са смесвани в историческата
литература. Католическата църква защитава съществуването на хърватската
държава като реалност, въпреки че функционирането на нейното правителство
е твърде далеч от идеала й за мир, ред и справедливост.
97
98

Biondich, M. Op.cit., р.157.
NARA, M 1203, 860H.404/8-544, Microfilm, roll 27.
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Като патриот А. Степинац е за опазването на НДХ, но това не означава,
че безусловно подкрепя усташката власт. Католическият клир застава категорично зад идеята за независима хърватска държава и не губи надежда, че след
края на войната усташите ще паднат от власт и страната ще има ново легитимно
управление и нова и независима външна политика. На усташкия режим духовенството гледа като на временно явление в хърватската история. Така църквата
одобрява НДХ, в която хърватите могат свободно и безпрепятствено да изповядват католицизма, но не и самата усташка власт, която е авторитарна и крайнонационалистическа.
След разгрома на Италия през 1943 г. архиепископ Степинац вече е сигурен, че същата съдба ще сполети и нацистката, и усташката власт. Той вярва и
се надява в победата на Съюзниците и се тревожи за бъдещето на хърватския
народ. Усташите обаче не вземат под внимание съветите му за умереност, разбирателство и сигурност и резултатите от тяхната политика се оказват фатални
за съдбата на НДХ.
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2. ЦЪРКВАТА В ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА
По отношение на малцинствата в НДХ Католическата църква отстоява
правото им на културна и езикова обособеност и на икономическо благополучие. Степинац съветва властите да спазват човешките и политическите им права, за да ги превърнат в лоялни граждани на НДХ. Според християнското учение
църквата е длъжна да се бори против неправдите и да помага на нуждаещите
се, без разлика на религия, раса, националност или политически убеждения.
Степинац упорито се противопоставя на тоталитарните идеологии на ХХ век
и се опитва да смегчи преследването на хилядите невинни жертви на усташкия
режим. В църковните архиви на Хърватия са запазени редица документи, които
доказват, че той периодично интервенира по този въпрос пред властите. С многобройни речи, апели, писма и протести той се обръща към Павелич, министъра
на вътрешните работи и ресорния министър на правосъдието и вероизповеданията, настоявайки да пощадят живота на невинни хора и да спрат масовите
екзекуции99. Загребският архиепископ открито протестира срещу политиката на
етническо прочистване на хърватските земи и защитава всички онези, които са
преследвани от режима. В писмо до Павелич от 21 юли 1941 г. той осъжда „нечовешкото” отношение към евреи и сърби и депортирането им в концентрационни лагери – още повече, че сред тях има и много деца, болни и възрастни хора100.
Мнозина от преследваните сами търсят помощта на Степинац. Секретариатът
на Каптола се превръща в истински комитет за интервениране пред властите.
И секретарят на папския представител Джузепе Масуци, и германският военен
пълномощник Хорстенау съобщават, че архиепископът не се колебае да търси и
тяхното съдействие всеки път, когато смята, че те могат да помогнат101.
От пролетта на 1942 г. архиепископът вече си
����������������������������
позволява не само да критикува онези,
���������������������������������������������������������������������
които не уважават църквата и нейното учение�������������������
, но го прави и публично в своите речи. На празника на Свети апостоли Петър и Павел на 29 юни
1942 г. в катедралата Степинац остро
��������������������������������������������
осъжда държавния терор в страната срещу евреи, цигани и сърби, който само води до засилване ръста на партизанското
Степинац пише лични протести до Артукович - на 22 май 1941, и до Павелич - на 21
юли и 20 ноември 1941 и на 8 февруари 1942 г. (Вж. HDA, f.1561, SDS, RSUP, Kut.5, 001.5, рp.2728; Kut.83, šifra 001.1.28, 22.12.1945, р.23; šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma), р.80;
Šanjek, F. Stav crkve...., р.145.
100
Krišto, J. Katolička crkva u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj..., рp.463-464.
101
Masucci, G. Op.cit., р.196; Kazimirović, V. Op.cit., р.280.
99
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движение и подкопаване устоите на държавата102. В проповед в катедралата от 25
октомври 1942 г. той опонира по следния начин на насилието и несправедливостите, извършени в името на расовите и националистически теории: „Църквата
ще изостави мисията си, ако не издигне гласа си в защита на онези, които днес
не могат да протестират срещу несправедливостите, извършвани над тях – независимо от расата или националността, към която принадлежат”103.
През пролетта на 1942 г. дори проюгославските кръгове изпращат информация до правителството в емиграция, че Загребският архиепископ е в конфликт
с усташката власт и протестира против гоненията на сърби и евреи. Техният
пратеник Ст. Рапотец потвърждава застъпничеството на Степинац за живота
на хиляди жертви на режима, на които подсигурява прехрана и медицинска помощ104. Дори еврейските и сръбските тайни организации в града признават, че
Загребският архиепископ ги защитава и настояват югославското правителство
в емиграция да прекрати кампанията си против него105. В писмо до Ватиканския
държавен секретар Л. Малионе от 24 май 1943 г. Степинац подчертава усилията
на католическото духовенство в защита на православни и евреи, а на аудиенцията си при папата на 30 май 1943 г. предава в писмен вид 34 доказателства в
същия дух106.
***
Проблемът за отношението на Католическата църква към православното
население в НДХ е твърде комплициран, но и интересен. Ако архиепископът
си позволява да напада открито националсоциализма, който е критикуван от
Католическата църква в международен мащаб, и който се изповядва в Германия,
а не в Хърватия, то той не се осмелява толкова директно да осъжда идеологията
и политиката на усташите. Тъй като отчита, че те са изградени на ясна антисръбска основа, споделяна от голяма част от хърватско население на страната
(което е националистически настроено по време на войната), за Степинац този
проблем става много сериозен. Като хърватин той не може открито да се обяви
Šanjek, F. Stav crkve...., р.143; Pavlowitch, S. Hitler’s New Disorder. The Second World War
in Yugoslavia. Columbia University Press, New York, 2008, р.134.
103
HDA, f. 416 (Dr Ivo Politeo), kut.55, p.88; Benigar, A. Op.cit., рр.438-439.
104
Boban, L. Hrvatska u arhivima…, рр.47-48.
105
Pavlowitch, S. Unconventional Perceptions..., р.98.
106
Тези доказателства са от периода 1941-1943 г. От тях 18 са в полза на сърбите, 6 – на
евреите, 5 – против насилствените покатоличвания на православни, 2 – против четническите
престъпления, и 2 – против нацизма. (Вж. Razum, S. Sveta Stolica, Nezavisna Država Hrvatska i
Katolička crkva u Hrvatskoj 1941-1945. – In: Fontes, 1996, br. 2, рp.356-357).
102
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в защита на сърбите, но като католически прелат е длъжен в тяхно лице да види
„християни” и да направи всичко възможно за спасението им от масова гибел.
Архиепископът, макар и смел за времето си религиозен водач, не се престрашава да говори за сърбите като равноправна национална група в НДХ, а завоалирано ги нарича „невинни”, „страдащи”, „потърпевши”, „жертви” и т.н. Така под
един знаменател той слага сърби, евреи и цигани, без да конкретизира тяхната
етническа принадлежност. По този начин избягва директната конфронтация с
властите, чиято политика е подчертано антисръбска107.
Католическата църква в Хърватия се намира в много деликатна ситуация
по отношение на антисръбската политика на усташкия режим. Има мнозина духовници, които не могат да надскочат тяснонационалната си ориентация и хранят неприязън към сърбите, но има и такива, у които човешкото и християнското е по-силно изразено и те си позволяват да протестират против антисръбските
ексцесии в страната. Дори сред проюгославските кръгове се признава, че „голяма част” от католическия клир не одобрява зверствата срещу сърбите в страната, а само една „малка част” губи моралните си задръжки и се впуска в антисръбската война в НДХ108. Мнозина от духовниците заклеймяват извършвания
геноцид над православното население и защитават правото му на съществуване
– позиция, която се премълчава в югославската историография. В съвременната
хърватска историческа литература обаче се стига до другата крайност – църквата се представя като изключителен борец за правата на преследваните сърби109.
Фактите сочат, че макар колебливо и много внимателно Католическата
църква се осмелява да се обяви против антисръбските погроми и насилствените
покатоличвания на сърбите в Хърватия по време на Втората световна война. На
А. Степинац се приписва греха, че не осъжда енергично усташките злодеяния,
но всъщност той постоянно протестира против терора в страната и помага на
всички преследвани, независимо от етническата им принадлежност. Това говори за липсата на отявлен национализъм у архиепископа, който помага, когато и
доколкото може, на всички нуждаещи се. Една от причините епископите масово
да защитават сръбското население, освен тази, че виждат нехристиянско поведение в терора срещу него, е и чувството им за национална отговорност – те
Boban, L. Hrvatska u diplomatskim izvjestajima…, p.165, 189; Pavlowitch, S. Hitler’s New
Disorder…, р.134.
108
Boban, L. Hrvatska u arhivima…, рр.160-162.
109
Krišto, J. The Catholic Church in Croatia and Bosnia-Herzegovina…, р.66; Biondich, M.
Op.cit., р.158.
107
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разбрат, че конфликтите между сърби и хървати се използват от немци и италианци в ущръб и на двата южнославянски народа110. При това често пъти католическите епископи протестират общо срещу ексцесиите – прилагани и срещу
евреи, и срещу сърби. Те се опитват да окажат натиск върху местните власти да
спрат терора върху невинните цивилни граждани. Но в смесените региони, като
Босна и Херцеговина, където антисръбските настроения са силни, съпротивата
им е или незначителна или почти отсъства111.
Според духовниците, щом като в държавата има сложен верски проблем,
той трябва да се реши внимателно и с голям такт. В това отношение и държавните, и религиозните фактори трябва да проявят мъдрост и дълновидност. В
теоретичен аспект църковните идеолози посочват, че католическата държава не
бива да бъде верски ексклузивна – тя нито забранява, нито преследва другите
религии. Изрично се подчертава, че вярата и църквата в НДХ (не само католическата, но и останалите вероизповедания) не бива да бъдат „потискани”, нито
„възпрепятствани” в действията си. Според католическите дейци, в страната не
бива да се преследват другите нации и етноси и да се налага краен национализъм. Католическата църква в Хърватия не иска от държавата да й даде специални привилегии, нито да наложи католицизма като „държавна вяра”112.
Епископите правят внушението, че в хилядолетното си културно и цивилизационно развитие хърватският народ винаги е твърдял (а сега вече има и
възможност да го докаже), че стои на по-високо ниво от онези, които до скоро
са го потискали. Това е пряк призив да се спре практиката на отмъщение заради сръбските зверства от предвоенния период и да се покаже едно хуманно и
човешко отношение към вече „победения враг”113. Въпреки че властите хвърлят
вината за началото на терора, обхванал страната, върху сърбите (обвиняват ги,
че са се вдигнали на бунт против законната власт още в началото на създаването на НДХ), Католическата църква не одобрява реакцията на властите. Дори в
решенията на Епископската конференция от 24 март 1945 г. се твърди, че макар
сърбите „първи да са започнали”, това не освобождава режима от отговорност
за случващото се в страната114.
Boban, L. Hrvatska u arhivima…, рр.160-162; Alexander, S. The Triple Myth..., р.95, 101.
НDA, f.1561, SD, RSUP SRH 013.0, kut.22 – 013.0.2, р.316, 319; Krišto, J. Sukob simbola…,
рр.325-335.
112
Katolički tjednik, br.26, 29.VІ. 1941.
113
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…, Knj.2, Dokumenti, р.118.
114
HDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma),
р.11; KL, br.96, 29.III.1945.
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Църквата публично осъжда насилствените действия на властите, престъпленията и акциите на „неотговорните елементи” и на „незрелите младежи”, които нарушават Божиите закони. Те защитават невинните жертви, давани от която и да е страна, и настояват за уважаване на всички хора, независимо от вяра,
народност и раса – като „чеда Божии”115. В заключенията на втората Епископска
конференция, проведена в НДХ на 17-19 ноември 1941 г., се заявява, че на православните трябва да се признаят всички граждански права – особено правото на
свобода и собственост. Настоява се да се забрани всяко противозаконно действие против тях, а те да бъдат наказвани само след проведен съдебен процес, и то
в случай, че се докаже вината им. Висшите духовници заявяват, че са направили
всичко, което е по силите им, в Хърватия да се спазва законността – независимо
от съществуващите етнически или религиозни различия116.
Католическата църква осъжда поведението на цивилната власт, но тя
няма реални лостове за противодействие. Единствено Загребският архиепископ, благодарение на авторитета си в страната, може да окаже влияние върху
управляващите. В писмо до министъра на вътрешните работи А. Артукович на
22 май 1941 г. той посочва, че моралните закони се отнасят не само до отделните
граждани, но и до управниците на страната. Често в проповедите си, без да споменава имена, Степинац прави алюзии за тези, които, въпреки че са католици,
стават „жертва на страст и омраза”117.
През 1942 г. и 1943 г. Алойзие Степинац вече изразява сериозен публичен протест срещу случващото се в страната – в речите и проповедите си той
открито защитава преследваните (макар че никога не ги нарича „сърби”), в чието лице вижда „хора” и християни и „наши братя, които трябва да обичаме”.
Архиепископът често се изказва за мир със съседните народи и за нуждата да се
уважават правата им – особено тези на живот и собственост118. Той осъжда всяка политика на шовинизъм и расизъм. На среща със студенти в Загреб към края
на войната Степинац уточнява, че колкото и хърватите да обичат Отечеството и
народа си, те нямат право да подценяват, а още по-малко да мразят другите народи, с които живеят. В проповедта си от 31 октомври 1943 г. той се застъпва за
по-хуманното им третиране от властите, като осъжда „всички несправедливоDobri pastir, br.10, 23.XI.1945.
Boban, L. Hrvatska u diplomatskim izvještajima...., Vol.1, р.26.
117
HDA, f.416 (проповед, произнесена в Загребската катедрала на 26 октомври 1941 г.);
Gitman, E. Op.cit., р.59.
118
Pattee, R. Op.cit., р.269; Alexander, S. Church and State... рр.34-35.
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сти”, „избивания на невинни хора”, „подпалване на мирни села” и т.н. Степинац
заявява, че църквата трябва да направи всичко възможно, за да не се причини
зло никому в Хърватия, независимо от вяра, етнос или социално положение119.
Загребският архиепископ е против извършването на отмъщения заради
четническите кланета и против „наказателните походи” на усташите в сръбските села в Босна и Лика. На 14 май 1941 г., след едно от първите кланета над
сърбите в гр. Глина120 (на
�����������������������������������������������������
близо 300 души), той из��������������������������
праща гневно
��������������������
писмо��������
�������������
до
�������
правителството, в което настоява да се спре избиването на хора без съд и присъда
на територията на НДХ121. През май, а по-късно и през юли 1941 г., по повод на
преселване на сърбите от Кордун, той протестира отново пред Поглавника. На
19 юли 1941 г. Степинац призовава духовниците да не участват в антисръбските
ексцесии. По негово мнение всяко прибягване до физическо насилие от страна
на властта е в ущръб на държавата и нацията122.
Архиепископът постоянно получава сведения за престъпления от различните диоцези. Той, а и „Каритас” като цяло, подсигуряват подслон и храна за
много сръбски сираци, помагат на някои сърби да напуснат страната, протестират срещу избиването им и масовите депортации по затвори и лагери123. През
юни 1941 г. се сключва хърватско-немският договор за размяна на депортирано
население – словенци в Хърватия и сърби от НДХ в Сърбия, и още на 21 юли с.г.
А. Степинац пише писмо на Павелич, в което се оплаква от липсата на хуманност по време на депортациите, а и в лагерите, където не се щади живота нито на
деца, нито на възрастни и болни хора124. През лятото на 1941 г., а и в хода на целия военен период, Загребският архиепископ протестира пред държавните власти, и най-вече пред Поглавника, заради депортациите по лагерите в Ясеновац,

Kolanović, J. Nadbiskup Alojzije Stepinac u izvešćima Njemačkoga poslanstva u Zagrebu. –
In: Fontes, 1996, br.2, p.315.
120
Град, намиращ се югоизточно от Загреб.
121
Той настоява сърбите да не се убиват само заради етническия им произход, тъй като
християнският морал изключва посегателството върху човешкия живот, освен ако не се докаже
престъпната им дейност, заслужаваща смърт. (Вж. HDA, f. 416, doc.326; f.1561, SDS, RSUP SRH,
Kut.83, šifra 001.1.28, 22.XII.1945, р.15; Stepinac mu je ime. Knj.1, р.226).
122
Dobri pastir, br.10, 23.XI.1945; Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…,
Knj.2, Dokumenti, р.257.
123
HDA, f.1561, SDS, RSUP, Kut.5, 001.5, р.28; Benigar, A. Op.cit., р.399.
124
НDA, �����������������������������������������������������������������������������������
f.1561, ���������������������������������������������������������������������������
SD,������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
RSUP�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
SRH ��������������������������������������������������������������
013�����������������������������������������������������������
.0, Kut.83, �����������������������������������������������
šifra 001.1
�����������������������������������������
�����������������������������������
Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma), р.86.
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Лобор, Петрине и други и настоява в тях да бъдат допускани свещеници, за да
дават духовна опора на лишените от свобода125.
Отделни представители на клира изрично подчертават, че са за „лоялност
в междуверските отношения” и „верска толерантност”126. Дори духовник с проусташки симпатии, като Драгутин Камбер, още от есента на 1941 г. започва да
се изказва по-умерено за сърбите. През септември с.г. той изпраща писмо на
Павелич, в което изразява съмнение в правилността на физическото им изтребление, отнемането на имуществото им и определянето им като „второразредни граждани” на НДХ127. Силна защита на сръбското население в НДХ прави и
Белградският архиепископ Йосип Уйчич (хърватин по националност). В качеството си на католически епископ в хърватска диаспора в Сърбия през юни, юли
и декември 1941 г. той моли А. Степинац да се застъпи за правата на сърбите в
НДХ (мнозина от които са бежанци в Белград) и, доколкото е възможно, да попречи на гонението срещу тях. Той напомня, че християнското учение изисква
хърватите да са изпълнени с любов към „ближния”, дори сърбите да не са се
отнасяли добре спрямо тях в миналото128.
Друг свещеник, който защитава сърбите, е францисканецът от Херцеговина
Доминик Мандич, който живее в Рим. През юли 1941 г., по време на най-голямата антисръбска кампания в страната, той вече алармира Степинац, че и в Италия
достига информация за „нечовешкото” и „нехристиянско” отношение на властите към православните, което хвърля срамно петно върху „светлото име на
Хърватия”. Той призовава архиепископа да се намеси, за да спре насилието над
тях. Мандич дори говори за „братята-сърби” и призовава хърватските управници, които претендират да са „стопроцентови католици”, да го докажат на практика. Той предвидливо предупреждава, че ако войната не завърши така, както
очакват усташките кръгове, това може да има тежки последици за хърватския
народ и за Католическата църква в НДХ129. Д. Мандич призова архиепископа да
попречи на духовенството да участва в преследването на непровинените сърби
и евреи и като „свещеници Христови” да проповядват мир и любов, а не омраза
и неправда. На 24 юли с.г. дори главното управление на францисканския орден в
Stepinac mu je ime. Knj.1, рр.133-134; Krišto, J. Sukob simbola..., р.135.
Katolički tjednik, br.26, 29.VІ.1941.
127
Mužić, I. Op.cit., р.236.
128
Dnevnik Alojzija Stepinca – In: Danas, 28.VІІІ.1990, р.67; Radić, R. Verom protiv vere.
Drđava i verske zajednice u Srbiji 1945-1953. Beograd, 1995, р.81.
129
Dnevnik Alojzija Stepinca. – In: Danas, 4.ІХ.1990, р.66; Stepinac mu je ime…., Knj.1, рр.130140.
125
126

269

КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА И УСТАШКИЯТ РЕЖИМ В ХЪРВАТИЯ (1941–1945)

Рим изпраща напътствия до францисканците на хърватска територия да избягват политическо ангажиране, да не участват в преследването на невинни хора,
в отнемането на имуществото им, в изселването им в Сърбия и заселването на
хървати в опразнените територии130.
Свидетели на невиждан терор и хаос, епископите от Босна и Херцеговина
също осъждат зверствата срещу сърбите. За отбелязване е, че още през 1940 г.
Иван Шарич присъства на п�����������������������������������������������
������������������������������������������������
разненствата по случай Св. Сава и говори за необходимостта да се поддържат нормални отношения с православните поради тяхната многочисленост в региона131. Особено критични към политиката
на властите по националния въпрос в страната са епископите на Баня Лука и
Мостар. В няколко писма до Степинац от август и ноември 1941 г. Мостарскодуванийският епископ Алойзие Мишич протестира срещу насилието и беззаконието в Херцеговина, описвайки злоупотребите на усташите с властта. На 7
ноември 1941 г. той признава, че стожерниците и логорниците (усташките административни лица) са инициаторите на терора в региона. Епископът описва
ужасяващи картини на зверствата и убийствата над православните (наричани
от усташите „схизматици”) по общини и котари. „В името на Хърватия и църквата” той призовава католическата йерархия да направи всичко по силите си да
спре тази агресивна политика132. В писмо до Степинац от ноември 1941 г. епископ Гарич от Баня Лука пък съобщава за терора над православните от страна
на мюсюлманите и принуждаването им да минат към исляма. По негови данни
католическото духовенство е единственото, което се застъпва за живота на сърбите и им помага, доколкото е възможно133.
Далматинските католически епископи имат сериозни проблеми с италианските власти, които толерират православните134. Въпреки това през лятото на
1941 г. и те протестират срещу масовия антисръбски терор в НДХ – Сплитският

Bezina, P. Franjevci Provincije Presvetog Otkupitelja žrtve rata 1942-1948. Split, 1996,
рр.146-147.
131
Petranović, B., M. Žečević. ����������������������������������������������������������������
Jugoslovenski federalism. Ideje i stvarnost. Tematska�����������
����������
zbirka dokumenata. Beograd, 1986, v.1, р.582.
132
Alexander, S. Church and State…, p.32; Pattee, R. Op.cit., р.389.
133
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatskа…., Knj.2, Dokumenti, р.107.
134
Под италиански контрол попадат региони със смесено население, където живеят много православни сърби (Херцеговина, Приморие, Горски Котор, Кордун, Крайна, Лика с Книн),
което създава големи проблеми на италианските власти.
130
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епископ К. Бонефачич и Шибенският епископ Й. Милета се застъпват за преследваните135.
Католическите д������������������������������������������������������
у�����������������������������������������������������
ховни������������������������������������������������
ци из
���������������������������������������������
цялата страна ����������������������������
оказват помощ на������������
сърбите
�����������
до���
колкото могат �������������������������������������������������������������
– най-вече���������������������������������������������������
при запазване на имотите
���������������������������������
им, прехвърляне на имущ��
еството на част от бегълците в Сърбия и т.н. Това те правят нелегално – с риск за
живота си. Често в архивите се откриват документи, в които се дава поименно
кои духовници къде и кога са помагали на сърбите136.
В духа на напътствията на Рим клирът протестира пред усташките власти
и срещу разрушаването на православните храмове и отчуждаването на техните
имоти.����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
Това се случва още на конференцията от ноември 1941 г. Различни епископи (например Сенско-модрушкият) известяват Степинац, че в диоцезите им
се планира разрушаване на православните черкви и параклиси137. Благодарение
на интервенцията на Степинац православната черква в Загреб не е разрушена.
Архиепископът ����������������������������������������������������������
интервенира ����������������������������������������������
и за спасяване живота на����������������������
���������������������
някои православни духовници, като например на митрополита на Загреб – Доситей, който е един от
първите, които още в края на април 1941 г. са затворени от новата власт138, а Й.
Гарич се застъпва за митрополит Платон Йованович от Баня Лука139.
За защитата на сърбите от католическото духовенство свидетелстват и
югославски източници, които са най-критични към действията на Католическата
църква в Хърватия през военния период. През пролетта на 1942 г. дори Ст.
Рапотец признава, че лично е разговарял с много сърби, които декларират, че
единствена защита от усташкия терор в НДХ намират в лицето на католическия
клир���������������������������������������������������������������������
.��������������������������������������������������������������������
За хуманното му отношение към православните свидетелства и югославският генерален консул в Истанбул Хаджиджорджевич, който през юли 1942 г.
признава, че Степинац се застъпва за тях по много поводи, помага им и ги защитава140.
***
Boban, L. Hrvatska u arhivima..., рр.329-348; Benigar, A. Op.cit., р.374.
Те са били обект на усташките тайни служби. (Вж. HDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, kut.6,
p.45, 48; Kut.83, šifra 001.1.28, 22.12.1945, р.16).
137
През февруари 1942 г. Степинац изпраща препис от писмото на епископ В. Бурич на
министър Артукович, който е силно разтревожен от новината, че ще се разруши православната
черква в Сен с молба това да не се допусне. (Вж. Boban, L. Hrvatska u diplomatskim izvještajima....,
Vol.1, р.26; Mužić, I. Pavelić i Stepinac. Split, 1991, р.73).
138
Доситей е болен и благодарение намесата на архиепископа е прехвърлен в Сърбия. Той
умира в Титова Югославия в манастира Раковица край Белград. (Вж. Radić, R. Op.cit., рр.41-42).
139
HDA, f. 218, kut.6, p.45, 48; f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1.28, 22.12.1945, р.15.
140
Stepinac mu je ime. Knj.1, р.227; Pavlowitch, S. Unconventional Perceptions..., р.98.
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Що се отнася до смяната на православното с католическо вероизповедание, то това е повече политически, отколкото религиозен акт. Той се осъществява не от Католическата църква, а от усташката власт, която вижда в нея най-бързия и лесен начин за асимилация на сръбското население, живеещо в Хърватия.
В историографията, посветена на този проблем, неправилно се използват термините „покръстване” или „прекръщаване” на православните, тъй като
Католическата църква признава кръщението, осъществено от друга християнска църква. По-точният термин е „покатоличване”, когато става дума за смяната
на православното с католическо вероизповедание в НДХ. Терминът „покръстване” може да се ползва само по отношение на евреи и мюсюлмани.
Смяната на вероизповеданието е често срещана практика и в АвстроУнгария, и в междувоенна Югославия. Това, което прави този въпрос особено
коментиран в литературата, е пряката намеса на държавните органи в НДХ в
този процес и масовият характер на явлението. Този въпрос става и ябълката на
раздора между църквата и усташката власт. Спорът е за ролята на Католическата
църква в покатоличванията в НДХ. В сръбската и югославската историография
тази роля е представена изцяло в негативен план, т.е. подчертава се поставянето
на католическото духовенство в служба на усташката власт в хода на покатоличванията в страната, като в това се вижда стремеж на църквата към увеличаване на паството й141.
Над половин столетие историческата истина за отношението на
Католическата църква към покатоличванията в НДХ не успява да си пробие
път. Въпросът е толкова политизиран, че и до днес предизвиква дискусии. И
Степинац, и самата Католическата църква са обвинени в това „военно престъпление”. Когато архиепископът е съден през 1946 г., едно от основните обвинения срущу него е именно „сътрудничеството” на църквата с усташката власт при
провеждане на покатоличванията в страната. През втората половина на ХХ в. в
Сърбия се появяват много трудове, които имат за цел да хвърлят вина върху католическото духовенство за този вид престъпления, вършени в НДХ в периода
1941-1945 г. Така например, В. Дедиер пише, че именно Католическата църква,
заедно с усташката държава, е организирала покатоличването на православното население142. Много епископи са обвинени, че са участвали пряко в насил-

141
Krišto, J. Sukob simbola..., рр.169-171; Biondich, M. Radical Catholicism and Fascism in
Croatia, 1918-1945. – In: Totalitarian Movements and Political Religions, vol.8, 2007, No. 2, p.396.
142
Dedijer, V. Vatikan i Jasenovac. Dokumenti. Beograd, 1987, New York, 1992, рр.36-37.
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ствените покатоличвания, а папата е дал „кървавата си благославия” за този
акт143. Хърватската историография пък, обратно, всячески се опитва да оневини
Католическата църква144.
Именно тази църква е институцията, която приема православните в лоното си в НДХ. Дори инициативата да е на властите, стои моралният въпрос
дали църквата трябва да приеме „сътрудничество” с тях. Тя е доволна от покатоличването като цяло, но не и от форсирането на процеса и от насилствените мерки. Някои духовници наистина се впускат с охота в покатоличванията, но мнозинството опонират. Така например, налице е едно известие от Нова
Градишка от януари 1942 г. до Степинац, в което се констатира, че духовенството „не показва достатъчно интерес към покатоличванията”145. А проюгославски
дейци от Женева съобщават на правителството в Лондон, че „насилствено покатоличване от страна на Католическата църква няма, а Степинац го позволява
само ако е нужно да се защити населението” (б.а. православното), и признават,
че архиепископът протестира против насилствените покатоличвания и преследването на сърбите146. На съобщението на тези дейци може да се разчита като на
обективен източник, тъй като те са отявлени противници на хърватите, но дори
и те признават, че висшият клир не е одобрил акцията на правителството по
насилствената смяна на вярата на православните.
Терорът, който съпровожда покатоличванията, е в противоречие със самата същност на християнската религия, и в частност – с тази на католицизма,
защого тя признава свободата на вероизповеданието и осъжда посегателството върху основните права и свободи на личността и на гражданскато общество
като цяло147. Тази позиция се обосновава с постулата, че във верските дела „Бог
дава свобода на хората”, т.е. вярата е свободен избор на човека. Дори в една
католическа държава, с преобладаващо католическо мнозинство, църквата не
може със сила да налага религиозните си постулати и културните си традиции.
143
Това се твърди още в сръбските позиви от времето на НДХ. (Вж. НDA, f.227, kut.2,
doc.749/42, p.1).
Типични примери в това отношение са книгите на Вл. Дедиер и В. Новак. (Вж. Dedijer, V.
Op.cit, Novak, V. Magnum
�������������������������������������������������������������������������������
Crimen: Pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj (1918-1945). Z.,�����������
1946������
����������
;�����
Beograd, 1986/
144
Krišto, J. Vjerski prijelazi u NDH - primjer šibenske biskupije. – In: ČSP, 1997, br.2, p.236.
145
Pattee, R. Op.cit., рр.395-397.
146
Boban, L. Hrvatska u arhivima…, рр.53-54, 63.
147
Насилствената промяна на вярата противоречи на морално-правните принципи на
Католическа църква, както показва и Кодекса на каноническото право /„Codex juris canonnici”/
от 1917 г.
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Тя допуска към нея да преминат само онези, които искрено желаят да направят това. Каноническият закон забранява приемане в лоното й на хора, които не са запознати с нейните догми, или чиито мотиви за това са „неясни” или
„подозрителни”148. През януари 1942 г. във в. „Католически лист” излиза статия
на Павел Лончар по този въпрос, а Степинац издава три окръжни през същата
година – на 8 февруари, 2 март и 27 март149. Така църквата в НДХ е поставена
пред сериозен избор – да подкрепи насилственото покатоличване и по този начин да спаси живота на някои от преследваните сърби и евреи, или да остане
вярна на каноническия принцип за вътрешното убеждение като единствена база
за преминаване от една към друга вяра.
Усташката власт се опитва да накара Католическата църква да й съдейства
в религиозната политика за покатоличване на сърбите – една напълно незавидна роля за нея. Съвсем ясно е, че след издаването на Закон-наредба за преминаването от една вяра към друга от 3 май 1941 г., властите се намесват пряко,
и то със законодателна инициатива, в религиозната сфера, която по принцип е
запазена територия на църквата. Това решение на цивилната власт е взето без
допитване до Католическата църква и предизвиква нейния протест. Той се долавя в писмото на А. Степинац до председателя на Законодателния комитет при
Поглавника (Милован Жанич) от 16 юни 1941 г., в което се изразява съжаление,
че приемането на толкова важни закони и наредби, които се отнасят до вярата,
не се съгласуват с ръководството на Католическата църква150.
Интересно е да се проследи как хронологически се задълбочава църковнодържавният конфликт в страната. Всяка държавна инициатива по въпроса за
покатоличването на православните е следвана от изява на църковното ръководство. То реагира веднага на Закон-наредбата за преминаването от една вяра към
друга, като на 8 май 1941 г. канцеларията на Загребската архиепископия издава
наредба към клира по въпроса на покатоличванията151. За разлика от държавната власт, която със закона-наредба се опитва да улесни смяната на вероизповеданието в НДХ, църквата прави всичко възможно да го възпрепятства. В
148
Katolički tjednik, br.26, 29.VІ. 1941; Maclean, F. Disputed Barricade. The Life and Times of
Tito. London, 1957, p.163.
149
KL, br.5, 29.I.1942; br.10, 5.IІІ.1942; br.14, 2.IV.1942.
150
Grbešić, G. Prjelazi židova u katoličkoj crkvi u Đakovačkoj i Srijemskoj biskupiji od 1941 do
1945. – In: Croatica Christiana, god.27, 2003, br.52, р.157.
151
Тя е озаглавена „Окръжно за преминаването от другите вери към католицизма” и е под
№ 4104-41. (Вж. Hrvatski glas, br.82, 9.V.1941; HN, br.87, 10.V.1941; KL, br.19, 15.V.1941; Hrvatska
straša, br.20, 18.V.1941).
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издадения от нея документ се разяснява, че тъй като вярата е израз на свободата на съвестта, към Католическата църква могат да преминат само онези лица,
които искат да го сторят искрено, „от чисти подбуди”, убедени в истинността
на католическата вяра и желаейки да живеят съобразно нейните принципи. В
наредбата се посочва, че новоприетите в лоното на църквата трябва да бъдат
добре запознати с католическото вероучение. Уточнява се, че самият процес на
смяна на вярата трябва да се изземе от цивилни ръце и да мине под контрола на
църковните власти152. Тези два основни документа, издадени от светската и духовната власт – от 3 и 8 май, вече показват, че позициите им са твърде различни
и на практика – непримирими. Всички последвали материали са само илюстрация на вече очертаното несъгласие между църквата и държавата.
Загребската архиепископия реагира на издадените на 27 май 1941 г.
„Напътствия за минаването от една към друга вяра“ от Министерство на правосъдието и вероизповеданията, като още в началото на юни публикува статия
на теолога д-р Стиепан Бакшич във в. „Католически лист”, в която се представят
църковните напътствия за приемане в лоното на Католическата църква153. Това
на практика е нов циркуляр на епископата от 11 юни 1941 г., който определя точните и сложни правила за приемането в лоното на католицизма. Ръководството
на Католическата църква се придържа стриктно към каноническия закон, според който смяната на религиозното вероизповедание е въпрос на лично убеждение и съвест, трябва да бъде свободен и добре мотивиран акт и не може да
се налага със силови методи върху никого. Свещеникът, приемащ нов член в
лоното на Католическата църква, е длъжен да се съобрази с изискванията на
каноническия закон и не може да извърши този акт без позволението на своя
епископ. Безпроблемно и бързо позволение за смяна на вярата могат да получат
само бивши католици, които в междувоенна Югославия са минали към православието, или онези от смесените бракове154.
Точно един месец по-късно, на 11 юли 1941 г., Архиепископският духовен престол издава ново окръжно, в което изрично се подчертава, че покатоличванията не може да се съпътстват с насилие. На 12 юли пред журналист от в.
„Хърватски глас” Степинац защитава католическите свещеници срещу обвине-

152
HDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1.27, 10.04.1945, р.6; šifra 001.1.28,
22.12.1945, р.16; KL, br.10, 05.03.1942.
153
KL, br.92, 11.VІ.1941.
154
Mužić, I. Pavelić i Stepinac...., р.235; Krišto, J. Vjerski prijelazi...., рр.237-238.

275

КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА И УСТАШКИЯТ РЕЖИМ В ХЪРВАТИЯ (1941–1945)

нието, че са „ловци на вярващи” и че масово приемат православни в лоното на
Католическата църква155.
Отношение към наредбата на Министерство на правосъдието и вероизповеданията от 14 юли 1941 г. взема помощният загребски епископ Йосип Лах на
16 юли в документ, в който дава да се разбере, че политиката на правителството за приемането в лоното на Католическата църква е неприемлива за нея. При
това духовенството е против омаловажаването на гръкокатолическия обред,
който счита за равноправен с латинския156. А на 18 юли епископът на Джаково
А. Акшамович се обръща с писмо до Степинац с възмущение от грубата намеса
на държавата в църковните въпроси157.
На 10 октомври правителството основава Религиозния отдел към
Държавната дирекция за обнова – като държавна институция, която да решава всички въпроси, касаещи преминаването от една към друга вяра в НДХ и
по този начин се опитва да отстрани църковното ръководство от този процес.
За директор на отдела е назначен католическият свещенник францисканецът
Дионисий Юричев, но той остава на този пост само до ноември 1941 г.158.
Всъщност смяната на религията е онзи въпрос, който предизвиква найголемия конфликт в отношенията между държавните и църковните власти в
страната. Както става ясно от наличната документация, вместо тясно сътрудничество, за което десетилетия наред се твърди в историографията, още месец
след създаването на НДХ са налице сериозни несъгласия между духовната и
светската власт в НДХ. От изворите се вижда, че на всеки документ, издаден
от цивилните власти с цел да се окаже натиск върху духовенството, то отговаря с издаването на контранаредба, която изразява несъгласие с решенията на
режима. Дори проюгославските кръгове са наясно, че клирът не води системна
акция по покатоличването, а ако участва, това е личен избор на отделни негови
представители159.
Усташите са уверени, че колкото повече насилие прилагат при покатоличването, толкова повече желаещи ще има за смяна на религията. Те дори заплашват някои свещеници със смърт в случай, че не позволяват на всички жела-

Benigar, A. Op.cit., р.422.
KL, br.32, 8.VIII.1941; Alexander, S. Church and State..., р.27.
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Grbešić, G. Op.cit., р.157.
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KL, br.43, 30.XI.1941; Benigar, A. Op.cit., рр.390-391.
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Boban, L. Hrvatska u arhivima…, рр.47-48; Krišto, J. Vjerski prijelazi u NDH..., p.238.
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ещи да приеминат към лоното на Католическата църква160. По спомените на Вл.
Мачек, в НДХ в действителност има много духовници, които приемат сърби в
лоното на Католическата църква по бързата процедура, без дори да разследват
дали намеренията им са искрени. Ръководството на църквата обаче остро критикува участието им в процеса на покатоличването. Степинац издава писмени
наставления към клира – по места той трябва да се противопостави на духовния
терор в страната. От Загреб пристигат разпоредби енорийските свещеници първо да информират епископа си за всеки конкретен случай на покатоличване и
едва след като получат неговото разрешение, тогава да действат161.
Насилието достига такива размери, че църквата, която по принцип е
твърде внимателна в отношенията си с властите, реагира остро. Това се отнася
особено до А. Степинац. В проповед, произнесена в Загребската катедрала още
през юли 1941 г., той декларира: „Бог ни е свидетел, че винаги сме се противопоставяли на всяко насилствено приобщаване към Католическата църква. Трябва
да заявим открито, че църквата направи всичко, което бе по нейните възможности, за да окаже помощ и защита на православните“162. В отговор на писмото
на епископ Й. Уйчич от Белград от декември 1941 г. архиепископът разяснява, че
той е против масовите покатоличвания в страната и обещава да направи всичко,
което е по силите му, за да ги ограничи163. В проповед, произнесена в катедралата
на 29 юни 1942 г., той обявява, че е против всякакво насилствено покатоличване и против неканоничната намеса на гражданските власти в духовните дела в
страната. Степинац многократно заявява, че властите имат право да наказват
престъпления от криминален характер, които могат да докажат, но нямат право
да се месят в делата на църквата164.
След като са наясно, че не могат да въздействат върху режима за спиране на терора, епископите поне се опитват да го смегчат или да наложат някои
правила в провеждането му. Те започват да пречат на покатоличванията и да ги
саботира�����������������������������������������������������������������������
т����������������������������������������������������������������������
, доколкото е възможно������������������������������������������������
. През 1941 г. те вече прилагат тактиката за забавяне при даване на необходимото разрешение за приемане на православни в
лоното на Католическата църква. Наставленията са покатоличванията да се праButurac, L. Op.cit., р.382.
Macek, V. In the Struggle for Freedom. New York, 1957, p.235.
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HDA, f. 416, kut.55, p.175; Boban, L. Dnevnik nadbiskupa Stepinca.-In: Danas, 24.XI.1989.
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вят след запознаване с основите на католическото учение и след деклариране от
страна на молителя, че го прави свободно, по силата на духовното си убеждение.
Епископите настояват да не се приемат желаещите по списъци, т.е. групово, а да
се разглежда поотделно всеки случай – да се проучи какви са мотивите, тласкащи всеки отделен православен към това действие. Надеждите на духовенството
са, че режимът ще се откаже от амбициозните си намерения за масово покатоличване след първите неуспешни опити165.
Църквата отказва да стане сляпо оръдие на властите в осъществяването на антисръбската им политика. Загребският архиепископ и висшият църковен клир (особено Мостарският епископ А. Мишич, Шибенския Й. Милета и
други) публично осъждат насилствените действия на усташите166. Най-остра
реакция срещу официалната политика на масово покатоличване са заключенията на хърватския католически епископат, направени на годишната Епископска
конференция от 17-19 ноември 1941 г.167. Тя
������������������������������������
издава „Резолюция за покатоличванията”, която се разпраща до всички енории в страната, а копие се предава на
Поглавника. Този документ дава израз на най-силния протест на духовенството
срещу властта до този момент.
Според католическия епископат православната църква има своите истински привърженици в страната, които не могат лесно да променят религиозните
си възгледи. В резолюцията се разяснява, че изповядването на православието в
хърватските земи е традиция от столетия и не може „за една нощ” да се изкорени и механично да се смени вярата на един човек, тъй като тя е част от самата
му същност. В региона вярата е белег за националност, затова тя не може така
лесно да се променя с политически решения и под натиск. Така духовенството
заклеймява „политическите” покатоличвания на властите и отчита, че механич-

HDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma),
р.69; Krišto, J. Vjerski prijelazi u NDH..., pp.241-243.
166
HDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma),
р.11.
167
По принцип епископските конференции се провеждат всяка година с цел да се обсъдят
най-важните въпроси, касаещи епископата. Тази от ноември 1941 г.�����������������������������
е втората, проведена по времето на НДХ - поради трудното придвижване на епископите дори на нея не присъстват всички поканени, а само Степинац, Антун Акшамович (Джаково), Йосип Сребърнич (Крък), Михо
Пушич (Хвар), Виктор Бурич (Сен), Янко Шимрак (Крижевци), Клемент Бонефачич (Сплит).
Отсъстват епископите на Сараево, Мостар, Баня Лука, Шибеник и Дубровник. ���������������
Следващата конференция се провежда едва в края на март 1945 г. (Вж. HDA, f. 1491 kut.4, 2.19, dr. Janko Šimrak
zapisnik, 31.5.1945, p.175).
165
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ната процедура за смяна на вероизповеданието не дава задоволителни резултати в НДХ168.
В резолюцията се заявява недвусмислено, че решението на всички въпроси, които касаят преминаването на православни към католическата вяра, спада изключително в компетенциите на католическата църковна йерархия, която
единствена е овластена „по божието право и каноническите наредби“ да издава
директиви и разпоредби. Промяната на вярата трябва да се повери изключително и само на хърватския католически епископат. Последният признава покатоличванията за валидни, само ако са осъществени според догматичните и
каноническите принципи, които изключват вякакво насилие или принуда169.
Според епископата, при промяна на обстоятелствата неискрено приелите
католическата вяра ще се отметнат от нея. Степинац е уверен, че след края на
войната в лоното на Католическата църква ще останат само онези, които доброволно са сменили вероизповеданието си, докато останалите ще се върнат към
старата си религия170. Духовниците дават за пример и неуспешните политически
опити за смяна на вярата в Полша и Испания, където насилието акомулира омраза, която може известно време да се потиска, но само чака подходящ момент,
за да избухне. Епископите използват една подходяща алюзия, казвайки, че „насилието гради къщата върху основата на пясъка, а не на камъка, и когато дойде
бурята, от къщата ще останат само отломки”171.
Точно засилващият се терор води до активирането на четниците и партизаните в НДХ, което вреди на интересите на Католическата църква. Висшето
католическо духовенство изразява опасенията си, че кампанията по насилственото покатоличване ще завърши с провал и ще се отрази неблагоприятно на
репутацията на църквата, както и на авторитета на самата хърватска държава172.
KL, br.46, 20.XI.1941; Mužić, I. Pavelić i Stepinac…, p.235.
Всъщност хърватският католически епископат приема 2 разпоредби на Ватикана, касаещи въпроса на покатоличването – наредбата на Светата конгрегация за източните църкви от
17 юли 1941 г. и наредба от 18 октомври. (Вж. Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…, Knj.2, Dokumenti, р.114).
170
Hrvatski glas, br.82, 9.V.1941; Hrvatska straža, br.20, 18.V.1941.
171
HN, br.87, 10.V.1941; KL, br.19, 15.V.1941.
172
На 7 ноември 1941 г. епископът на Мостар изразява опасенията си, че покатоличванията може да се окажат пълен провал по следния начин: „Жестокостта на стожерниците и логорниците, бруталността на някои хора, липсата на разбиране, показана от висшите власти, нанесоха
сериозна вреда не само на религиозната кауза, но и на държавата”. Същите опасения има и епископът на Котор Павао Буторац. През ноември 1941 г. той пише на Поглавника, че използването
на сила би имало катастрофален ефект върху репутацията на Католическата църква и ще тласне
168
169
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„Подобно нещо – се казва в едно от известията му, – няма да донесе полза на
свещената кауза на католицизма, нито на Хърватия. Само след няколко години
всички ще осъждат тези безсмислени акции“173.
Така цялата вина за покатоличването се прехвърля върху усташите.
Епископатът се противопоставя и на практиката на цивилните власти да назначават „мисионери“ в страната за извършване на църковната процедура по смяната на религиозното вероизповедание на сърбите и настоява това да остане в
правомощията на католическото духовенство174. При това мисионерите трябва
„да проповядват християнското учение”, а не да се занимават с политическа пропаганда. Всеки от тях трябва да получи юрисдикция за своята духовна дейност
от местния католически епископ, а не от цивилните власти175.
Това решение на висшия клир е пряко противопоставяне на намесата на
усташките власти в духовните дела в страната. В заключенията на Епископската
конференция от ноември 1941 г. се декларира, че „в духовната дейност на църквата не може да се намесва нито една светска организация, включително и усташката”, тъй като това може само да навреди на интересите на Католическата
църква176. Изисква се също държавните власти да не назначават свещеници на
държавна служба без знанието на висшия клир.
Епископите настояват църквата да поеме контрола върху смяната на вероизповеданието в НДХ. Те учредяват Епископски комитет (”Комитет на тримата”), в който влизат А. Степинац, епископ В. Бурич (Сен) и епископ Я. Шимрак
(Крижевци), чиято задача е да решава всички въпроси, свързани с покатоличванията в страната. Той трябва да работи в съгласуваност с министъра на правосъдието и вероизповеданията по въпросите за цивилните наредби за покатоличванията и да следи за спазването на каноническите норми. Епископският
сърбите към масово приемане на исляма. (Вж. Benigar, A. Op.cit., рр.377-378; Alexander, S. The
Triple Myth...., р.81).
173
Цит. по Maclean, F. Op.cit., рр.163-164.
174
Епископът на Котор се изказва остро против натоварването на мисионерите, а не на
редовните духовници със задачата да провеждат покатоличванията в страната, тъй като „те се
справят по-добре с пистолета, отколкото с кръста”. (Вж. Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…, Knj.2, Dokumenti, р.116).
175
Изрично се подчертава, че е „противодогматично“ без разрешение от местния епископ
тези хора да получават разрешение за мисията си от усташки длъжностни лица, от Религиозния
отдел на Държаваната дирекция за обнова или от който и да е друг представител на светската
власт. (Вж. Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…, Knj.2, Dokumenti, р.116).
176
Boban, L. Hrvatska u diplomatskim izvještajima.... Vol.1, pр.25-26; Mužić, I. Pavelić i Stepinac...., р.235.
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комитет ръководи и създадените по места религиозни комисии, на които се възлага задачата да следят за доброволността на покатоличванията в страната и да
организират курсове за онези, които искат да минат към католицизма, за да се
запознаят с учението му177.
Заради усташкия терор решенията на Епископската конференция не са
отразени в печата. Епископите обаче ги свеждат до знанието на подчинения им
кл��������������������������������������������������������������������������
и�������������������������������������������������������������������������
р. Н���������������������������������������������������������������������
а 3 декември 1941 г.�������������������������������������������������
е известен и Св���������������������������������
етият����������������������������
престол,�������������������
������������������
който одобрява ре178
шенията на конференцията . По въпроса за покатоличванията на 20 ноември
1941 г. и самият архиепископ А. Степинац се обръща с официално писмо към
Павелич, в което повтаря решенията на Епископската конференция179.
Много епископи, в чиито диоцези живеят православни, се изказват остро против покатоличванията. Най-тежко е положението в смесените региони, където принадлежащите към другите религии са повече от католиците.
Типичен пример са Шибенската и Сенската епископия, частично и Джаковската.
Духовенството се застъпва най-вече за бивши католици, които са минали към
православието поради брак. Сега на тях бързо и лесно им се позволява да се
върнат в лоното на Католическата църква180.
Висшият клир получава обширна информация за терора и жестокостите на усташите при провеждане на акциите по покатоличванията в страната. Особено показателни в това отношение са рапортите, идващи от Босна и
Херцеговина. Запазено е донесение на епископ Гарич от Баня Лука до Степинац
от ноември 1941 г., в което той съобщава, че въобще не е оптимист по отношение на смяната на религията в региона, тъй като четниците, комунистите и
мюсюлманите отмъщават на онези, които са минали към католическата вяра181.
На 18 август 1941 г., а по-късно и през м. ноември с.г., епископ Мишич от Мостар
също информира Степинац за тежката ситуация в Херцеговина. Там много сърби приемат католицизма, но въпреки това са избивани и подлагани на терор.
177
Но това усилие да се осъществи контрол върху покатоличванията в страната е крайно
неефективно, както и всички останали. (Вж. Milošević, S. O prekrštavannju pravoslavnog stanovništva u NDH u vreme drugog svetskog rata. – In: Istorija XX veka, god.III, 1985, br.2, p.79; Pattee, R.
Op.cit., р.235).
178
Krišto, J. Narodna istraga Svete Stolice.., p.167.
179
По повод на това писмо кардинал Малионе пише на папския легат Дж. Марконе на 2
април 1943 г., че то напълно оборва сръбските обвинения, че католическият епископат не е издигнал глас против терора в НДХ. (Вж. Horvat, V. Op.cit., р.159).
180
Eterovich, F. The Case of Cardinal Aloyzius Stepinac as Presented in Three Books. – ����������
In: Jour�����
nal of Croatian Studies, 1961, vol.2, pp.145-146.
181
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…. Knj.2, Dokumenti, p.107.
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Епископът дори съобщава за случаи, в които сърби се срещат с Мусолини и настояват за реокупация на Херцеговина от италианците с цел да се запази живота
и религията им182. Така Алойзие Мишич заключава, че терорът не служи на „светата католическа кауза”, нито пък на националната. Той дори признава, че италианците се намесват, за да спрат религиозния терор както в Херцеговина, така
и в някои части на Далмация. Това дава възможност на някои сръбски свещеници да се върнат по черквите си183. Мостарско-дуванийският епископ критикува
властите, че им липсва разбиране по въпроса за покатоличванията и е убеден,
че по-интелигентната политика би била тази на доброволното покатоличване, провеждана „с умение и вещина”. Той преценява религиозната им политика като „погрешна”, тъй като тя води до загуба на възможността да се защити
католическата кауза в региона, т.е. католиците да станат мнозинство в Босна и
Херцеговина184. Епископ Мишич обаче не смее да обвини директно управляващите и подобно на Степинац говори за това, че инициативата по места е подета
от млади и „неподготвени” хора, без държавнически опит, които с действията си
предизвикват тежки последици за Хърватия и католическата кауза в страната185.
Дори архиепископ Ив. Шарич от Сараево, ентусиазиран поддържник на
усташкия режим и убеден привърженик на политиката на покатоличване, изразява неодобрението си по отношение на методите за провеждане на тази политика. Той признава нередностите, извършвани от страна на властите (особено
където са мюсюлмански), които често не дават положителен отговор на молбите
за покатоличване, въвеждат високи такси за смяната на вероизповеданието, които бедните не могат да плащат, и т.н. Още през ноември 1941 г. Шарич оценява
политиката на режима като „неправилна”186.
В Далмация, другият изключително смесен в етническо отношение регион, където има много сърби, особено във вътрешността към Крайна, също има
множество насилствени покатоличвания. Особено активен в противопоставянето си на тях е Шибенският епископ Й. Милета, който още на 31 май 1941 г. се
Pattee, R. Op.cit., pp.388-389; Alexander, S. The Triple Myth...., рр.79-80.
Италианската армия дори издава заповед да се предотврати терора на религиозен
принцип в региона. (Вж. Singleton, F. Twentieth Century Yugoslavia. New York, 1976, р.180).
184
На 7 ноември 1941 г. Мостарският епископ казва: „Ако Бог бе дал на властите повече
разбиране и ако бяха осъществили покатоличванията с повече такт и с по-малко насилие, броят
на католиците ….. в Босна и Херцеговина би се увеличил от 700 000 на 1 300 000 души“. (Вж. Alexander, А. Church and State…., рр.32-33).
185
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…. Knj.2, Dokumenti, р.93
186
Maclean, F. Op.cit., рр.164-165.
182
183
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обръща към Светата конгрегация за източните църкви в Рим за съвет по този
въпрос. В неговата епископия спада Книн, който е центърът на Лика – най-сръбската област в НДХ. Тук първите молби за смяна на вероизповеданието датират
от юни 1941 г. През лятото вече има много запитвания на негови подчинени
– енористи от Шибенската епископия, молещи го за конкретни наставления
– как да отговорят на молбите на православните за преминаване към католицизма, особено когато цели семейства и села изразяват желание в тази насока.
Отговорът на епископ Милета е в духа на учението на Католическата църква –
покатоличванията трябва да стават „доста внимателно и полека”. Той осъзнава,
че православните не желаят да сменят религията си по вътрешно убеждение, а
го правят заради насилието, прилагано над тях от властите, и поради стремежа
да запазят живота си187.
През юни-юли 1941 г. има много запитвания и от енорийски свещеници от Сенско-модрушката епископия, където епископ Виктор Бурич обслужва
смесените региони Приморие, Лика и Горски Котор188. А през ноември 1941 г.
дубровнишкият апостолски администратор П. Буторац пише на Степинац, че
всяко насилие при приемането на католицизма ще бъде „катастрофално” за
Католическата църква, тъй като може да тласне сърбите към приемане на исляма. При това той подчертава, че тази задача не бива да се възлага на свещеници,
които „не проявяват никакъв такт” и на които „по-добре би им стоял револвер
в ръцете, отколкото кръст”189.
Друг висш духовник, който влиза в сериозни пререкания с властите заради политиката на масови и насилствени покатоличвания, е гръкокатолическият
епископ Янко Шимрак. Той оглавява Крижевската епископия от 1941 г., която е
специфичен случай, тъй като покрива територията на цялата НДХ, т.е. към нея
се числят всички гръкокатолици. Тя има изключително смесено население и в
нея живеят много сърби (особено в Срем и източна Славония).
Още в решенията на Епископската конференция от ноември 1941 г. се отбелязва, че една от основните грешки на покатоличванията е в това, че в духа
на окръжното на правителството от 30 юли 1941 г. местните власти забраняват
на православните да минават към католицизма по гръкокатолическия обред.
Напротив, според църковния клир това е правилният и нормален начин за аси-

Krišto, J. Sukob simbola…, рр.203-204.
Там от 280 000 вярващи, 160 000 са православни. (Вж. Biondich, M. Kontraverze..., р.163).
189
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…., Knj.2, Dokumenti, р.108.
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милация на сърбите в НДХ. Църковните дейци разясняват, че благодарение на
униатството православните векове наред са приобщавани към Католическата
църква, а тяхното духовенство е демонстрирало „своето хърватство”, т.е приело е хърватската националност. Именно Крижевската епископия се дава като
пример, който трябва да се следва и в другите смесени региони, тъй като тя има
традиция и опит в покатоличванията. Подчертава се, че където има гръкокатолически енории покатоличените трябва да преминават към тях. Само в случай,
че населението откаже да спазва източния обред, тогава може да се премине към
латинския190.
Епископите настояват властите да коригират погрешната си политика и
на приелите гръкокатолицизма да се дадат основни граждански права. Висшата
църковна йерархия открито се противопоставя на усташката пропаганда, според която по времето на Югославия униатството е служило на сръбските национални интереси и неговите привърженици са се борели „против хърватския
народ”. Като доказателство се привежда фактът, че в Босна четници и комунисти
преследват и избиват гръкокатолическите свещеници, което говори за хърватското им национално съзнание. Духовниците изтъкват, че именно униатите изпращат адрес до Поглавника, в който изразяват лоялността си към НДХ и „радостта си”, че са част от хърватския народ, към който „винаги” са принадлежали,
но от който само временно са били откъснати от насилствена „чужда” (сръбска
– б.а.) пропаганда191.
На 15 февруари 1942 г. Крижевската епископия издава „Наредба за промяна на гръкоизточната към гръкокатолическата вяра в Срем, Славония и
Босна“. Става дума за сърби�����������������������������������������������
те���������������������������������������������
, които минават �����������������������������
от православието към гръкокатолицизма, който им е близък като обреди и традиции����������������������
. Янко Шимрак разрешава на местните енористи да приемат в лоното на униатската църква желаещите,
без да чакат специално позволение от Духовния престол, като само се провери
дали са запознати с въпросите на вярата. Позовава се и на разпореждането на
Министерството на правосъдието и вероизповеданията на НДХ всички черкви
и параклиси на православната църква да се отнемат и в тях да се върши редовно
гръкокатолическо богослужение192.
Benigar, A. Op.cit., р.391.
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…, Knj.2, Dokumenti, рр.117-118.
192
Интересното в случая е, че за всички новопокатоличени епископ Шимрак създава
нови, самостоятелни�������������������������������������������������������������������������
енории, тъй ������������������������������������������������������������
к�����������������������������������������������������������
ато явно не е вярвал, че тази промяна на вярата ще има траен характер. Затова и не се опитва да ги интегрира трайно във вече съществуващите такива. За
190
191
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Епископ Шимрак не се съобразява с пап�����������������������������
с����������������������������
ката разпоредба към гръкокатолицизма да бъдат приемани само онези, които в междувоенна Югославия са
минали от униатство към православие. Той не спазва и окръжно������������
то на�������
правителството от 30 юли 1941 г., в което изрично се забранява преминаването от
�������
православието ��������������������������������������������������������������
към гръкокатолицизма, освен във вече основаните гръкокатолически енории. Крижевският епископ е в сериозна опозиция на правитеството и не
крие това. Той е от хората, които искренно вярват в идеята за църковното единство в християнския свят и не прави сериозна разлика между
�����������������������
православни������
�����������������
и ка���
193
толици .
Налице е и писмо от Духовния престол на Крижевската епископия до
Поглавника от 14 октомври 1942 г., в което Я. Шимрак протестира срещу деяния
на местни усташи, които на
�����������������������������������������������������
9�������������������������������������������������
и 10��������������������������������������������
����������������������������������������������
октомври тероризират�����������������������
гръкокатоли�����������
ческото ���
население от котар Беловар – ��������������������������������������������������
и старо, и новоприело католицизма, което ���������
десетилетия ������������������������������������������������������������������������
наред ������������������������������������������������������������������
с�����������������������������������������������������������������
е����������������������������������������������������������������
бор������������������������������������������������������������
и�����������������������������������������������������������
против сръбската пропаганда в духа на католицизма и хърватизма и пряко участва в борбата за свободата на Хърватия194. Възмущението на
епископ Шимрак идва от това, че усташите директно заявявят, че за тях униатската вяра „не съществува” и от терора са пощадени само��������������������
онези, к�����������
ои���������
то са
������
ми���
нали към католическата вяра от латинския обред, въпреки че преминаването
към източния обред става по всички църковни и държавни разпореждания. По
мнението на Шимрак, това поведение на властите ще „посрами” и „унищожи”
Крижевската епископия. Той открито
������������������������������������������������
се обявява против лицемерието в политиката на новите управници – външно униатската църква се представя за напълно
равноправна с Католическата, а на практика – униатството не се признава за
официално вероизповедание в страната. Така той решително
�������������������������
протестира против намесата на държавните власти в делата на неговата епископия195.

новопокатоличените нарежда да се водят отделни матични книги и архив. (Вж. Krišto, J. Sukob
simbola…, р.220).
193
Vuković, T. Iskaz križevačkog biskupa dr. Janka Šimraka istraživateljima OZNE od 20 lipnja
1945. – In: Tkalčić, 2005, br.9, p.650.
194
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…, Knj.2, Dokumenti, рр.216-217.
195
Янко Шимрак описва случай, при който усташът Рудолф Сърнак дава срок от няколко
дни на гръкокатолиците от котар Беловар да минат към „правата” вяра и ако не го направят, ги
заплашва с изпращане в лагер. Епископът остро протестира против този натиск, тъй като от
църковна гледна точка той е неоправдан - гръкокатолическата и римокатолическата вяра са една
и съща вяра – католическа. Сърнак е предупреден устно и писмено от Крижевската епископия
да не закача гръкокатолиците, тъй като тази църква е призната от държавата. (Вж. HDA, f.1561,
SDS, RSUP, kut.7, 001.44 , р.2, 4-6).
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Шимрак детайлно описва безобразията, вършени от усташите в региона
– масово отвеждане на униатите по лагери и разграбване на имуществото им.
Той напомня, че мнозина от тези хора са минали към гръкокатолическата вяра
в миналото и са се борили в редовете на усташката организация против сръбската власт в Югославия, а понастоящем участват и в домобранските редове в
НДХ в отпора против партизаните и четниците. Епископът подчертава, че от
национална гледна точка тези хора са „истински хървати” и терорът срещу тях е
необоснован и вреди на интересите на новата държава. С тези свои действия Я.
Шимрак се изявява като патриот, който работи за „хърватската кауза” и благото
на НДХ. В писмо на Духовния престол на Крижевската епископия той настоява
да се позволи на всички гръкокатолици да се върнат по домовете си, да им се
въстановят материалните щети, да се направи разследване против усташките
произволи�������������������������������������������������������������������
и
������������������������������������������������������������������
виновните „индивиди” да се накажат. Той настоява властите да направят официално изявление, в което да посочат, че гръкокатолиците в страната
се ползват с равни права с римокатолиците и никой няма право да ги преследва
заради религиозните им обреди196.
Загребският архиепископ също многократно се застъпва за живота на
новоприелите католицизма, които са заплашвани или са отвеждани по лагери.
Така например, когато през юли 1941 г. се извършва нападението над с. Глина,
известен от местния енорийски свещеник, че сред заловените сърби има много
новопокатоличени, А. Степинац се застъпва за живота им. През есента на 1942 г.
чрез намесата на Католическата църква мнозина новопокатоличени са спасени
от лагера Ясеновац197. Архиепископът заявява, че терорът върху новопокатоличените сърби е срещу хора, които не са извършили престъпление срещу „интересите на хърватския народ или държава” и че църквата ще защити основните
им човешки права. С това той се опитва да покаже, че да се преследват мирни
православни не е в интерес на нацията. Цялата загриженост на Степинац е не
само хуманна, но и национално отговорна. Той нееднократно предупреждава
правителството, че неговата крайна политика тласка сърбите в партизанските и
четническите редове198.

HDA, f.1561, SDS, RSUP, kut.7, 001.44 , рр.7-8.
А. Степинац настоява да се пощади живота на онези „почтени граждани”, които несправедливо, без да имат каквато и да е връзка с „бунтовниците-партизани”, са отведени по лагерите и те да бъдат пуснати на свобода. (Вж. Sluga Božji.., 4/1997, br.3, doc.52).
198
Buturac, L. Op.cit., рр.383-384; Alexander, S. The Triple Myth…., рр.100-101.
196
197
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Епископите говорят за „големите грешки” на цивилната власт по отношение на покатоличванията, но го правят дипломатично и завоалирано, тъй
като не искат да влошат и без това недобрите си отношенията с нея. В писмо до
Павелич от 20 ноември 1941 г. Загребският архиепископ не се осмелява директно да вини правителството – затова твърди, че не вижда някаква система в провежданата политика, а „действия на безотговорни елементи”, които не разбират
„сложността и деликатността на духовните въпроси”. Той пледира към усташкия лидер да се намеси за спиране на насилието, за отстраняването от власт на
превишилите правата си и предупреждава, че „ако това не стане, всички опити
за покатоличване на схизматиците ще бъдат напразни“199.
От наличната документация, по-конкретно от запис на едно от заседанията на Епископската конференция от есента на 1941 г., става ясно, че Я. Шимрак
предлага по-ясно заявяване на опозиционната позиция на църквата, но това не
влиза в окончателната резолюция на конференцията200. Затова надали можем да
приемем крайната теза на някои хърватски автори, че Католическата църква тотално и открито отхвърля покатоличванията. Духовенството е доста внимателно
в изявите си и защитава тезата, че покатоличването не е произволен акт на властта, а е „естествено връщане” на православните към лоното на Католическата
църква, които някога са били католици, но впоследствие под натиска на православните свещеници са сменили вярата си. Това „връщане” се прави „за доброто
и ползата” на църквата, нарича се „свето дело”, на което трябва да се сложи печата на „апостолството, светостта и любовта”. Всичко това в крайна сметка води
до значително увеличаване броя на католиците в НДХ201.
Степинац приветства „завръщането на схизматиците към правата вяра”
и не осъжда самия акт на смяна на вероизповеданието, обаче не приема насилствения начин, по който тя се извършва в страната. Насилието е неканонично и
не би имало дълготраен ефект. Според епископата, сред православните трябва
да се създаде „психологически климат” за приемане на католицизма – да им се
дадат всички граждански права в страната – особено правото на лична свобода
и собственост. Така клирът настоява не да се спрат покатоличванията в страната
като цяло, а напротив – да се провери защо до този момент не са дали очаквания
резултат и какво трябва да се направи, за да са успешни в бъдеще. Духовенството

Krišto, J. Katolička crkva u II svjetskom ratu. – In: ČSP, 1995, br.3, рр.465-466.
Buturac, L. Op.cit., рр.380-381.
201
Boban, L. Hrvatska u arhivima...., р.176; Maclean, F. Op.cit., р.168.
199
200
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осъжда всички „престъпления”, поради които покатоличванията не се осъществяват „в онзи обем и с онзи успех”, който биха имали, ако се провеждаха от църковните власти в страната – много по-внимателно и гъвкаво202.
Има доста духовници, които се придържат към религиозните канони и
разпорежданията на ръководството на църквата, като изискват от бъдещите католици да научат догматичните различия между католицизма и православието.
Мнозина се опитват да помогнат на преследваните сърби в НДХ, доколкото могат в условията на установената диктатура. Те не се колебаят и удовлетворяват
сръбските желания за приемане в лоното на Католическата църква. Някои от
тях са водени от користно желание да разширят своята епархия, но мнозинството – за да помогнат на нуждаещите се в този тежък период на масови преследвания и убийства. Когато през 1942 г. терорът нараства, много православни сърби в Хърватия се обръщат с молба за приобщаване към Католическата църква,
което може да им даде надежда за оцеляване. Те апелират към свещениците да
ги вземат под закрилата на католицизма без всякакво забавяне и спазване на
църковните канони и процедури и заявяват открито, че са взели решението си
„по вътрешно убеждение” и „без външен натиск”203.
При това положение католическото духовенство изпада в твърде деликатна и трудна ситуация. То е притискано и от усташите, и от преследваното от
тях население. За Степинац вече е ясно, че ако спазва каноническия закон и не
позволи на преследваните сърби бързо да приемат католицизма, ще ги обрече
на смърт. Затова в една своя инструкция до духовенството от 19 октомври 1941
г. той призовава в случай на молба от страна на сърби или евреи, изпаднали в
смъртна опасност, веднага да бъдат приемани в лоното на Католическата църква, без да се очаква от тях познаване на католицизма204. В циркуляр от 2 март
1942 г. архиепископът насърчава свещениците да „придвижат въпроса напред“,
дори ако са наясно, че кандидатите за смяна на религията си не са ръководени
от „искрена вяра”. А в своя проповед, произнесена в Загребската катедрала на 29
юни 1942 г., той публично заявява, че при приемането на православните в лоното
на католицизма, духовенството трябва да се ръководи единствено от „християнKrišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…, Knj.2, Dokumenti, pр.115-116;
Pattee, R. Op.cit., рр.384-395.
203
Има много изказвания на духовници, дори в пресата, че приемат желаещите, само за
да спасят живота им. (Вж. Službeni vjesnik nadbiskupije Zagrebačke, br.5, 19.XI.1945; Sluga Božji.
…, 1993, br.3, p.79).
204
Pattee, R., Op.cit., pp.121-130; Kustić, Ž. Stepinčevo doba. Z., 1991, р.34.
202

288

ТРЕТА ГЛАВА

КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА И УСТАШКОТО УПРАВЛЕНИЕ

ско милосърдие” и „желание да помогне на всички, чийто живот е застрашен и
молят за закрила”205. Я. Шимрак също споделя, че никого не е принуждавал да
мине към униатската вяра, тъй като хиляди православни сами са инициирали
този акт, за да бъдат спасени от смърт и изпращане по лагери. Той дори помага
на някои православни свещенници да минат към гръкокатолицизма и така да
останат по енориите си, спасявайки се от преследването на властите206.
***
След създаването на Хърватската православна църква през април 1942 г.
броят на църковните документи, касаещи покатоличванията, видимо намалява.
След като на 20 юли МВР издава „Напътствия за умиротворяване на страната”,
в които признава на сменилите вероизповеданието си сърби хърватско гражданство и премахва забраната те да бъдат назначавани на държавна служба, а на
21 октомври – окръжно, в което забранява всякакво физическо или психическо
насилие при извършване на покатоличванията, църковният елит вече намалява
притесненията си207.
В историографията съществуват различни мнения относно причините
за основаването на ХПЦ. Според Е.Д. Кватерник, А. Павелич смята, че така ще
успокои Загребския архиепископ и ще смекчи опозицията му срещу властта208.
Интересно е мнението на В. Цецеля, според който Алойзие Степинац, противопоставяйки се на политиката на покатоличване в страната, сам предлага на
Поглавника да основе новата църква като най-ефективното средство за умиротворяване на хърватските сърби – само така те ще станат лоялни граждани
на НДХ, каквито са били и по времето на Австро-Унгария209. Има и историци,
които също смятат, че за основаването на ХПЦ съществена роля изиграват
Католическата църква в Хърватия и Ватиканът. Според тях интервенции пред
Светия престол в тази насока правят и Степинац, и представители на югославското правителство в Лондон, както и чужди католически кръгове210.

Boban, L. Hrvatska u arhivima…, рр.47-48.
Benigar, A. Op.cit., pр.390-391, 395.
207
HDA, f. 223 Ministarstvo unutarnih poslova (MUP) NDH, I-A-V.T.515/42, kut.29; KL, br.16,
16.IV.1942.
208
Kvaternik, E. D. Sjećanja i zapažanja 1925-1945. Prilozi za hrvatsku povijest (ed. J. Jereb), Z.,
1995, р.135.
209
Cecelja, V. Moja sjećanja na uzoritoga zagrebaćkog nadbiskupa Stepinca – In: Hrvatska revija, 1990, br.4, р.713.
210
Hrvatska revija, 1953, br.3, p.242; Hory, L., M. Broszat. Der kroatische Ustascha Staat 19411945. Stuttgart, Deutsches Verlags Anstalt, 1964, рр.93-94; Mužić, I. Pavelić i Stepinac..., рр.47-48.
205
206
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Всъщност Католическата църква не изразява официална позиция по повод на образуването на ХПЦ, но като цяло одобрява акта на създаването на
новата църковна организация на сърбите в НДХ. А. Степинац подкрепя настъпилия през 1942 г. обрат в политиката на правителството по отношение на
православното население в НДХ. В този политически акт на усташките власти
той вижда начална крачка към преодоляване на разкола в християнския свят и
постигане на религиозно единство в Хърватия. Ето защо той се среща лично с
оглавяващия ХПЦ Загребски митрополит Гермоген и дискутира с него въпроса
за сътрудничеството между двете църкви и преодоляването на някои догматични различия между тях211.
***
Архиепископът се застъпва не само за живота на сърбите, но и на словенците, които живеят в границите на Хърватия – особено за съдбата на техните
свещеници. Той е силно афектиран от ареста на словенски католически духовници от Гестапо, които впоследствие са експатриирани от германската окупационна зона в Словения. На свобода остават само епископът на Марибор и някои
по-възрастни духовници. Повечето търсят спасение в Хърватия и разчитат на
подкрепата на Загребския архиепископ. Последният настоява пред хърватското
правителство да посредничи пред немците с цел словенските духовници да бъдат приети в Хърватия. Това наистина се случва. Още през май 1941 г. Степинац
призовава енористите в своята архиепископия да приемат около 300 прогонени
словенски свещеници. А след като разбира, че през 1943 г. седем от тях са екзекутирани в лагера в Ясеновац, той пише гневно писмо до Павелич, наричайки
този акт „престъпление”, а Ясеновац – „срамно петно върху честта на НДХ”212.
***
Дълги години в марксистката историография, опитваща се да представи
църквата като „военнопрестъпна организация”, изобщо не се споменава за ролята
й за спасяване на евреите в НДХ. Литературата в периода 1945-1990 г. представя
А. Степинац като „военнопрестъпник”, който не издига глас в защита на сърби,
евреи и цигани. Дейци на Югославската комунистическа партия го обвиняват,
че е враг на евреите и така оправдават пропагандата си против него213. Половин
Boban, L. Hrvatska u arhivima...., р.74; Obrknežević, M. Razvoj pravoslavija u Hrvatskoj i
Hrvatska pravoslavna crkva. Barcelona-Munchen, 1979, р.46; Požar, P. Hrvatska pravoslavna crkva u
prošlosti i budućnosti. Z., 1996, рр.314-315.
212
Stepinac mu je ime. Knj.1, р.237; Horvat, V. Op.cit., р.155.
213
Wolff, Richard J. and Jory K. Hoensch (ed.). Op.cit., р.145; Kašić, B. Značajke partijske
211
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век дори публикуваните извори са щателно подбирани. В тях отсъстват хилядите писма, молби и проповеди на Степинац в антирасистки дух. Злоупотребява се
и с факта, че сред свидетелите на монтирания процес срещу архиепископа през
1946 г. няма нито един евреин, спасен от него – излиза, че евреите не са издигнали
глас в негова защита, което е далеч от историческата истина214. Комунистическата
власт не разрешава по време на процеса да се говори за застъпничеството на А.
Степинац за евреите. Дори защитната му реч, както и тези на адвоката му Иво
Политео, в които се говори за изявите на архиепископа срещу антисемитизма, никъде не са публикувани и не са направени обществено достояние.
Затова и реабилитацията на архиепископ Степинац и Католическата
църква като цяло, която започва след 1991 г. в Република Хърватия, е трудна и
първоначално върви бавно. Всъщност едва от този момент насетне се заговаря
открито за ролята на църквата и архиепископа за спасяванетио на голям брой
сърби и евреи в НДХ. Трудността се засилва и от факта, че въпросът за позицията на църквата по време на войната спада към сферата на световната дипломация и по него дълги години се пази мълчание. За английските и американските
разузнавателни служби не е тайна каква е позицията на църквата в Хърватия по
еврейския въпрос, но тяхната документация до скоро не беше достъпна, бидейки класифицирана с грифа „Строго секретно” и „Само за служебна употреба”215.
Днес вече има обемиста литература по въпроса, но тя датира едва от последните
15-20 години216.

ideologije u Hrvatskoj (1945.–1948.) – In: ČSP, 1991, br.1-3, р.246; Spehnjak, K. Uloga novina u oblikovanju javnog mnijenja u Hrvatskoj 1945-1952 – In: ČSP, 1993, br.2-3 р.166.
214
Някои проявявят интерес към възможността да се върнат от Израел в Югославия и да
свидетелстват пред съда, но не се осмеляват, тъй като никой не може да им гарантира, че след
това биха могли спокойно да напуснат страната, а и изгледите да бъдат допуснати като свидетели
в съда са повече от минимални. (Вж. Štefan. L. Op.cit., р.13, 121).
215
Така например, в своите спомени Иван Мещрович разказва за случая с посещението на Степинац през 1943 г. в Рим, когато архиепископът отива там лично да занесе на папата
документите за усташките злодеяния, събрани по негова заръка от енорийските свещеници в
Хърватия. Копие от тези документи се изпраща на американския посланик във Ватикана Мирон
Тейлър. Така че американските и английските разузнавателни служби са били добре запознати
със ситуацията в НДХ, но запазват документите в тайна. (Вж. Štefan. L. Op.cit., рр.121-128).
216
Loker, Z. The Testimony of Dr. Edo Neufeld: The Italians and the Jews of Croatia. - In: Holocaust and Genocide Studies vol.7, 1993, br.1, pp.67-76; Boeckh, K. Židovska vjerska općina u Zagrebu
do 1941 godine. – In: ČSP, 1995, br.1, pp.33-53; Krišto, J.��������������������������������������������
Odnos Katoličke crkve prema Židovima u vrijeme NDH, 1941-1945. – In: Antisemitizam, holocaust, antifašizam, Židovska općina Zagreb, Z., 1996,
pp.139-147; Goldstein, I. Antisemitizam u Hrvatskoj – In: Antisemitizam, holokaust, antifašizam...,
pp.12-53; Grbešić, G. Op.cit., pp.155-169; Gitman, E. Op.cit., pp.47-72 и др.
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В междувоенния период отношенията между висшето католическо духовенство и лидерите на еврейската общност са добри. Още с идването на
Хитлер на власт и началото на антисемитските гонения в Германия, във в.
„Католически лист” се публикуват материали, в които се осъжда расизмът.
Националсоциализмът, който проповядва хегемонията на немската раса, е в
противоречие с постулатите на църквата, която не признава първенството на
нито една раса217. През втората половина на 30-те години в хърватската католическа преса се дава информация за тежките условия, в които са поставени и
католиците в нацистка Германия. След папската енциклика от 1937 г., осъждаща
остро нацизма и расизма, във в. „Католически лист” се публикуват статии със
заглавия, като: „Защо нацизмът забранява католицизма?”, „Немският печат и
борбата против църквата”, „Светият Отец за гонението на църквата в Германия”
и други, в които се осъждат „неправилните тези за расата и кръвта”218. Според
църковните деятели, по своя характер националсоциализмът е антирелигиозен
и това превръща борбата против него в задължение на католиците. В този дух
пише и сараевският вестник „Връхбосна”. Така католическата преса се противопоставя на расизма, докато в Хърватия все още има свобода на печата и той не е
ограничен от усташката цензура219.
През 1938-1939 г., след като антисемитизмът на нацистите вече излиза
извън териториалните граници на Германия и започва да се разпространява
и в други страни в Европа, в католическия печат се откриват доста статии, в
които нацистките „фалшиви” расови теории се определят като ненаучни и морално „погрешни”. Степинац се застъпва за евреите още по време на първите
гонения в Европа, когато в Хърватия пристигат бегълци от Австрия, Германия,
Чехословакия и Полша. Мнозина евреи намират спасение в Загреб и търсят
помощта на архиепископа. През 1937 г. в хърватската столица дори се основа
„Комитет за оказване помощ на бежанците” начело с Еуген Белухан, който ги
картотекира и им разпределя помощите. За да подсигури средства, през януари
1939 г. А. Степинац се обръща с призив към гражданите на Загреб за благотворителност220.

Antisemitizam, holokaust, antifašizam..., р.63.
HDA, f.1561, SDS RSUP, Kut.5, 001.1–Katolička crkva kao ideološki i politički protivnik
FNRJ, р.230.
219
Antisemitizam, holokaust, antifašizam..., рр.61-62.
220
Benigar, A. Op.cit., р.365; Horvat, V. Op.cit., р.154.
217
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По време на войната позицията на Католическата църква в цяла Европа
е трудна, но ситуацията в Хърватия е допълнително усложнена. Във военните условия Загребският архиепископ засилва застъпничеството си за евреите.
Всъщност един от най-активните им защитници в НДХ и най-голям опонент
на правителствената политика спрямо тях е Католическата църква, и лично
Степинац. Той не си позволява открито да се застъпва за сърбите, срещу които
е насочена основно усташката политика, и които в съзнанието на обикновените
хървати са олицетворение на образа на „врага”. За разлика от отношението към
тях, политиката на правителството спрямо евреите е неочаквана и шокираща,
тъй като 30-40-те хиляди евреи в междувоенния период са добре интегрирани в
хърватското общество, а и антисемитизмът не е характерен за хърватския идеологически живот221. Евреите не се противопоставят на създаването на НДХ,
имат желание да живеят мирно в нея и не се бунтуват срещу новата власт. При
това мнозина от тях са приели католицизма още преди войната. Затова и църквата става изразител на недоволството на обикновените хървати от ликвидацията на евреите в страната под немско влияние и натиск. Тя се противопоставя на
политиката на режима и се превръща в борец против расизма и антисемитизма.
Като теория антисемитизмът се среща рядко в хърватската католическата литература от военния период, а в НДХ няма местни расистки пропагандатори – още
по-малко пък църковни дейци се изявяват като такива222.
Има много доказателства за застъпничеството на висшите църковни дейци за евреите. Те осъждат публично всяка национална, расова или верска дискриминация в НДХ. Архиепископът държи смели проповеди пред многохилядно
множество, придавайки им политическа окраска. В проповедите от 26 октомври
1941 г., 7 март, 24 май и 25 октомври 1942 г., 14 март и 25 октомври 1943 г. и други
той се противопоставя на всяко насилие, което се извършва „в името на класови,
расови или националистически теории” и издига глас в защита на „всички, които
са жертва на неправда, без разлика към коя раса или народ принадлежат”223. Във
военните условия Загребският архиепископ публично отрича расистките теории,
подчертавайки, че всички хора, независимо от раса (евреи или арийци) или национален произход, са „създадени от Бог по негов образ и подобие и са равни
Krišto, J. Sukob simbola…, рp.418-419; Antisemitizam, holokaust, antifašizam, p. 137.
HDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma),
р.109; Jelić-Butić, F. Op.cit., рр.181-182.
223
Službeni vjesnik nadbiskupije Zagrebačke, ХХХІІІ/1946, br.1, pp.3-4; Benigar, A. Op.cit.,
рр.409-411.
221
222
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пред него”. Степинац настоява за равнопоставено третиране на неарийците, които също носят „Божия печат” и протестира срещу погазването на човешките им
права. Той посочва, че църквата не дели расите на господстващи и робуващи, тъй
като на света има само една раса – „Божествената”224.
Според главата на Римокатолическата църква в Хърватия различията
между народите не бива да бъдат причина за взаимно унищожение, тъй като
всеки народ и раса имат право на достоен живот и благополучие. Той се противопоставя на изтреблението на евреи и цигани, само защото са считани за
„непълноценни” от расова гледна точка. Църквата отрича правото на когото и
да било да отнема живота или по какъвто и да е друг начин да ощетява членове на други раси или нации225. Степинац се изказва и против колективната
отговорност. Според него евреите и циганите могат да се наказват, само ако са
извършили доказани престъплания, т.е. индивидуални криминални деяния226.
Архиепископът критикува „безбожните расови теории и идеологии”, които напластяват омраза в отношенията между хората. Той дори нарича расизма „найлошата материалистическа доктрина” в света227.
Въпросът за отношението към евреите, според него, е въпрос на хуманност и морал. Проповедите на Степинац съдържат алюзии към „тези, които,
кълнейки се, че са католици…, се отдават на страсти и омраза и забравят християнското учение за любовта и милосърдието”228. Архиепископът пледира моралните закони да се прилагат не само спрямо отделните индивиди, но и спрямо правителствата. Той напомня, че истинските католици, каквито усташите
претендират че са, трябва да третират съседите си по хуманен начин, т.е. като
„Божии творения”, а не като „диви зверове”. На тази база той преценява усташката антисемитската политика като „срамна” за хърватското общество229.
224
Когато под немски натиск в НДХ са въведени Нюрембергските закони, А. Степинац
пише на Поглавника: „Нито една земна власт, нито политическа организация има правото да
преследва човек заради расата, към която принадлежи... Всеки човек, към която и раса или нация да спада, носи печата на Бога.... Той има права, които никоя земна власт не може да му отнеме”. (Вж. HDA, f. 416, kut.55, p.206; MUP RH, Helm, knj.XIV, kut.122, pp.179-180; Šanjek, F. Stav
crkve...., р.144).
225
Stepinac mu je ime..., Knj.1, pр.45-50.
226
HDA, f. 416, р.120.
227
Това Степинац казва в една от най-острите си речи против антисемитизма от 31 октомври 1943 г. /Вж HDA, f. 299, I-21, 756, br.V.T.365/43, f. 416, kut.55, p.332; KL, br.43, 31.Х.1941).
228
Цит. по Maclean, F. Op.cit., р.166.
229
HDA, f. 416, kut.1, file 301681, pp.21-22; Pattee, R. Op.cit, рр.300-301; Gitman, E. Op.cit,
рр.59-60.
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С многобройни апели, писма и протести Загребският архиепископ се обръща към Павелич, министъра на вътрешните работи и министъра на правосъдието и вероизповеданията, настоявайки да пощадят живота на невинните и
да спрат масовите екзекуции, както и да смегчат отношението си към евреите,
които вече са минали към католицизма. Степинац протестира срещу тяхното
изтребление и масови депортации в концентрационните лагери и постоянно говори за нуждата от уважаване на човешкото достойнство и ценене на човешкия
живот. Той интервенира за отделни евреи, както и за цели семейства или организаци и явно се противопоставя на Холокоста на хърватска територия230.
Първото протестно писмо на Степинац до министъра на вътрешните работи А. Артукович е още от 23 април 1941 г., т.е. само 13 дни след обявяването
на новата държава, от когато датират и първите мерки срещу евреите. Той веднага се изказва и против антиеврейските закони от 30 април 1941 г., оценявайки
ги като копиращи немското расово законодателство231. На 22 май 1941 г., а покъсно и на 30 май, в писма до вътрешния министър А. Артукович той ������
протестира във връзка с въвеждането на тези закони в страната и ги определя като
„неморални” и „нечовечни”. Още тогава архиепископът разбира сложността на
ситуацията, породена от налагането им под директен нацистки натиск, но поне
настоява практическото им приложение в страната да не бъде толкова сурово.
Властите му обещават, че макар и публикувани, антиеврейските закони няма да
бъдат приложени на практика. Те обаче не удържат на обещанието си. От тук
идва и голямото разочарование на архиепископа – след време той пише с огорчение, че дори в Германия расовите закони не се прилагат с такава стриктност и
бързина232.
След като на 22 май в „Хърватски народ” е публикувана наредбата за носенето на отличителни знаци от евреите (жълтата звезда), А. Степинац открито протестира, тъй като това накърнява човешкото им достойнство, и дори заплашва да призове католиците-евреи да не ги носят. Архиепископът напомня,
че Ватиканът не одобрява носенето на тези отличителни знаци, тъй като това
създава атмосфера на противопоставяне и напрежение. По този начин той из-

230
HDA, f. 416, kut.55, p.194; Stepinac mu je ime..., Knj.1, р.54; Cvitković, I. Tko je bio Aloyzie
Stepinac. Sarajevo, 1986, р.199.
231
HDA, f. 416, kut.55, pp.113-114; Dnevnik Alojzija Stepinca- In: Danas, 28.VII.1990, p. 66.
232
Stepinac mu je ime…., vol.1, p.54; Pattee, R. Op.cit, рр.300-302.
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тъква расовото законодателство като една от политическите причини за непризнаването на НДХ от Светия престол по време на войната233.
Загребският архиепископ не спира да интервенира пред властите, особено
след като започналите през май масови арести на евреи в страната се разгарят
през лятото на 1941 г. На 21 юли с. г., по повод на депортирането на евреи в лагери, той остро протестира пред Поглавника, тъй като не са пощадени и „добрите
католици-евреи”. Често архиепископът изпраща секретаря си Степан Лацкович
при министър Артукович със списъци с имена на евреи, сърби, комунисти и
други с молба да бъдат освободени от лагерите или арестите234. През октомври
1941 г., след като започва разрушаването на синагогата в града, А. Степинац
държи проповед, в която се противопоставя на всяко посегателство над религиозните храмове в страната и посочва, че то е пряка атака срещу религиозните
общности в страната235.
Не само Загребският архиепископ, но и останалите висши духовници не
одобряват преследването на евреите. На Епископската конференция от 17-19
ноември 1941 г., в присъствието на Апостолическия легат Марконе, епископите
се солидаризират с позицията на Степинац – изразяват загрижеността си за евреите и настояват правителството да прояви разбиране към тях и да ги третира
по „хуманен” начин236. Конференцията приема и резолюция по еврейския въпрос. За резултатите от нея архиепископът информира и папата237.
Гръкокатолическият епископ Я. Шимрак също нееднократно се застъпва
за живота на евреите. Епископите от регионите под италианска окупация са в
по-привилигирована позиция – те помагат само за спасение на имуществото им,
тъй като животът им не е застрашен238.
Мнозина редови католически свещеници също не крият проеврейските
си симпатии. Между тях е и Драгутин Йесих, който е разстрелян, защото като
пастор в енория Шчитарево (близо до Загреб) защитава преследваните евреи239.
HDA, f. 416, kut.55, p.22; Goldstein, I. Holokaust u Zagrebu. Z., 2001, p.566.
Krišto, J. Sukob simbola..., рр.279-280; Shelah, M. The Catholic Church in Croatia, the Vatican and the Murder of the Croatian Jews. – In: Holocaust and Genocide Studies, vol.4, 1989, br.3, р.329.
235
Goldstein, I. Holokaust u Zagrebu..., р.570; Gitman, E. Op.cit., р.56.
236
До Епископската конференция пристигат протести на духовници от всички краища на
страната, в които те настояват за хуманно отношение към евреите. (Вж. HDA, f. 1491 Odjeljenje
zaštite naroda za Hrvatsku (OZNA)��������������������������������������������������������������������
, kut.
������������������������������������������������������������������
39 – 11.27.1 – OZNA za Splitu��������������������������������
, Biografija
������������������������������
Dr. Miroslava Matijaća, OS-8/990, р.13; Razum, S. Op.cit., p.359).
237
Fontes. 1996, br.2, р.161.
238
Krišto, J. The Catholic Church in Croatia and Bosnia-Herzegovina…., рр.63-64.
239
Pattee, R. Op.cit., р.96.
233
234
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При защитата на евреите Загребският архиепископ не може и не иска да
се меси директно в политиката на светската власт, затова набляга на моралната страна на нещата – това вече влиза в неговите прерогативи като пазител на
моралните устои на обществото. Като глава на Римокатолическата църква в
Хърватия той се чувства длъжен да протестира против нечовешкото и жестоко третиране на „неарийците”. Той намира за наивно разбирането на властите,
че Католическата църква може да одобри бруталното незачитане на основните
човешки права на цяла етническа или религиозна група. При това той добре разбира, че никой друг, при наложения авторитаризъм, не би се осмелил да защити
преследваните евреи в страната240.
Архиепископът е наясно, че не е в състояние да възпре Холокоста на
хърватска територия, а може само да смегчи до някъде терора и да помогне на
отделни пострадали лица. Хитлер твърдо следва антисемитската си политика
в Европа. Повече от ясно е, че Берлин ще посрещне остро едно открито застъпничество на църковната власт за евреите, в която и да е било страна-сателит на
Райха. Дори немският посланник във Ватикана пише в спомените си през 1963
г., че нито една институция от световна важност, дори Католическата църква и
Международният червен кръст, не се осмеляват да се противопоставят на антисемитската политика на Фюрера241. Понякога тези организации се отказват да
правят обществени декларации, страхувайки се, че могат повече да навредят,
отколкото да помогнат на преследваните. Едно открито застъпничество може да
има обратният ефект – да настрои нацистите още повече срещу техните жертви.
Усташките власти постоянно изтъкват, че решенията по еврейския въпрос се
вземат в Берлин, а не в Загреб, и този въпрос излиза извън техните компетенции.
Дори когато на 11 юни 1941 г. А. Степинац изпраща В. Цецеля при Павелич да го
предупреди, че ако не смегчи антисемитската политика в страната, архиепископът ще държи остра проповед против нея, Поглавникът го убеждава да не прави
това, за да не влоши и без това недоброто положение на евреите в страната242.
Алойзие Степинац прави онова, което счита за възможно при стеклите
се обстоятелства. След като не може да защити евреите като национално-религиозна група, за него единствената реалистична програма за действие е да се
застъпи поне за част от тях – за тези от смесените бракове и новопокръстените.
240
Още през септември 1941 г. Степинац споделя това в личен разговор с Павелич. (Вж.
Benigar, A. Op.cit., рр.375-376).
241
Gitman, E. Op.cit., р.63.
242
Glas koncila, XXIX/1990, 46 (857), p.7; Cecelja, V. Op.cit., р.709.
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Според канона, църквата не приема расата като пречка за сключване на брак,
нито пък за приемане на католицизма. Католическата църква трябва да се грижи
в религиозен план за всички католици, независимо от расовата или националната им принадлежност243.
За да спасят живота си, доста евреи в Европа се опитват да минат към
лоното на Католическата църква, която, според тях, единствено би могла да ги
защити – възможност, с която обаче властите в много европейски държави не
се съобразяват244. Ситуацията в НДХ не е по-различна. Дори евреите, покръстили се много преди 10 април, не избягват антиеврейските мерки. Има мнозина,
които приемат католицизма през 30-те години, а други го правят още в началото на войната, надявайки се така да спасят живота си и този на семействата
си. Единственото, което архиепископът може да направи, е да въздейства върху
правителството да не налага новото расово законодателство над покръстилите
се евреи. Затова още на 23 април 1941 г., разбирайки, че се подготя въвеждането
му в НДХ, той изпраща писмена молба до министър А. Артукович с настояване
да се вземе под внимание фактът, че много евреи са станали християни през
последните десетилетия и сред тях има и „добри хърватски патриоти”, т.е. такива, които са се борили наравно с усташите за освобождението на хърватските
земи от сръбска власт245. На 30 май той отново разяснява на министъра на вътрешните работи, че именно приемането на католицизма помага „неарийците”
да станат „добри хървати” и показва желанието им да се асимилират в средата, в
която живеят. Така Степинац се опитва да се противопостави на усташката концепция за биологичната дефиниция на расата и да наложи тази, че тя е по-скоро
на културна основа246.
След излизането на заповедта за въвеждането на отличителните знаци от
евреите, на 22 май 1941 г. Степинац протестира до МВР против носенето им в
черквите. Той успява да окаже натиск върху правителството и да постигне решение на този проблем още през юни – на покръстените преди 10 април евреи се
разрешава да не носят този унизителен знак247.
Krišto, J. The Catholic Church and the Jews.., p.19; Shelah, M. The Catholic Church..., р.330.
Правителствата в Словакия, Франция, Румъния и Унгария дори издават наредби, с
които не признават кръщението на евреите, извършено във военните години. (Вж. Grbešić, G.
Op.cit., р.159).
245
HDA, f. 416, kut.55, p.222; No. 103/BK, pp.113-114; Pattee, R. Op.cit,..., рр.299-300.
246
Fontes. 1996, br.2, рр.159-161; Grünfelder, A. Katolička crkva i ustaška vladavina 19411944/45. – In: Bosna Franciscana, 2012, br.37, рр.176-177.
247
В рапорт от 11 юни 1941 г. дори немските представители в Загреб известяват властите
243
244
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Въпреки противодействието на църквата, статутът на покръстените евреи
не се различава спрямо този на останалите в страната. В окръжното от 30 юли
1941 г., в което властта дава напътствия за покатоличването на православното
население, изрично се подчертава, че приемането на католицизма от евреите не
променя положението им в държавата, тъй като то е определено с наредбата за
расовата принадлежност от 30 април с.г. Последната лишава евреите от „арийски”, т.е. граждански права248. Това показва, че усташите просто „преостъпват”
евреите на нацистите и съдбата им вече се решава извън НДХ. Дори отричането
от юдаизма, което е определящо за евреите, не играе роля в случая. За усташите
евреите не са просто религиозно-национална група, която при смяна на религията би променила и националността си, а малцинство, чиято съдба се решава в
Берлин. Затова усташите не се опитват да ги „направят” хървати. Покръственето
не помага и на евреите от Словакия, Франция, Румъния и Унгария. Усташкият
режим не спазва обещанието си към църквата да защити живота им249.
Много евреи обаче продължават да се надяват, че с покръстването си ще
спасят живота си и ще избегнат депортирането. Те преминават към Католическата
църква най-масово от април 1941 до юли 1942 г. Точният им брой и до днес не е
определен, но има данни, че до март 1943 г. 80% от останалите в Хърватия евреи
сменят вероизповеданието си250. На епископите и енористите е ясно, че християнизацията им не се прави по вътрешно убеждение или религиозни причини, а
е плод на страха. Но Католическата църква все пак ги приема в лоното си с надежда да спаси живота поне на отделни техни представители. Затова и повечето
молби за покръстване на евреите получават одобрение. Понякога енорийските
свещеници издават и фалшиви документи за кръщение251.
На 21 юли 1941 г. Степинац отново протестира пред Павелич за „нехуманното и брутално третиране на неарийците” по време на депортациите им в
лагерите, между които има и новопокръстени. Той се опитва да издейства разрешение за някои свещеници да ги посещават в лагерите, за да им бъдат духовна опора и връзка с околния свят. Степинац понякога изпраща и личния си

в Берлин, че Степинац е оказал влияние върху усташкия режим покръстените евреи да не носят
отличителни знаци. (Вж. Stepinac mu je ime..., Knj.1, р.54; Sluga Božji...., 1994, br.1, doc.1).
248
HDA, f.223, Pr.21378/41, kut.25; Gitman, E. Op.cit., р.62.
249
Pattee, R. Op.cit., р.278; Goldstein, I. Holokaust u Zagrebu…, pp.378-384.
250
Mužić, I. Pavelić i Stepinac…., р.78.
251
Grbešić, G. Op.cit., рр.162-164; Shelah, M. The Catholic Church..., р.328.
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секретар С. Лацкович да проучи условията в лагерите и да оказва подкрепа на
интернираните252.
Епископската конференция от 17-19 ноември 1941 г. също се занимава с
въпроса за покръстените евреи. Още на 18 ноември епископите се обръщат с
писмо до Павелич, в което изразяват възмущението си, че след като са се отказали от юдаизма, покръстените продължават да бъдат считани и третирани от
властите като некатолици. Църквата настоява да им се гарантира личната свобода и да им се върне отнетата собственост. При това епископите протестират
срещу пречките, които властите създават пред онези свещеници, които желаят
да ги посетят в концентрационните лагери, за да задоволят духовните им нужди253.���������������������������������������������������������������������
За съжаление обаче, усташите не допускат духовни лица не само до покръстените евреи, а изобщо до лагерите.
През март 1943 г. Степинац отново настоява пред министър А. Артукович
да защити правото на живот на всички покатоличени (евреи или сърби), за които не може да се докаже, че са извършили престъпление против „хърватския
народ и държава”254.
Католическата църква се бори за пощада на живота и на евреите от смесените бракове. Според църковния канон светската власт не може да се меси в свещеността на църковния брак, независимо от расовата принадлежност на брачните партньори255. През май 1942 г. Джаковският епископ Акшамович изпраща
до А. Степинац копие от петиция на католици, женени за евреи, които молят
църквата да интервенира пред властите, тъй като в противен случай или трябва
да напуснат брачния си партньор, или да споделят съдбата му256. По този въпрос
Католическата църква е съвсем ясна – според догмите й двойка от смесен брак
не може да се разделя. Затова на 30 май 1941 г., както и по-късно на 6 март 1943
г., Степинац протестира пред министъра на вътрешните работи А. Артукович
заради опитите на властта да раздели съпрузите от смесените бракове на „арийци” и „неарийци” и ги квалифицира като груба намеса във вътрешните работи
на църквата. В писмото до Павелич от 6 март 1943 г. архиепископът се обявява
против факта, че смесени бракове по върха на държавната йерархия са защитеAlexander, S. The Triple Myth....., рр.71-72.
HDA, f. 416, pp.117-119; Fontes, 1996, br.2, case 6/1946.
254
Stepinac mu je ime..., Knj.1, р.55.
255
Не бива да се забравя, че по време на войната в НДХ се признава църковният брак, а не
гражданският.
256
Krizman, B. NDH između Hitlera i Mussolinija..., р.128.
252
253
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ни257, а само обикновените хора се подлагат на преследване от властите, което
е явно несправедливо и тласка мнозина към партизанските редове. На 14 и 28
март 1943 г. той изнася проповеди, в които говори за „свещеността на брака и семейството” и критикува властите, че се намесваят в сфера, в която нямат компетенции258. През пролетта на 1943 г. Алойзие Степинац дори заплашва Павелич,
че ще затвори черквите в страната за определен период от време, ако расовите
закони се приложат спрямо евреите от смесените бракове259.
От пролетта на 1942 г. започва подготвката за „крайното решение” на еврейския въпрос в доминираната от немците част на Европа260. През септември
с.г. се организира финалната депортация на евреите от НДХ. Идеята е те да бъдат затворени временно по местните концентрационни лагери, след което да бъдат прехвърлени в немските лагери за унищожение.
Затова и църквата е особено загрижена от 1942 г. насетне, когато повечето евреи в НДХ, покръстени или не, се депортират по лагерите и се носят слухове за изпращането им извън страната. От есента на 1942 г. проповедите на
Степинац са най-острите публични речи, които някой държи в Хърватия, и на
практика – най-сериозната и авторитетна критика на режима. Нацистите са наясно, че архиепископът и антуражът му вече са крайно неприятелски настроени
към тях. Именно тогава се разгаря конфликтът на А. Степинац с германския
посланик в Загреб З. Каше, който, преценявайки огромното влияние, което има
Католическата църква в страната, се амбицира да докаже, че Райхът е силата,
която взема решенията по развоя на събитията в НДХ261. Реакцията на Степинац
обаче е толкова остра, че дори Павелич настоява да се забави и да не се провежда
толкова драстично акцията по финалното решение на еврейския въпрос в страната. От тогава архиепископът установява по-тесен контакт с германския военен пълномощник фон Хорстенау, който вече проявява съмнения в германската

257
За еврейки са женени както самият Павелич (Мария Павелич), така и Славко Кватерник (Олга Франк, дъщеря на Йосип Франк). Евреин е самият Еуген Дидо Кватерник, който като
шеф на ДОРС ръководи терора срещу евреи и сърби в НХД.
258
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…, Knj.2, Dokumenti, р.289; Grbešić,
G. Op.cit., р.158.
259
HDA, f.299, Helm, knj.XIV, kut.122, pp.266-267; f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1
Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma), рр.266-267.
260
През пролетта на 1942 г. нацистите започват да депортират евреите от всички територии под техен контрол в Полша с намерението за физическото им унищожение.
261
Gitman, E. Op.cit., рр.63-64; Cvitković, I. Tko je bio Aloyzie Stepinac..., р.199.
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победа и влиза в противоречия със Зигфрид Каше. Архиепископът все по-често
се обръща с молби към него за интервенции262.
През март 1942 г. главата на Римокатолическата църква в Хърватия изпраща протестно писмо до министър А. Артукович, в което се обявява срещу
„всяко неправилно постъпване против гражданите, които нищо престъпно не
са направили”. Той настоява да се интернират само онези евреи, за които се докаже, че са извършили криминални престъпления, докато обикновените граждани да бъдат пуснати на свобода. А. Степинац пледира усташите да не се окажат
„най-радикални в решението на еврейския въпрос” в цяла Европа. Протесни
писма до Артукович в същия дух той изпраща и на 21 ноември и на 6 декември
1942 г.263.
Равинът на Загреб често отправя молби за интервенции към архиепископ
Степинац и Апостолическия легат Марконе и ги получава – особено за прехвърляне на еврейски деца-сираци в Италия, Турция и други страни, където животът им да бъде спасен264. Загребският архиепископ защитава евреите и пред
Ватикана и нееднократно се обръща за помощ към папата. Така например, на 7
януари 1942 г. той моли държавния секретар кардинал Малионе да се застъпи за
200 деца, които еврейската община в Загреб иска да прехвърли във Флоренция.
А на 2 декември с.г. той сигнализира Светия престол за депортирането на хърватски евреи в Германия и Полша265. Като резултат от намесата на Католическата
църква доста евреи са изведени към Далмация, където животът им в италианските лагери е вън от опасност. Някои от тях успяват да напуснат страната, а има
и такива, които се включват в партизанските редове. Под натиска на Степинац
и Ватикана на доста еврейски жени и деца от НДХ е позволено да се изселят в
Турция266.
В спасителната за евреите акция в Хърватия се включват и други висши
духовни сановници, както и много редови католически свещеници и монаси.

262
Kazimirović, V. Op.cit., pр.277-280; Steinberg, J. All or Nothing. The Axis and the Holocaust, 1941-1943. London, New York, 1990, р.80.
263
HDA, f.416, kut.55, p.172; Goldstein, I. Solidarnost i pomoć Židovima u Hrvatskoj. – In:
Radovi. Zavod za hrvatsku povijest, 2004, vol.34-36, pp.215-218.
264
През април 1942 г. еврейската община в Загреб моли Степинац да се застъпи пред МВР
за изселване на еврейски деца в Турция. Той го прави и на базата на това в началото на 1943 г.
голям брой деца са спасени. (Вж. HDA, f.416, kut.55, pp.1187-1188).
265
HDA, ��������������������������������������������������������������������������������������
f�������������������������������������������������������������������������������������
.416, �������������������������������������������������������������������������������
kut����������������������������������������������������������������������������
.55, �����������������������������������������������������������������������
p����������������������������������������������������������������������
.170; ����������������������������������������������������������������
f���������������������������������������������������������������
.1561, ��������������������������������������������������������
SDS�����������������������������������������������������
, ���������������������������������������������������
RSUP�����������������������������������������������
����������������������������������������������
SRH�������������������������������������������
, �����������������������������������������
Kut��������������������������������������
.83, ���������������������������������
šifra ���������������������������
001.1 ���������������������
Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma), р.46; šifra 001.1.28, 22.12.1945, рр.17-18; Stepinac mu je ime. ..., Knj.1, р.226.
266
Krišto, J. Sukob simbola…, рр. 285-286, 419.
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Така например, епископ Акшамович протестира пред усташките власти по повод еврейските лагери в Джаково и Осиек. Но той не е така остър в критиката си
към усташката власт, както Степинац267.
В началото на 1943 г. опасността за евреите нараства. През пролетта на с.г.
се провежда последната антиеврейска акция в Хърватия, когато мнозина евреи
са депортирани в Аушвиц. Сред тях са и президентът на еврейската общност в
Загреб д-р Хуго Кон, както и главният равин на града д-р Мирослав Фрайбергер,
личен приятел на Степинац. В немските лагери се изпращат както покръстени
евреи, така и членове на смесени бракове268.
През този период Загребският архиепископ остро засилва критиката си
към режима, както и към идеологиите, с които той е обвързан. Като се сравнят
писмата му от трите военни години става ясно, че примирителният тон от 1941
и критичният – от 1942 г., постепенно отстъпват на непримиримата му реакция
към политиката на режима. Вместо да води лична кореспонденция с представителите на властта, в своите проповеди през 1943 г. Степинац вече се обръща
към цялата нация и колкото по-усилено властта се готви за тоталната разправа с евреите, толкова по-твърдо той се застъпва за тях. Заради непримиримата
позиция на архиепископа по еврейския въпрос, по немско внушение, дори се
подготвя атентат срещу него269.
Архиепископ Степинац реагира остро на антисемитизма с писма и проповеди през цялата 1943 г. Тогава вече става ясно, че Павелич не контролира
ситуацията в НДХ и всички решения се вземат в Берлин. Според главата на
Римокатолическата църква в Хърватия, антиеврейската кампания в страната не
е инициатива на хърватското правителство, но смята, че ако то не може да направи нищо по въпроса, тогава църквата е длъжна да се намеси. Степинац констатира, че в страната се шири голямо огорчение и разочарование, които рано
или късно ще предизвикат негативна реакция и ще навредят на интересите на
хърватския народ270.
Grbešić, G. Op.cit., р.168.
Shelah, M. The Catholic Church..., р.335.
269
По сведения на Ханс Хелм през пролетта на 1943 г. се създава специализирана усташка
група за извършване на атентати срещу „врагове от висок ранг”, включително и А. Степинац.
Атентатът срещу него не е осъществен, само защото е преценено, че моментът все още не е подходящ, но всъщност причината се крие в популярносттта и авторитета, с която архиепископът
се ползва в страната. (Вж. НDA, MUP RH, Helm, knj.XIV, kut.122, pp.266-267; Kazimirović, V.
Op.cit., р.291, 295).
270
HDA, f.416, p.356; KL, br.11, 18.III.1943; Fontes, 1996, br.2, рр.162-164.
267
268
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През май 1943 г. Степинац настоява пред министър Артукович да се запази еврейската община в Загреб, която се съхранява по време на войната като
единствената действаща община в зоната на немските интереси. Степинац често я
подпомага с парични средства и хранителни провизии. Когато еврейският дом за
възрастни хора „Лавослав Шварц” е в опасност, през декември 1943 г. архиепископът го премества на църковна земя и го издържа финансово до края на войната271.
Опозицията на Степинац на властта има известен ефект. Някои евреи
от смесените бракове са спасени от интерниране по лагерите. С подкрепата на
Светия престол архиепископът им подсигурява паспорти и визи за южноамерикански страни и успява да прехвърли мнозина до пристанищата, от където
те напускат страната. Той се застъпва и за евреите в италианската зона на окупация, където те са третирани много по-добре, отколкото в немската. Степинац
помага на мнозина евреи да преминат от германската зона (главно Босна) в гр.
Сплит, който е център на т.нар. италианска зона І, както и в зона ІІ. От там италианците ги прехвърлят на о-в Корчула, а папата им изпраща парични помощи
чрез посредничеството на Сплитско-макарския епископ Бонефачич272. След капитулацията на Италия много евреи се намират по италианските концентрационни лагери и попадат в ръцете на усташки, немски или партизански сили.
Благодарение на интервенцията на Степинац мнозина от тях са спасени273.
Успехът на църковния елит обаче е само временен. Той не може да се противопостави на масираната антисемитска политика на Райха. Така например,
когато в началото на май 1943 г. в Загреб пристига шефът на Гестапо Х. Химлер,
за да се заеме с „финалното” решение на еврейския въпрос в НДХ, папският легат Марконе и Степинац се опитват да се застъпят за евреите пред министър А.
Артукович, но напразно. Макар и с помощта на църквата да се спасява животът
на някои евреи от смесените бракове, мнозинството от тях, включително новопокръстените, са депортирани по лагерите, най-вече в Аушвиц. В края на 1943 г.
в Хърватия вече остават твърде малко евреи, затова за тях през този период се
откриват незначително количество документи. Молбите за помощ към архиепископа също рязко намаляват274.
271
Freidenreich, H. The Jews of Yugoslavia. A Quest for Community. Philadelphia, 1979, р.196;
Šanjek, F. Stav crkve..., р.144.
272
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273
Gitman, E. Op.cit., р.55.
274
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За застъпничеството на Католическата църква за евреите в Хърватия през
военния период има много данни. Информация в тази насока дават и чуждите
извори. Още през юни 1941 г. френският консул в Загреб признава, че църковните кръгове се противопоставят на антиеврейското законодателство и че ако
има защита на евреите в НДХ, то тя идва само от страна на църквата. Той потвърждава, че антиеврейските мерки в страната се смегчават благодарение на
личната намеса на Степинац и други представители на висшия църковен клир
пред властите – животът на много евреи е спасен, а материалната помощ, която
те получават, не е за подценяване. А през май 1943 г. той сочи, че Степинац „жигосва националсоциалистическата расова доктрина”275.
Немците също съобщават за застъпничеството на А. Степинац за евреите
и в този смисъл за тях той е „приятел на евреите” (”Judenfreundlich”). Така например, в известието си от 25 март 1943 г. немското полицейско аташе в Загреб Ханс
Хелм нарича архиепископа „голям приятел” и „защитник” на евреите и следователно враг на националсоциализма, и признава, че Степинац е смятан за „предател” и от немци, и усташи. Той подчертава, че евреите често търсят подкрепата
на архиепископа и я получават276.
Радио Би Би Си в Лондон и Ватиканското радио често разпространяват проповедите на Степинац и така те стават достояние на световната общественост. В
някои от техните емисии от лятото на 1943 г. се заявява, че архиепископът „силно
и остро” осъжда Нюрнбергските закони и депортацията на евреите в нацистките
територии, както и расовите теории като цяло. Директно се заявява, че Степинац
е „отличен борец за морални права и свобода” и че църквата в Хърватия въстава
против всички насилия, вършени в страната277. Дори радио „Свободна Югославия”
през 1943 г. разпространява някои от проповедите на Степинац – особено найкритичните, които усташката преса не отпечатва. А „Ню Йорк Таймс” през 1946 г.
пише, че Степинац дори рискува живота си, за да помогне на евреите, и че благодарение на него стотици са изведени извън страната и спасени278.
Самите евреи изразяват искрена благодарност към Католическата църква.
От август 1942 г. датира едно писмо на евреи от Църквеница, в което те блаHDA, f.248, I-21/756, Br.V.T.365/43; Benigar, A. Op.cit., р.412.
HDA, f.299, Helm, knj.XIV, kut.122, pp.266-267; Steinberg, J. Op.cit., р.80; Pavlowitch, S.
Hitler’s New Disorder…, р.134.
277
HDA, f.299, І-25, РР.426-428.
278
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годарят за помощта на църквата, най-вече на Степинац, оказвана им по лагерите279. През 1947 г. швейцарски вестник публикува изявление на �����������
главния равин на Загреб М. Фрайбергер, в което той заявява: „Архиепископът на Загреб бе
единственият човек с авторитет, който публично денонсира несправедливостта
и жестокостта на антисемитската кампания и направи всичко, което можеше, за
да ни помагне”280. Е�������������������������������������������������������
врейски организации по цял свят също изказват благодарността си към хърватския архиепископ още по време на войната. На 11 юни 1943
г. д-р Уелтман, който представя евреите в Палестина и е посланик на Комисията
за оказване на помощ на европейските евреи в Цариград, пише на Апостолския
легат в града: „Ние знаем, че монсиньор Степинац е направил всичко, което е
могъл, за да помогне на евреите в Хърватия”. Той изразява дълбоката си признателност към него и му благодари за помощта, която оказва на евреите за
прехвърлянето им в Унгария и Италия, а от там – в Палестина281. След произнасянето на присъдата срещу Степинац през октомври 1946 г. председателят на
Сдружените американски евреи Луис Брейер също признава, че осъденият архиепископ е сред малцината в Европа, които по време на войната се застъпват за
евреите, и обобщава, че заедно с папа Пий ХІІ той е най-големият им защитник
през военния период на Стария континент282.
***
Що се отнася до мюсюлманите, то трябва да се подчертае, че������������
�����������
те, толерирани от властта, преследват
�����������������������������������������������������������
православните в Босна и Херцеговина, а после обвиняват католиците за своите престъпления. Католическата църква не може да
не реагира на това, но го прави внимателно, тъй като, според държавната пропаганда, мюсюлманите са ��������������������������������������������������
„�������������������������������������������������
неразделна част����������������������������������
”���������������������������������
от хърватския народ. Само отделни католически свещенници се �����������������������������������������������
осмеляват да�����������������������������������
изразят протести, но �������������
те ����������
не са осо����
бено ефективни. Църквата не реагира особено остро, тъй като не са засегнати
директно нейните интереси. Мюсюлманите все пак атакуват православни, а не
католици в размирния регион на Босна и Херцеговина283.
Католическото духовенство обаче дава твърде точни преценки за поведението на мюсюлманите в областта. Епископът на Баня Лука Й. Гарич изразява
сериозни резерви към тях. Той често пише до важни държавни лица (като миKrišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska ..,. Knj.2, Dokumenti, р.209.
Цит. по O‘Brien, A. Archbishop Stepinac: The Man and His Case.Westminster, 1947, p.21.
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нистъра на вътрешните работи, министъра на правосъдието и вероизповеданията, Поглавника, председателя на държавния Сабор и други) за проблемите, с
които се сблъсква в своята епископия, свързани с действията на мюсюлманите.
В писмо от ноември 1941 г. до Епископската конференция Гарич съобщава, че
„мюсюлманите започнаха неописуеми кръволочества над нещастния православен свят”, което касае особено котар Бихач284. Той посочва, че извършителите
на антисръбския терор са „изключително мюсюлмани”. На Епископската конференция и Мостарският епископ А. Мишич вижда в тяхно лице инициатори на
антисръбските погроми. Епископите заявяват, че у мюсюлманите се наблюдава
завист към католиците, тъй като православните сърби в региона приемат католицизма, а не исляма. На някои места мюсюлманите дори принуждават приелите католицизма впоследствие да минат към тяхната религия. Архиепископ
И. Шарич също изразява възмущението си, че цивилните власти, които в доста
региони са мюсюлмански, пречат на покатоличванията285.
Хърватско-мюсюлманските отношения в Босна и Херцеговина се влошават особено, след като от лятото на 1941 г. мюсюлманските лидери обявяват
резолюции, в които вината за погромите прехвърлят върху усташите. В писмо
до председателя на хърватския държавен Сабор Марко Дошен286 епископ Гарич
обяснява появата на тези резолюции (особено в неговата епархия) с омразата, която мюсюлманите хранят към католиците и тяхната църква. Според него
Банялужската резолюция287 е „памфлет, пълен с пъклени клевети и омраза против Католическата църква”. Мнението на епископа е, че всъщност мюсюлманите
прехвърлят своите „грехове” и „престъпления” върху католиците и така се онеВ свое известие католически енорист от Бихач в началото на 1942 г. също съобщава за
терора на мюсюлманите над покатоличени православни. (Вж. Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna
Država Hrvatska ..,. Knj.2, Dokumenti, pр.251-253).
285
Pattee, R. Op.cit., р.278.
286
Като праваш, след въстанието в Лика през 1932 г. Марко Дошен емигрира и става член
на висшето ръководство на усташката организация – Главния усташки стан в Италия. Като
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охрана на Поглавника��������������������������
�������������������������
и председател на х������
�������
ърватския Сабор до смъртта си. Носител е на българския орден „Св. Александър I”. В България освен
„Нашият съюз с македонските българи и за какво се борим ние, хърватите”, М. Дошен издава и
„Кратка хърватска история”. (Вж. Pavelić, A. Putem hrvatskog državnog prava. Članci, govori, izjave
1918-1929. Buenos Aires, Madrid, 1977, р.575)
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виняват пред сърбите и се презастраховат за в бъдеще. С възмущение той разкрива как те съдействат на антисръбската политика на правителството и като
доказателство дава много примери за извършване на набези за ликвидиране на
православно население. В други случаи пък вършат обратното – помагат на четниците, благодарение на което последните не атакуват техните, а хърватските
села в региона288.
Епископът на Баня Лука смята, че не само право, но и задължение на католическите епископи е да реагират „най-остро” на промюсюлманската политика на режима. Той признава, че „в името на висшите държавни интереси” те
са премълчали много неща, но не и когато страдат обикновените католици в
областта. Той предупреждава властите в Загреб, че търпението на хърватите не
може да бъде безкрайно, тъй като „явната неправда” не може да се толерира.
Възмущението на Йосип Гарич се поражда особено от назначението на най-високи и отговорни постове на мюсюлмани, които „презират” католиците, освобождават ги от работа и ги елиминират от административния апарат в региона,
т.е. лишават ги от участие в местното управление289. Именното националното
чувство е това, което кара епископ Гарич да реагира така негативно на промюсюлманската политика на усташкото правителство. С болка той говори за това,
че мюсюлманите са третирани като „цвета на хърватския народ”, а католиците
– като „второразредни граждани”. Затова и търси съдействието на най-висшите държавни лица, пред които настоява „да се загрижат за бъдещето на нашия
народ, който преживява истинската си Голгота” през военните години и предупреждава, че ако те не се намесят, от това печелят само партизаните290.
Разбира се, Банялужкият епископ прави разлика между обикновените
мюсюлмани и техните лидери, които носят отговорност за политиката, която
провеждат. Затова той не хвърля вината върху всички мюсюлмани. Според него
това население е „национално неопределено” и като такова – манипулирано от
своите водачи. Затова епископ Гарич съветва правителството да работи активно
сред обикновените хора, особено сред младежите, за националното им изясняване. Той се обявава против фаворизирането на изповядващите исляма, което се
прави за сметка на католиците – назначаването им в администрацията на Босна
и Херцеговина; освобождаването им от военна служба във военните години,

HDA, f.211, Predsjednički spisi, br.425/42.
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когато „хърватските синове гинат” за бъдещето на НДХ; предоставянето им на
статут на „бежанци”, които се издържат от държавната хазна. Някои от тях дори
се присъединяват към „бунтовниците” по горите и вършат безчинства в региона, подсилвайки хаоса и безредието. Според епископа на Баня Лука последица
от тази политика е раздорът между мюсюлмани и католици, който е налице във
всички смесени региони. Той е сериозно обезпокоен, тъй като епископията му е
буквално унищожена – от общо 47 енории остават само осем. Й. Гарич проявява
патриотична загриженост за бъдещето на своя народ, който тежко преживява
военните години291.
Загребски�����������������������������������������������������������
ят���������������������������������������������������������
архиепископ е наясно с ролята на мюсюлманите в националната и религиозната политика на усташкия режим. Ето защо той реагира негативно на изграждането на джамия в Загреб през 1944 г., припомняйки, че в града
никога, дори и по турско време, не е имало ���������������������������������
такава. Без успех остава и интервенцията на Апостолическия легат Марконе, който предупреждава, че изграждането на мюсюлмански храм в центъра на столицата, където почти няма мюсюлманско население, ще предизвика негативна реакция у католиците. Въпреки
това отварянето на джамията се съпътства с проповеди по католическите черкви – енорийските свещеници са принудени да демонстрират положително отношение към „братята си” от ислямската общност292.
***
Всичко това показва, че духовенството в НДХ е съвсем наясно с развоя
на събитията в държавата. То не може да приеме крайнонационалистическата
политика на усташкото правителство към малцинствата, населяващи Хърватия,
както поради църковни, така и поради чисто патриотични мотиви, виждайки,
че тази политика води страната към разруха и опустошение и на практика я
прави лесна плячка за четници и партизани. На църковните лидери се пада тежката задача да бъдат коректив на „лошото” управление на усташката организация – да внесат в него повече справедливост и хуманност. Затова и опитите на
епископата за интервенция пред усташката политическа върхушка трябва да се
приемат в чисто национален и човешки аспект – като опит за спасение на невинни хора и на самата хърватска държава, разтърсвана от постоянни вътрешни
борби и подложена на огромен международен натиск.

291
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HN, br.1113, 19.VIII.1944; Pavelić, A. Džamija Poglavnika Ante Pavelića. Madrid, 1988, p.15.
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Това, разбира се не прави католическите духовници в Хърватия „светци”
и не означава, че те са се отнасяли с искрени симпатии към преследваните сърби
и евреи. Говорейки за мерките, които се предприемат срещу тях през лятото на
1941 г., Степинац подчертава, че „те биха имали истински ефект, ако са осъществени по по-хуманен и разумен начин”293. Духовенството често заявява, че осъжда престъпленията, извършвани от „безотговорни елементи”, „ентусиазирани
младежи” и т.н. Целта на подобни изявления е вината за терора да не се хвърля
директно върху Павелич или усташите, тъй като това би имало нежелани последици за самата църковна институция през военния период. Затова и епископите
често изразяват надежда, че Поглавникът ще направи всичко възможно, за да
спре хаоса и да въдвори ред и сигурност в страната294.
Католическата църква не протестира открито пред обществеността срещу усташката крайнонационалистическа политика, тъй като е принудена да
поддържа добри официални отношения с властта. Това е и поводът за обвиненията и за многобройните преследвания и присъди на католически църковни
дейци след 1945 г. и дава храна за историографските дискусии в течение на десетилетия. Твърде предпазливата политика на църквата е критикувана още от
югославското емигрантско правителство по време на войната. Така например,
на 17 февруари 1942 г. по радио Лондон Вечеслав Вилдер напада клира, че „не
вдига глас” по повод на кървавите погроми над сърбите и го обвинява в липса
на хуманност и християнско състрадание. Той особено остро се изказва срещу
Загребския архиепископ, тъй като е авторитетна личност в страната и усташите
не биха се осмелили да го ликвидират295.
На практика позицията на Католическата църква по малцинствения въпрос се оказва нееднозначна. Този проблем е един от най-сложните в НДХ и не
може да се очаква духовенството да има готова рецепта, която да предложи на
властите. Освен това, по силата на законодателството църквата и държавата са
отделени и не могат да се месят пряко в работите си една на друга. Така висшият
клир може само да изразява мнението си и да го защитава пред обществото, но
не и да го налага като задължително пред властимащите.
Историческите извори сочат, че много църковни представители публично осъждат политиката на терор и геноцид, главно над сръбското и еврейското
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население в НДХ, и всички жестокости и престъпления, извършвани от усташите. Въпреки че е трудно да се установи броят на жертвите в НДХ, но дори да
се приеме най-малкото число, посочено в историографията – 100-150 000 души
(от общо 6 милионното население на страната), и прогонването на други 300350 000 души извън границите й – това е вече доказателство, че безумната политика на „прочистване” на огромни маси хора е крайно неприемлива от християнска гледна точка296.
Между висшия църковен клир и правителството на Павелич се появява
напрежение, като неговата интензивност нараства с времето. Ръководството на
църквата не само не съдейства, но прави всичко възможно да спре преследванията в страната, особено тези на етнически или религиозен принцип. В документ на британското разузнаване от октомври 1944 позицията на църквата в
Хърватия по време на Втората световна война се обобщава така: „Режимът на
Павелич прави всичко възможно да се сдобие с пълната подкрепа на църквата,
но римокатолическият клир, следвайки линията на архиепископ Степинац, остро протестира против усташките гонения срещу сърби и евреи, както и срещу
правителствените опити за насилствени покатоличвания”297. Някои от епископите са враждебно настроени към усташите, опасявайки се, че тяхната бруталност ще причини повече вреда, отколкото полза за Католическата църква. Те
осъзнават, че режимът е пагубен както за църквата, така и за Хърватия298.
***
Отношенията между Католическата църква и усташката власт преминават през няколко фази – както на сътрудничество, така и на конфронтация. За
повечето изследователи това е доказателство, че църквата играе „политически
игри” и нейната позиция спрямо управляващите се мени в различните исторически моменти. Затова е трудно Степинац да се сравнява със сръбския патриарх
Гаврило. Докато Сръбската православна църква е праволинейна и следва твърда линия на съпротива срещу окупаторите-нацисти, то Алойзие Степинац и
Католическата църква са в много по-деликатна и сложна политическа ситуация.
Затова и е трудно е да се даде еднозначна оценка за дейността на Загребския архиепископ по време на войната. Мненията за него варират от „военнопрестъпник” (на югославските и сръбските автори) до „светец” (в хърватските публикаŠtefan. L. Op.cit., р.121.
Цит. по Antisemitizam, holokaust, antifašizam..., р.146.
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ции), но те очевидно са крайни и истината трябва да се търси някъде по средата.
Доказано е вече, че А. Степинац не подкрепя и не участва в престъпленията,
извършвани на хърватска територия през военния период. Така че от правна
гледна точка съдебният процес срещу него през 1946 г. в Югославия е несправедлив и има чисто политически характер. Същевременно архиепископът не е
достатъчно настоятелен и открит в критиките си към режима, както и към онези
представители на католическото духовенство, които участват в ексцесиите и терора, ширещи се на територията на хърватската държава през 1941-1945 г.
Степинац протестира още от първите месеци на НДХ срещу усташките
престъпления, но с времето, макар и да храни все по-малко илюзии по отношение на усташката власт, никога не осъжда недвусмислено и открито политиката й. Позицията на Католическата църква остава колеблива и предпазлива, а
ръководството й не напада и не заклеймява официално режима. Загребският
архиепископ не е нито поддържник на усташката власт, нито е неин деклариран противник. Той търси някакъв компромисен вариант, който на практика да
работи за оцеляването на Католическата църква в една изключително сложна и
напрегната военна обстановка.
Самият факт, че духовенството се застъпва за преследваните малцинства
в страната (сърби, евреи и цигани) е особено показателен, като се има предвид
масовия страх през 1941-1945 г., сковал обществото. Всъщност става дума за
един авторитарен, и то военен режим, където откритата критика срещу властта е недопустима. Усташите са безскрупулни в разправата с политическите
си опоненти. Дори най-меката форма на опозиция и съпротива се наказва със
смърт или пращане в концентрационен лагер, от който малцина се завръщат299.
Външни наблюдатели (като проюгославските кръгове) признават, че терорът в
НДХ е такъв, че само за „една дума” човек може да загуби живота си и следователно, „би било неправилно да се осъжда клирът”, който си позволява да защитава живота на мнозина сърби, обявени от властта за „най-големите неприятели” на хърватите. През пролетта на 1942 г. югославското правителство в емиграция отчита, че Степинац не води директна акция против режима, тъй като, „в
неговото положение сега това е тежко”300. При липса на открита опозиция и при
постоянна възхвала на усташката политика в страната, единствено църковните
лидери изразяват по-умерени схващания, които са в интерес на целия хърватски
299
300
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народ. В този смисъл те защитават позицията на умерения хърватски национализъм като противовес на крайните ексцесии и деформации на режима, граничещи с ксенофобия и дори геноцид.
Често в историческата литература се поставя въпросът дали висшите католически духовници е трябвало да допуснат да бъдат въвлечени в религиозната политика на властите. Според повечето автори те е трябвало да проявят
по-голяма политическа далновидност и да откажат да участват в насилствените
покатоличвания. Това обаче е курсът на провежданата религиозна политика в
страната и те не биха могли да се дистанцират изцяло от нея, а и участието им
в нея им дава възможност да се намесват, за да смегчават, когато и доколкото е
възможно, терора при провеждането й. Въпреки че това е често коментиран въпрос в историографията, той не бива да се изважда от конкретния политически
контекст на Втората световна война в Хърватия. При условията на създадената тоталитарна машина на усташите – на насилия и масови убийства, е твърде
спорно дали епископите са могли да постъпят по друг начин. Това, че въобще се
осмеляват да се противопоставят на Павелич, е смела за времето си постъпка.
Духовенството търси „комуникация” с властта, за да оцелее в условията
на авторитарния режим и да се адаптира към него. Единственото, което църквата може да направи, е да търси допустими форми на борба и съпротива, да
оказва материална помощ на нуждаещите се и да влияе върху отделни държавни
дейци и лидери на усташкото движение, които са в позиция да предотвратят
или поне смегчат преследванията в страната по национален или расов признак.
Загребският архиепископ Степинац не желае да загуби контакт с властите, тъй
като той му дава възможност да оказва поне частично влияние върху държавните дела, да тушира крайните националистически ексцесии на усташите и да интервенира пред Поглавника в защита на онези, които са преследвани, затваряни
или избивани в НДХ. Това е една прикрита, задкулисна, „негероична” съпротива, която обаче е единствената възможна при наложените политически и военни
обстоятелства в страната през 1941-1945 г.
Безспорно е, че архиепископът е искрен католик и хърватски патриот,
който желае да възтържествува каузата на Католическата църква и на хърватския народ в собствената му родина, но със сигурност не иска това да стане на
онази висока цена, която се плаща по време на войната. Той споделя стремежа
на режима към свобода и независимост, но отхвърля крайните средства, с които той си служи, за да постигне тази цел. В този смисъл може да се твърди,
че А. Степинац споделя стратегията, но не и тактиката на усташите. Затова в
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едни случаи той ги подкрепя, а в други – критикува, но не може открито да се
обяви срещу режима на управляващите, тъй като в противен случай те биха го
отстранили от поста му или биха го ликвидирали. Пред Станислав Рапотец архиепископът споделя, че е имал три алтернативи по време ва войната: първата е
да намери спасение във Ватикана, откъдето да изпраща радиопротести; втората
е да остане в Хърватия, където да се държи открито опозиционно, но с това би
предизвикал немците да го отстранят и заменят с някой колаборационалист; и
третата, която всъщност той избира, е да бъде в „тиха опозиция”, тъй като само
така може „да помога на своя народ”301. Тази негова позиция е в съзвучие с фак
та, че църквата в Хърватия е консервативна и традиционна институция и от нея
не могат да се очакват крайни и смели решения.

301
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3. КАТОЛИЧЕСКОТО ДУХОВЕНСТВО СРЕЩУ ИТАЛИАНСКАТА
ОКУПАЦИЯ НА ДАЛМАЦИЯ
Католическите духовници мечтаят за „свята и чиста” Хърватия, за независима и свободна държава, в която да има уважение към човека и правото му
на свободно вероизповедание. Съвсем нормално, те се надяват хърватската независимост да се опази със собствени, т.е. хърватски военни сили, без окупация
от немски и италиански военни части. На практика обаче това е невъзможно –
новата хърватска държава е създадена през април 1941 г. с немска и италианска
военна помощ, като при това отсъстват традиции в изграждането на държавния
апарат – армия, полиция, местни органи на властта и т.н.
При новата обстановка въпросът за Далмация е особено сложен и твърде
деликатен за Католическата църква в Хърватия. Тя опонира още на италианската инвазия в Абисиния през междувоенния период, наричайки я в печата си
„непровокирана агресия”, което е естествената й реакция срещу италианските
иредентистки аспирации към Далмация302. За църквата не е лесно да приеме новите граници на НДХ – анексията на Сушак, на северна и средна Далмация и
на всички острови от Крък на север, до Млет на юг (освен Паг, Брач и Хвар). В
хърватската държавна територия остава само Хърватско Приморие и крайбрежието от гр. Омиш до Дубровник. Във властта на Италия попадат всички поголеми пристанищни градове и центрове на Далмация като Сушак, Шибеник и
Сплит, а от преди тя има власт и над Риека и Задар. Така Италия си подсигурява
абсолютна доминация над Адриатика303.
Въпреки че духовенството предпочита да стои настрана от политическия
живот в страната, някои негови представители изразяват силни патриотични
чувства. Затова и ентусиазмът им от основаването на НДХ рязко спада още
през май 1941 г., когато Павелич подписва непопулярните Римски договори с
Мусолини, които предават Далмация на Италия. Степинац отказва да придружи
усташкия лидер в пътуването му до Рим и от този момент насетне църковнодържавните отношения стават резервирани и на моменти – дори враждебни.
За църквата е особено болезнено, че през 1941 г. четири адриатически диоцези попадат под италиански контрол (зона II) – Мостар (с епископ А. Мишич),
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Сплит (с епископ К. Бонефачич), Шибеник (с епископ Й. Милета), Сен (с епископ
В. Бурич), а диоцезът Истрия, о-в Крък и Задар (с епископ Й. Сребърнич) попада изцяло в италиански граници (зона I). Независими хърватски епископии по
крайбрежието са само Хварската (начело с епископ М. Пушич) и Дубровнишката
(начело с П. Буторац). Въпреки това Католическата църква отказва да направи
промяна в епископската юрисдикция в Далмация и Междумурието, както и да
изтегли духовенството си от тези региони. Така в италианската зона на окупация в НДХ част от клирът е италиански и съвсем естествено симпатизира на
И����������������������������������������������������������������������������
тали������������������������������������������������������������������������
я�����������������������������������������������������������������������
, а другата, по-голямата част е хърватски и следователно има силно изявени антииталиански чувства304.
Тези региони са изключително смесени в етническо отношение, където
живеят много православни сърби (особено в Херцеговина, Приморие, Горски
Котор, Кордун, Крайна и Лика). В областта цари пълен хаос, създаван освен от
присъствието на италианците, така и от активността на сърбите – четници и
комунисти, при който епископите и енористите не могат да останат безучастни.
Едни застават на усташки позиции, други са в опозиция на режима; някои са
антикомунистически настроени, малка част обаче са на страната на партизаните. Това прави ситуацията в Далмация твърде комплицирана от политическа
гледна точка305.
След 10 април 1941 г. италианците не се отнасят дружелюбно към хърватския народ. Това се вижда и от църковните извори. В тях прозира истината, която иначе се прикрива и от усташите, и от италианците, а именно – че
„съюзна” Италия води подчертано антихърватска политика. Това се случва във
време, когато усташката преса тръби за „най-сърдечните” и „приятелски” хърватско-италиански отношения. Като институция Католическата църква и лично
архиепископ Степинац не могат да не реагират на грабежите, уволненията, интерниранията, масовите преследвания и убийства, които стават всекидневно
явление в региона306.
Тъй като църквата е изключително стройна организация с подчертана йерархия, то по възходящ ред постоянно се получават сведения за събитията в
Krišto, J. The Catholic Church in Croatia and Bosnia-Herzegovina…., рр.57-58; Biondich,
M. Kontraverze..., рр.148-149.
305
НDA, f.1491, kut. 31, 10.6.1. OZNA za Hrvatsko Primorje, br.386/45, 18.III.1945, p.423; Alexander, S. Church and State..., р.59.
306
Talijanska uprava na hrvatskom prostoru i egzodus Hrvata (1918.-1943.). Zbornik radova s
Međunarodnog znastvenog skupa, Zagreb, 22-23. X. 1997. Z., 2001, рр.23-25.
304
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цяла Далмация. Архивите са пълни с известия на енорийски свещеници, които
дават информация на висшестоящите по йерархията за положението по места –
пустеещи села, избито население, затворени училища, разграбени и разрушени
домове, прекъснати пътища и комуникации и т.н. В тях авторите открито критикуват произвола, насилието и терора на „съюзниците”307.
Според мнението на един свещенник от Далмация, по време на италианската окупация в региона е настъпила „тежка ситуация”, при която италианските войници вършат своеволия, а хърватите или излизат по горите, или
емигрират308. Още на 21 май 1941 г., а по-късно и на 29 май 1943 г., енорийският свещеник в Луковдол информира Сенския епископ за грабежите, извършвани от италианците и за преследванията, на които те подлагат населението309.
Когато през септември 1941 г. италиански военен съд осъжда на смърт няколко
хървати от Широки Брег, Мостарският епископ А. Мишич реагира остро пред
италианския генерал, контролиращ Херцеговина, защитавайки сънародниците
си като „елемент на мира и стабилността в региона”310. На Коледа през 1941 г.
в Загреб избухва инцидент, при който няколко хиляди души (между тях доста
далматинци или техни близки) се събират във францисканската църква, където след богослужението са държани речи против „поробителката на Далмация”.
Участниците манифестират из града, но са разпръснати от полицията. Тези събития имат отглас и в Далмация. Само в Сплит италианските власти арестуват
над 100 души311.
През август 1942 г. енорийският свещеник в Племениташ съобщава за
пълното разоряване на енорията му от италианците, а през юли 1943 г. вече подробно описва неприятелското им поведение. През 1942 г. друг духовник известява за тоталното разоряване на енория Разлог312. За положението на хърватското население под италианско управление (1941-1943), т.е. за терора, на който
то е подложено, пише и монсиньор Аугустин Юретич в изложение до Лондон
от септември 1942 г. В него той описва картината на опустошените райони и
заключава, че в зверствата си италианците са надминали самите усташи, като
307
HDA, f.211, Predsjednički spisi, br.424/42; Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska.., Knj.2, Dokumenti, рр.173-178, 251-252, 308, 310-311.
308
NDH, br.3,1.II.1947.
309
Krišto, J. Postupci Talijana prema Hrvatima…., р.627.
310
Bulajić, M. Ustaški zločini genocida i suđenje Andrija Artukovića 1986 godine. Beograd,
1988, Knj.1, рр.671-672.
311
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1153, л.7.
312
Krišto, J. Sukob simbola…, р.349.
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изпращат по затворите дори католически свещеници. Някои от последните са
интернирани от италианците по лагери като „великохървати”313.
През април 1943 г. енорийски свещеник от Сенската епархия изпраща до
епископа си известие за тежкото положение на хърватите – за убийствата, отвеждането им по лагери, палежа на домовете им. Според духовенството италианците, четниците и партизаните действат в една насока – изпълняват „пъкления си план” за ликвидиране на хърватите и създаване на собствено „жизнено пространство”314. Въвеждат се „специални и извънредни” съдилища, които
изпращат хърватите по затвори и концентрационни лагери, а други осъждат
на смърт. По обобщени данни през италианските лагери в Далмация минават
40 хиляди души, а още толкова – през други 200 италиански лагери в Италия,
Албания, Черна гора и Словения315.
В архивите има доста документи, които съдържат информация за проусташките настроения на клира в Далмация през военния период. Именно хърватските духовници��������������������������������������������������������
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ческа пропаганда и предупреждава, че в случай на крах на НДХ хърватите ще
се вдигнат на оръжие316. Францисканците от Макарска в края на войната дори
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Boban, L. Hrvatska u arhivima…, р.166.
KL, br.95, 2.III.1944.
315
Броят на хърватите, загубили живота си по време на войната в Далмация, не може точно да се установи. Според данните на Комисията за военни щети на Хърватия от края на 1946 г.,
загинали са около 40 000 хървати в региона, от които 30 000 цивилни. (Вж. Dizdar, Z. Talijanska
politika��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
prema��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
hrvatskim����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
prostorima�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
i���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
njezine�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
posljedice��������������������������������������������
�������������������������������������������
tijekom������������������������������������
�����������������������������������
drugoga����������������������������
���������������������������
svjetskog������������������
�����������������
rata�������������
. �����������
Zbornik����
���
radova s Međunarodnog znanstvenog skupa: „Talijanska uprava na hrvatskom prostoru i egzodus Hrvata
(1918.-1943.)”, Z., 2001., рр.639-691; Kisić-Kolanović, N. NDH i Italija – političke veze i diplomatski
odnosi, Z., 2001, р.232).
316
НDA, f.1491, kut. 31, 10.6.1. OZNA za Hrvatsko Primorje, br.10/44, 12.09.1944, p.97.
317
С тях най-тясно сътрудничи отец Шулента. (Вж. Ibid., f.1491, kut. 35, 11.2.3 - OZNA za
Dalmaciju, Štab 7 korpusa NOV Jugoslavije, br.632/43, 21.10.1943, р.4).
318
Ibid., f.1491, kut. 35, 11.2.3 - OZNA za Dalmaciju, br.29, 6.09.1944, р.36.
313
314

318

ТРЕТА ГЛАВА

КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА И УСТАШКОТО УПРАВЛЕНИЕ

За това, че италианските власти постъпват брутално спрямо хърватското население, свидетелстват и многобройните протести на епископите от
Далмация. Те се опълчват против опитите за италианизация на региона, провеждана чрез откриването на италиански училища и създаването на пречки за
водене на вероучение на хърватски език в основните и средните училища. Така
например, пред 1942 г. Шибенският епископ Милета протестира пред префекта
на гр. Задар Антонио Барбиери за уволнението на трима свещеници като учители по вероучение в основни училища. Възмущението му е породено от факта, че
те са били такива дори под сръбска власт в Югославия, а от италианските власти
са принудени да изоставят работата си, въпреки че за нея са овластени от своите
епископи. Единствените обвинения срещу тях са, че не знаят италиански език и
„се занимават с политика” – обвинение, което на практика цели да нанеси удар
срещу хърватското им национално съзнание, а не поставя под въпрос техния
професионализъм319.
Срещу тази дискриминация и културна колонизация епископ Йероним
Милета протестира пред всички институции, от които се надява да намери разбиране и помощ. Той пише не само до италианския губернатор на Далмация,
но и до Светия престол с настояване в региона да се преподава вероучение на
хърватски език320. Местните свещеници често отказват да четат църковни молитви за италианския крал, което се изисква от тях от губернатора на Далмация
Джузепе Бастианини321. За да се отхвърли тази намеса във вътрешните работи на
църквата, Светият престол заема благосклонна позиция към техните искания322.
Епископът на Шибеник е един от най-изявените защитници на цивилното хърватско население в Далмация. Той многократно протестира против
поведението на италианската войска в региона. В писмо до държавния секретар на Светия престол кардинал Малионе, както и в протест пред губернатора
Бастианини от 17 ноември 1942 г. Милета изразява огорчението си от брутални319

220-222.

Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…, Knj.2, Dokumenti, рр.170-172,

Италианската окупационна власт пречи на духовниците с аргумента, че те не са положили изпити за учители, което, както разяснява Милета, не е вярно, тъй като са учили педагогика и никоя предишна власт не е поставяла под въпрос компетенцията им да преподават
вероучение в училищата. (Вж. Krišto, J. Sukob simbola..., р.358).
321
Дж. Бастианини е италиански губернатор на Далмация през 1941-1943 г. и член на италианското фашистко движение. Провежда политика на италианизация в региона. По време на
управлението му мнозина евреи са изпратени по концентреционните лагери на Италия и Германия.
322
Krišto, J. Postupci Talijana prema Hrvatima…., рр.631-632.
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те репресии на италианската войска, особено от насоченото срещу партизаните
бомбандиране на Примощен и от опустошението на околните села. В края на
1942 г. и началото на 1943 г. той протестира и пред шефа на военното управление
на Далмация срещу произвола, който цари в региона – особено срещу терора
над мирното хърватско население и разстрела на мнозина без съд и присъда.
Епископ Милета определя това поведение, извършвано от италианската католическа държава, като „варварство”, неприемливо от християнска или морална
гледна точка323. Той изразява възмущението си и от факта, че италианците вербуват четнически отряди и ги ползват като „противокомунистическа милиция”,
а те избиват католическо население и свещенници, и унищожават черкви324.
Шибенският епископ се противопоставя на отмъщението на италианците над цивилното население, което се състои от „добри и практикуващи католици, почтени и извънредно религиозни”, а не от партизани. С това той прави
внушението, че повечето тероризирани в Далмация са обикновени хървати и
че репресиите се извършват не по политически и идеологически причини, а на
национална основа. Й. Милета уточнява, че сред излезлите по горите има твърде малко комунисти, а по-скоро това са хора, бягащи от безпричинния терор
– поради страх и желание да се спасят от затвори, интерниране по лагери, разстрел или друг вид репресии325. Според него именно бруталното поведение на
италианците „най-много вреди на католическата вяра” и още през юни 1941 г.
той предупреждава, че това „ще завърши лошо”326. Той често протестира против
интернирането на местното мирно хърватско население по концентрационните
лагери, където условията на живот са изключително лоши и смъртността е висока, особено сред възрастните хора и децата327. През май 1943 г. Шибенският
епископ моли Ватиканския държавен секретар Малионе да се намеси и да се застъпи за осъдени хървати, избивани като „колективно отговорни за актове на
саботаж”. Той напомня, че според учението на църквата дори на териториите на
военните действия избиването на невинни хора е недопустимо328.
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1250, л.94-97; България и Независимата хърватска държава….,
р.257-258.
324
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1154, л.78; България и Независимата хърватска държава...,
р.255.
325
Krišto, J. Sukob simbola..., р.353, 355.
326
Krišto, J. Postupci Talijana prema Hrvatima…. р.629, 633.
327
Той дори ги нарича „гробища за живи” поради високата смъртност в тях. (Вж. Krišto,
J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…, Knj.2, Dokumenti, р.232).
328
България и Независимата хърватска държава..., р.256.
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В честа комуникация с Йероним Милета е Задарският епископ Пиетро
Мунзани, който прави всичко по силите си да помогне на хърватското население. Той често се застъпва пред префекта на областта за освобождение на преследвани невинни хървати от лагери и затвори, както и за слагане край на репресиите и насилията329.
Още на 17 април 1941 г. епископът на Крък Йосип Сребърнич разпраща
писмо до
�����������������������������������������������������������������
енорийските
��������������������������������������������������������������
свещеници�����������������������������������������
в епископията си по повод на италианската окупация на о-вите Крък, Раб и Паг. В него той изразява възмущението си от
този акт, като подчертава правото на хърватския народ да бъде суверен на териториите, които населява, и изразява задоволството си от създаването на НДХ330.
Заедно с цялото население Й. Сребърнич������������������������������������
�����������������������������������
приветства ������������������������
освобождението на хърватите от властта на Белград и споделя радостта си, че през 1941 г. се е сбъднала
мечтата им да имат своя държава, в която да живеят свободно. Той подчертава,
че на влезлите в региона италианци хората гледат не като на окупатори, а като
на временна съюзническа войска, която идва да поддържа реда след разпада на
Ю��������������������������������������������������������������������������
гослави�������������������������������������������������������������������
я. Затова от името на усташкото прав�������������������������������
ителств������������������������
о в Загреб хърватска делегация от Крък поздравява италианците при тяхното пристигане. Когато обаче
на 18�������������������������������������������������������������������������
май 1941 г. територията на далматинските хървати е�����������������������
предадена на итал����
ианците и те са изоставени от усташкото правителство, разочарованието сред тях е
голямо���������������������������������������������������������������������
. Итал���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
ианци����������������������������������������������������������
те започват
�������������������������������������������������������
да �������������������������������������������
се държат ���������������������������������
враждебно������������������������
, като нараняват хърв���
атските национални чувства. Затова като хърватски патриот епископът се надява
окупацията да е временна и признава за законно правителството в Загреб, а не
италианската власт. По време на разпита си от страна на Отделението за защита
на народа (ОЗНА) след създаването на нова Югославия) Сребърнич признава,
че никога не е вярвал, че хърватите в Хърватско Приморие ще се освободят с
италианска или немска ������������������������������������������������������
помощ�������������������������������������������������
и ще��������������������������������������������
получ��������������������������������������
ат������������������������������������
�����������������������������������
от тях независимост, и�������������
затова вина331
ги се е борил срещу чуждата власт, доколкото е могъл .
През 1941 г. епископ Сребърнич се обръща с писмо до министър Миле
Будак, в което изразява притеснението си, че Далмация е преотстъп�����������
ена��������
на италианците������������������������������������������������������������������
и
�����������������������������������������������������������������
там
���������������������������������������������������������������
се провежда истински ��������������������������������������
терор над хърват����������������������
ското население�������
. В известие на хърватската дипломатическа служба в Рим от 21 декември 1942 г. се
съобщава, че когато Кръкският епископ е������������������������������������
поканен да �����������������������
запознае Ватикана с по-

Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…, Knj.2, Dokumenti, рр.278-279.
HDA, f.1561, SDS, RSUP, kut.7, 001.44 , рр.4-5.
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Ibid., рр.48-50.
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ложението в своята епархия, той го определя като „отчайващо“ и се оплаква, че
италианските граждански власти притискат��������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������
църквата�����������������������
да работи за италианизацията на региона и за въвеждане на италианския език в богослужението. Той
информира Ватикана, че н����������������������������������������������������
а о-в Кръ�������������������������������������������
к������������������������������������������
има концентрационен лагер, в който са интернирани 11 хиляди души, най-вече словенци332.
На 21 март 1944 г. Сребърнич е награден от усташката власт с медал като
„борец за НДХ”, тъй като използва хърватския език в богослужението на о-в
Крък и работи за спасяване на заточените хървати от страна на италианските
окупационни власти333. На 22 март 1945 г. той изпраща писмо и до министърпредседателя Н. Мандич, в което декларира, че народът на Крък, Истрия и
Хърватско Приморие не иска да живее под италианска или немска власт, защото
е хърватско по произход и говори хърватски език334. Епископ Сребърнич често
посещава Риека и се опитва да помогне на тези от сънародниците си, които са
използвани като работна ръка от немците��������������������������������������
. През м������������������������������
арт 1944 г.
���������������������
той���������������
открито
��������������
се изказва против идването на нацистите на острова, които, освен всичко останало,
завземат и някои църковни терени335.
Католическото духовенството храни крайно неприятелско отношение и
към �������������������������������������������������������������������
„сърбо-комунистите” и����������������������������������������������
„плячкаджиите” в�����������������������������
Далмация и �����������������
вод��������������
и�������������
активна пропаганда п����������������������������������������������������������������
роти������������������������������������������������������������
в тях. Тъй като епископ Сребърнич е атакуван����������������
������������������������
често в комунистическия печат, свещениците на остров Крък забраняват на миряните да четат
комунистически вестници и издигат лозунга: „Вярата е в опасност”336. На�������
17����
октомври 1944 г. Сребърнич разпространява писмо до паството си, в което остро
критикува дух��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
овниците, които�����������������������������������������������
подкрепят партизаните�������������������������
и се борят за�����������
н���������
о��������
ва комунистическа и просръбска Югославия. Затова на вярващите и на духовенството
се забранява да сътрудничат или помагат на партизаните337.
За католиците е особено тежко, че при налагането на властта си в региона
италианците разчитат особено на сръбското (православно) население и не само
че не пречат на четническата дейност в Далмация, но дори я подпомагат. За това
Ibid., р.2, 8.
Ibid., р.11.
334
Ibid., р.26.
335
Ibid., f.1491, Kut.31, 10.6.4 OZNA za Hrvatsko Primorje, br.244, 22.10.1944; Kut.32, – 10.12.1
OZNA za Hrvatsko Primorje, Krk, br.369/44, 9.09.1944, р.63, 91; Br.71, 17.09.1944, р.79.
336
Ibid., f.1491, kut. 31, 10.6.1. OZNA za Hrvatsko Primorje, br.29/45, 7.1.1945, p.360.
337
Сребърнич н����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
арежда����������������������������������������������������������������
в случай, че свещ����������������������������������������������
��������������������������������������������������
ени�������������������������������������������
к сътрудничи�������������������������������
на партизаните, да му се������
отнеме духовната длъжност. (Вж. Ibid., f.1491, Kut.32 – 10.12.1 OZNA za Hrvatsko Primorje, Krk, Br.71,
17.09.1944, р.78; f.1561, SDS, RSUP, kut.7, 001.44 , рр.21-22).
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свидетелства и Сплитско-макарският епископ К. Бонефачич, който в свое писмо
до Степинац на 24 август 1941 г. съобщава, че православните в региона търсят
подкрепа и защита в лицето на италианците. Той често протестира и пред префекта на Сплит срещу зверствата и безчинствата на италианците338. Епископът
на Шибеник Й. Милета също подчертава, че за хърватите по-голямо зло от
партизаните са четниците, които са съюзници на италианската военна власт.
Според него именно четниците подстрекават италианците в предприемането
на мерки против хърватските духовници339. Мостарско-дуванийският епископ
Алойзие Мишич пък протестира пред италианското военно командване, когато
през септември 1941 г. италиански военен съд осъжда на смърт четирима хървати от Широк Брег, уверявайки, че именно хърватите в Херцеговина са стожер
на мира и стабилността в региона, докато сърбите масово се включват в партизанските редове340.
Италианците си позволяват и директно да засягат интересите на църквата,
а това засилва нейния отпор срущу тях. Според известие на Сенско-модрушкия
епископ Бурич от 26 май 1942 г., италиански войници нападат черквата и дома
на енорийски свещеник в село, близо до гр. Сен, и ги разграбват341. Италианските
граждански и военни власти забраняват да се отслужват миси в някои черкви.
Те правят всичко възможно да неутрализират влиянието на католическото духовенство и заради ярката му националната ангажираност често го обвиняват
в „саботаж” или в други „престъпления”. Така например, известен е случаят с
отец Петар Беркович, енорист в Дърниж, който е интерниран от италианците
в затвора в гр. Задар342. Мнозина епископи се опитват да защитят подопечните
си енорийски свещеници, които са обявявани „извън закона”, арестувани са или
животът им е поставян в опасност заради „политическата” им дейност. През
февруари 1942 г. епископ Милета пише писмо до кардинал Малионе в защита
на своите свещеници. Йосип Сребърнич също говори за италианския произвол
над духовенството343.

Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…., Knj.2, Dokumenti, р.139.
Krišto, J. Postupci Talijana prema Hrvatima…. р.629.
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Stepinac mu je ime. Knj.1, рр.137-138.
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Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…, Knj.2, Dokumenti, р.181.
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Bezina, P. Op.cit., рр.148-149.
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Той споменава, че положението е сериозно, тъй като вече е загубил 26 свещеника и
така един вече трябва да се грижи за по три енории, което е истинска катастрофа за църквата.
(Вж. Masucci, G. Op.cit., р.48, 356).
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В негативното отношение към италианците ясно проличават патриотичните чувства на хърватските свещеници. Като духовни водачи на хърватското
население, те оглавяват съпротивата му срещу италианския контрол и доминация в областта. Италианските граждански и военни власти в комуникацията си с
далматинските епископи ги критикуват, че не оказват въздействие върху своите
енористи да подкрепят италианските „съюзници”. Духовниците са единствените
в Далмация, които имат куража да изразят разочарованието си, да протестират
пред италианските власти и Ватикана и да се опитват да защитят по някакъв начин преследваното и подложено на асимилация население в региона344. По този
начин те изразяват своята искрена и отговорна национална позиция.
В това отношение не прави изключение и главата на Римокатолическата
църква в НДХ Алойзие Степинац. На 8 февруари 1942 г. той се обръща към
Павеличч като „син на своя народ”, изразявайки възмущението си от поведението на италианците, които са „отрязали парче месо от народното ни тяло”.
В писмо до италианския посланик в Загреб Р. Казертано през февруари 1943 г.
Степинац дори се осмелява да твърди, че национализмът на хърватите е естествено право и важен елемент в конструирането на държавата им. Това му дава
основание да поддържа тезата за „правото” на хърватите над Сплит и над много
други региони, анексирани от Италия. По време на войната той неколкократно
пътува до Рим, за да извоюва назначаването на хърватски католически епископи
в тези региони345.
Степинац протестира публично срещу жестокостите, извършвани от италианците в Далмация и в цялата италианската окупационна зона. Той издига
глас срещу разрушените хърватски села, както и срещу практиката на заточава���������
не на хървати по италианските лагери из Далмация, Приморие и Горски Котор.
В тази политика на Италия архиепископът вижда опит за изтребление на хърватите в окупираните региони. Мнозина от тях са преместени от хърватското
крайбрежие в италианските земи с цел в освободените територии да се засели
италианско население и така да се промени етническият облик на областта346.
През 1941 г. архиепископ Степинац изпраща в Рим секретаря си Степан
Лацкович, през юни 1942 г. – д-р Аугустин Юретич, а през януари 1944 г. – и
професора от Загребския университет д-р Крунослав Драганович, за да проу-

Krišto, J. Sukob simbola..., р.356.
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чат при какви условия живеят интернираните в италианските лагери хървати,
да им окажат помощ и да интервенират пред италианските власти за тяхното
освобождение. И когато става ясно, че условията на живот в тези лагери са твърде тежки, архиепископ Степинац организира помощ за тях чрез Швейцария и
Международния Червен кръст. Към хърватския институт „Св. Йероним” в Рим
се създава и Комитет за оказване на помощ на заточените хървати. Именно поради постоянните интервенции на Католическата църква някои
��������������������
от управителите на лагерите са отстранени и условията на живот в някои от тях са подобрани347.
През февруари 1943 г. ����������������������������������������������
архиепископът ��������������������������������
протестира ���������������������
остро ���������������
и пред италиан��������
348
ския посланик в Загреб Рафаело Казертано . Тогава италианската войска бомбандира и подпалва родното му село Крашич������������������������������������
, както и съседните села – под предлог, че преследва партизани. За това „нечувано
����������������������������������������
поведение на италианск��������
ата�����
войска“, за „суровостите и ексцесиите” той информира и Светия престол. Степинац
пояснява, че в този район няма комунисти, а става дума за хора, излезли по горите поради италианския произвол. Той се осмелява да напомни на италианците, че те не могат да предприемат такива действия самоволно, а трябва да ги
съгласуват с местните хърватски власти349.
Главата на Римокатолическата църква в Хърватия се изказва и срещу помощта, която четниците получават от италианските военни власти. Той споделя с епископа на Мостар, че след като поемат военната и цивилната власт, италианците помагат на православната църква и на духовенството й. Степинац
уточнява, че в анексираните от Италия земи се наблюдава упадък на католицизма и преминаване към православието, въпреки че италианците са католици.
Архиепископът дискутира този проблем и с папата в Рим през 1942 г.350.
Всъщност в оценката на външната политика на страната, която прави
Католическата църква в Хърватия, най-ясно проличава нейната национална
позиция. Духовенството много добре разбира, че повечето събития, които се
HDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1.28, 22.12.1945, р.19.
Подобно на Павелич, Казертано гледа на Степинац като на враг. Затова и подкрепя
усилията на Поглавника архепископът да бъде отстранен от поста си. (Вж. Alexander, S. The
Triple Myth...., р.103).
349
В зона II италианците държат само военната власт, докато административната остава
в хърватски ръце. На практика, обаче, усташките власти често са напълно безпомощни и обезсилени, а не са редки и случаите, в които са и прогонени и заменени от италиански. (Вж. ЦДА,
ф.176, оп.8, а.е.1250, л.100).
350
Dnevnik nadbiskupa Stepinca. – In: Danas, 7.VIII.1990, p.66; Pattee, R. Op.cit., р.389.
347
348
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случват в страната през 1941-1945 г., са под натиска на немците и италианците, а усташите са само марионетки в ръцете на тези мощни външни кукловоди.
Църквата твърдо и последователно се противопоставя на чуждата (германска
и италианска) окупация на НДХ. Тя е единствената официална институция в
страната, която не признава анексията на Далмация през 1941 г. от Италия и
продължава да се грижи за населението на тези окупирани хърватски територии. Епископите публично протестират срещу жестокостите, извършвани от
италианските „съюзнически” части срещу беззащитното население на Далмация
и в цялата италианска зона на окупация в периода до септември 1943 г. А това
е време, в което усташката цензура не позволява за Италия да се говори в друг
смисъл, освен в духа на „приятелството” и „сътрудничеството” и изисква италианско-хърватските отношения да се представят само в положителна светлина.
След италианската капитулация през септември 1943 г. църквата споделя
радостта на хърватите от премахването на италианската окупация над близо половината от територията на НДХ. Вече без опасност от цензура нейните представители говорят за „незабравимото насилие”, което италианската войска упражнява години наред, разрушавайки хърватски домове и собственост. Католическата
църква спазва издаденото на 9 февруари 1944 г. от Министерството на правосъдието и вероизповеданията окръжно до всички епископски ординариати да съдействат за изготвяне на списък с щетите, нанесени в Далмация от италианците,
за да се изискат репарации от тях. Духовниците не се плашат да критикуват и
новите, немски „освободители” на Далмация от есента на 1943 г. насетне351.

351

KL, br.9, 2.III.1944; br.95, 17.II.1944.
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1. СВЕТИЯТ ПРЕСТОЛ И ОСНОВАВАНЕТО НА НДХ
Католическата църква в НДХ се ползва със силна подкрепа отвън, от
Светия престол. Затова хърватското духовенство така ревниво пази и прави
всичко възможно да укрепи връзките си с Ватикана.
Въпросът за ролята на Светия престол в Европа през периода на Втората
световна война и отношението му към диктаторските режими е също спорен в
историографията. Като цяло Католическата църква се опитва да поддържа добри отношения със светската власт, пък била тя и тоталитарна или авторитарна.
На 13 май 1929 г. папа Пий ХІ сключва споразумение с Мусолини, а на 20 юни
1933 г. - конкордат с нацистка Германия. В печата на Ватикана от междувоенния
период могат да се намерят редица приветствия за „постиженията” на италианския фашизъм. Освен това, именно с фашистите Светият престол сключва
Латеранските договори, с които се създава суверенна и независима държава
Ватикан и които задължават папата да поддържа поне добри официални отношения с италианското правителство1.
За свои основни врагове в Европа папата счита комунизма и нацизма. За
разлика от ситуацията в Съветска Русия, обаче, нацистите все пак позволяват
съществуването на Католическата църква и дори сключват конкордат с папата,
като по този начин предопределят двойственото отношение на тази църква към
Третия Райх. Ето защо през целия период на войната тя продължава да поддържа официални отношения с Германия. Това води до доста критики към политиката на Ватикана и спечелва на папската дипломация репутацията на „циничен
Graham, R. Vatican Diplomacy: A study of Church and State on the International Plan. Princeton, New York, 1959, рр.11-15; Cvrlje, V. Vatikan u savremenom svijetu. Z., 1980, рр.24-26.
1
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опортюнизъм”2. Що се отнася да провежданата от Хитлер политика на антисемитизъм, то и Ватиканът не й е чужд, тъй като още през междувоенния период
в средите му открито се говори за „еврейски болшевизъм” и по този начин се
провокират антисемитски настроения сред религиозното население на Стария
континент3.
Първоначално Католическата църква не само одобрява властта на Дучето и
Фюрера, но е в добри отношения и с радикалнодесния режим на Долфус в Австрия,
с този на адмирал Хорти в Унгария, а през 1940 г. признава и режима на Петен
във Франция. Анализирайки именно режима в Австрия, американският историк
Чарлз Гулик още през 40-те години на ХХ век въвежда термина „клерофашизъм”4.
А папа Пий ХІІ5 сключва конкордати и с авторитарните режими в Португалия
(на Салазар), Испания (на Франко) и Доминиканската република (на Трухильо).
Първоначално църквата подкрепя десните политически режими в междувоенния
период в Европа, тъй като те са базирани на принципите на реда и йерархията и
се борят против основните й врагове – комунисти и масони. По принцип тя е и
против либералната концепция за държавата6.
Трудно е обаче подобни изводи да се обобщават и генерализират, както и
да се съотнасят за цялото католическо духовенство. Има свещеници, които опонират на фашизма, и други, които симпатизират на радикалните десници или
дори членуват във фашистки или профашистки движения. Така че отговорът на
въпроса за връзката на Католическата църква с тоталитарните и авторитарните
режими е твърде комплициран7. Така или иначе църквата е консервативна, строго йерархична, авторитарна и влиятелна организация, която поддържа добри
отношения с десните режими, заливащи Европа пред междувоенния и военния

Graham, R. Op.cit., рр.12-18.
Sekelj, L. Anti-Semitism in Yugoslavia, 1918-1945. – In: EEQ, vol.22, 1988, br.2, рр.164-165.
4
Gulick, Ch. Austria: From Habsburg to Hitler. vol. 1-2, Berkeley: University of California
Press, 1948, 1980.
5
Еудженио Пачели е папа под името Пий ХІІ от 12 март 1939 г. до смъртта си – 9 октомври 1958 г. Той е държавен секретар по времето на папа Пий ХІ, затова и продължава същата
политика като на предходника си. Надали има друг папа, който е толкова различно оценяван в
историческата литература. Приживе той получава висока оценка, но през 60-те години на ХХ
век вече е подлаган на сериозна критика. (Вж. Cvrlje, V. Vatikan u savremenom svijetu. Z., 1980,
р.28; Graham, R. Op.cit., рр.121-122).
6
Wolff, R. and J. Hoensch (ed.). Catholics, the State, and the European Radical Right, 19191945. Boulder, Colorado, 1987, рр.199-202; 224-225.
7
Sugar, P. Native Fascism in the Successor States, 1918-1945. Santa Barbara, California, 1971,
р.152.
2
3
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период. Макар проформа да се опитва да стои настрана от политиката, тя често
се оказва сериозен политически фактор, с който управляващите се съобразяват.
И все пак, Католическата църква не застава сляпо на страната на крайната десница. Навсякъде в Европа тя се опитва да се нагоди към ситуацията и да извлече
максимална полза за себе си, без да се компрометира пред лицето на обществото. Затова политиката й е внимателна и често колеблива и променлива8. Именно
поради това позициите й дълги години са остро критикувани в историческата
литература.
Всъщност папа Пий ХІІ никога не осъжда открито нацистките престъпления. Според някои автори, като италианеца Карло Фалцони, мълчанието му по
време на войната е равносилно на сътрудничество с нацизма, тъй като по този
начин той насърчава извършваните престъпления9. Мненията в историческата литература варират от това, че Католическата църква подкрепя фашизма до
това, че е негова „невинна жертва”. Въпросът е сложен, все още дискусионен и
поради това предстои да се разработва. По проблема за противоречивото отношение на Католическата църква към жертвите на националсоциализма има
много изследвания - особено за Холокоста. Авторите защитават противоположни тези – от апологетика за „героичния” папа и усилията на Католическата
църква да спаси евреите в цяла Европа10, до най-остри критики за „мълчанието
му” пред лицето на варварството на нацистите11. Всъщност само три пъти папа
8
Nolte, E. Three Faces of Fascism. Action Francaise. Italian Fascism. National Socialism. New
York, 1966, p.18; Fischer-Galati, S. Eastern Europe and the Cold War. Perceptions and Perspectives.
Boulder, Columbia University Press, 1994, р.76.
9
Falconi, C. The Silence of Pius XII. Boston, 1970, рр.23-24.
10
През 1998 г. папа Йоан Павел II дори прави католическо разследване на Холокоста и
публикува книгата „Ние помним: Размисъл върху Холокоста” /“We Remember: A Reflection on
the Shoah”�����������������������������������������������������������������������������������
/����������������������������������������������������������������������������������
, в която дава позитивна оценка на предшественика си
��������������������������������
по време на войната като опонент на нацизма и расизма.
11
Morley, J. Vatican Diplomacy and the Jews during the Holocaust 1939-1943, New York,
1980; Cornell, J. Hitler’s Pope. The Secrete History of Pius XII. London, 1999; Phayer, M. The Catholic
Church and the Holacaust 1930-1965, Bloomington: University of Indiana Press, 2000; Rychlak, R.
Hitler, the War and the Pope. Columbus, 2000; Sanchez, J. Pius XII and the Holacaust: Understanding
the Controversity. Washington D.C., 2002.
Тези автори остро критикуват папата за сключваето на конкордата с нацистка Германия
през 1933 г., с което на практика дава благославията и подкрепата си на Хитлер още в началото
на акцията му в Европа. По-късно, виждайки вече политиката му, на църквата й става все потрудно да го изобличава. Според авторите-критици папа Пий ХII преследва тясноцърковните си
интереси, а не се явава морален стожер на обществото по време на войната. През този период
Ватиканът действа като политическа институция и интересите му са чисто политически – страх
от комунизма и увереност, че именно Германия ще защити Европа от „червената заплаха”. (Вж.
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Пий ХII публично говори за преследването на евреите в Европа, като дори не
ползва думите „евреи” и „антисемитизъм”, и никога не заклеймява пряко нацистите, въпреки че добре е разбирал антисемитската им политика. Затова и до
днес няма еднозначна оценка за неговата дейност и трудно ще се постигне и в
бъдеще. Но това е напълно естествено, тъй като обективните противоречия не
могат да се игнорират – мнозина нацисти също са католици, а и католическото
наследство в Европа не е съвсем лишено от антисемитизъм12.
Доста противоречиви са и отношенията на Ватикана с Независимата държава Хърватия. Дълго време Светият
�������������������������������������������������
престол����������������������������������
е упрекван, че въпреки че е наясно със ситуацията в Хърватия, не е направил нищо, за да я промени в позитивна
насока. Мнозина автори, като И. Миховилович, В. Новак, К. Фалцони, Б. Бокун,
Вл. Дедиер и други ползват документи, публикувани още през 40-70-те години
на ХХ в., за да разкрият тесните връзки на Павелич със Светия отец13. От тези
документи става ясно, че папата е знаел за изтреблението на сърбите и евреите
в Хърватия, но не е обвинил усташите за извършваните от тях престъпления.
Освен това именно той помага на Павелич и много други усташи да напуснат
страната през 1945 г. и да емигрират зад граница14.
Някои автори се опитват да защитят папата, посочвайки, че не е могъл да
говори открито, тъй като това би поставило в опасност църквата в Хърватия.
Истината е, че Пий ХII е много предпазлив и не се изказва публично за случващото се в НДХ. Ватиканът винаги е поддържал курс на мирна политика и отричане на войната като средство за решаване на междудържавните конфликти.
Още с избухването на световния военен сблъсък папата се опитва да провежLawson, T. New (and Old) Perspectives on the Catholic Church and the Holocaust. ��������������������
-�������������������
In: Holocaust Studies, vol.II, win.2005, №3, р.108).
12
Lawson, T. Op.cit., р.106.
13
Falconi, C. Op.cit.; Mihovilović, I. Vatikan prema našem narodu kroz historiju. Z., 1952;
Mihovilović, I. Tajni dokumenti o odnosima Vatikana i ustaške NDH. Z., 1953; Novak, V. Magnum
Crimen: Pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj (1918-1945). Z., 1946; Beograd, 1986; Bokun, B. Spy in
the Vatican 1941-1945. New York, 1973; Dedijer, V. Vatikan i Jasenovac. Dokumenti. New York, 1992.
14
Ватиканът оказва главно материална помощ и снабдява с документи усташката
емиграция /от т. нар. втора вълна, след тази от 30-те години на XX в., този път с център Латинска Америка – главно Аржентина и Парагвай)�����������������������������������������������
. Тук
���������������������������������������������
особен�����������������������������������
�����������������������������������������
а роля играе хърватският папски институт „Св. Йероним” в Рим. В него се укрива и Анте Павелич от 1945 г. до 1948 г. Секретарят на
„Св. Йероним” проф. Крунослав Драганович му изготвя фалшиви документи, като му помага да
избяга в Аржентина. В Буенос Айрес обаче се извършва покушение срещу живота му през 1957
г. и той умира от раните си в Мадрид две години по-късно. (Вж. HDA, f.1561, SDS, RSUP SRH,
Kut.83, šifra 001.1.30, рр.3-4; Ramet, S (ed.). Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945. Zbornik radova.
Z., 2009, рр.239-240).
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да политика на неутралитет и да работи за възстановяване на мира15. Светият
престол защитава „католическите” интереси в Европа, а католици има и от двете
страни на фронтовата линия по време на световния военен конфликт през 19411945 г. Затова той възприема за свой основен принцип да не признава новите
държави, възникнали в хода на войната, но същевременно се опитва да защитава интересите на католиците на териториите на военните операции16. Именно
това пречи на Ватикана да заеме една ясна и недвусмислена позиция към политиката на усташкия режим през този период.
Не случайно няма публикувана кореспонденция на папата с епископите
на Хърватия - и най-вече с архиепископ Степинац. Светият престол е твърде
внимателен по въпроса за НДХ дори и днес, след като десетилетия наред върху
него са хвърляни всякакви обвинения. Затова и Ватиканската канцелария публикува само онези документи и материали, за които се смята, че не накърняват
авторитета на институцията. За осветляване на проблема допринасят и известията от представителите на НДХ във Ватикана по време на войната Никола
Русинович и Ервин Лобковиц до Министерството на външните работи, както
и от Апостолическия легат Марконе до папата, а също така и други достъпни
извори - от немски, италиански, югославски и други архиви. От тези материали може да се добие известна представа за насоките на Ватиканската политика
спрямо НДХ, както и за отношенията на Светия престол с хърватския католически епископат и с усташките пълномощници в Рим17.
От наличната документация се вижда, че позицията на Ватикана спрямо
НДХ през периода 1941-1945 г. е твърде непоследователна и двойствена. Тя варира от подкрепа до разочарование и се определя от Държавния секретариат
(начело с кардинал Малионе), който ръководи външната политика на Светия
престол. Държавният секретар обаче е особено предпазлив и не прави ясни изявления относно ситуацията в НДХ18.
Ватиканът изразява одобрение по повод на основаването на НДХ, доколкото това е единствената католическа страна на Балканите, а хърватите са искрено вярващи католици. На срещата си с Керубин Шегвич през септември
Той дори става инициатор на идеята да се свика Европейска конференция през 1939 г.,
на която да се решат спорните проблеми и да се предотврати бъдещият военен конфликт, която
обаче не се осъществява.
16
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945. Knj.1, Z., 1998, p.463.
17
Cvrlje, V. Vatikan u savremenom svijetu. Z., 1980, р.51.
18
Falconi, C. Op.cit., р.340.
15
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1941 г. папата изразява радостта си, че НДХ е католическа държава. В рапорт
до Загреб от 8 февруари 1942 г. неофициалният хърватски представител във
Ватикана Никола Русинович19 пише, че „Светият престол следи случващото се в
Хърватия, тъй като хърватин е синоним на католик, и Светият престол не може
да си представи хърватин, който не е католик”20. Папата не пропуска всеки път
да наблегне на факта, че хърватите са „добри католици”, а Павелич определя като
„практикуващ католик”21.
След дългите години на сръбска диктатура, която пречи на директните
връзки на Ватикана с ��������������������������������������������������������
К�������������������������������������������������������
атолическата църква в Хърватия, сега по време на войната има възможност отношенията да се възстановят и нормализират, а в бъдеще
да останат трайни и постоянни. Папа Пий ХІІ демонстрира, и то многократно,
благосклонно отношение към националната кауза на хърватите, които години
наред са потиснати в Югославия, където православието е официална религия.
Затова и Ватиканът оказва съчувствие и помощ на хърватите още през междувоенния период. Въпреки че на 6 ноември 1919 г. Светият престол признава
Кралството на сърбите, хърватите и словенците, държавният секретар кардинал
Пиетро Гаспари предлага хърватско-словенска автономия в рамките на общата
държава. През 1938 г. папа Пий ХІ изпраща формален протест до югославското
правителство, настоявайки, че католиците трябва да се третират равноправно с
останалите религиозни общности в Югославия22.
Дипломатическите отношения на Ватикана с югославското емигрантско правителство в Лондон се развиват на едно формално ниво23, така че да не
пречат на отношенията с НДХ. Чрез новата хърватска държава Светият престол вижда възможност да защити и разпространи католицизма в Югоизточна
Европа. Ясно проличава съвпадането на хърватските национални интереси и
тези на Римската курия24.

19

1942 г.

Русинович е съветник към хърватското посолството в Рим от май 1941 г. до октомври

Цит. по Singleton, F. Twentieth Century Yugoslavia. New York, 1976, р.198.
Falconi, C. Op.cit., р.350; Shelah, M. The Catholic Church in Croatia, the Vatican and the
Murder of the Croatian Jews. – In: Holocaust and Genocide Studies, vol.4, 1989, br.3, р.330.
22
Stanić, M. Neprijatelska politika Vatikana prema Hrvatima. Z., 1948, р.14.
23
Ниво „Charge d’affairs ad interium”. (Вж. Boban, L. Položaj Jugoslavenskog poslanstva u
Vatikanu u vrijeme drugoga svjetskog rata – In: ČSP, 1988, knj.1-2, р.198).
24
НDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma),
р.52; Žutić, N. Vatikan i hrvatstvo u prvoj polovini 20 vijeka (do 1941 godine) – In: Dijalog povjesničaraistoričara, 3, Pečuh, 12.-14. maja 2000., Z., 2001, р.420.
20
21
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Още веднага след образуването на новата хърватска държава Павелич изпраща официално съобщение до папата, с което го извествява за прокламирането на НДХ. След обсъждане със Степинац той изпраща още един документ до
Светия отец, в който изразява предаността си и тази на своя народ към него и
моли папата да признае НДХ и да изпрати свой дипломатически представител
в Загреб25.
Въпросът за признаването на НДХ от Светия престол всъщност става
един от основните за усташката власт. Новата държава е призната само от страните от Оста. Признаването й от папата би легализирало режима, би издигнало
авторитета му и този на хърватската държава и би довело до по-широко международно признание. Затова веднага след основаването на НДХ Павелич поставя
въпроса за изпращането на редовен дипломатически представител на Римската
курия в Хърватия26.
Католическата църква в НДХ също се опитва да помогне на усташката
власт да установи официални отношения с Ватикана. Това само би повишило
авторитета на църквата и държавата. В дневника си от 27 април Степинац пише,
че ще се застъпи поне за де факто признание, тъй като де юре не е възможно27.
Когато по пътя си от Белград към Рим през Загреб минава папският нунций Е.
Феличи������������������������������������������������������������������
, той се среща с архиепископа. Последният го информира за ситуацията в Хърватия, подчертава дълбоката си преданост към Светия престол и го
моли да обоснове пред папата нуждата от де факто признаване и изпращане на
Ватикански представител в страната. �����������������������������������������
Степинац се надява това да има благотворно влияние върху политиката на новото правителство28.
На 17 май 1941 г. Павелич пристига в Рим, за да уреди отношенията на
НДХ с Италия и настоява за среща с папата. Светият отец обаче има обясними
колебания, тъй като Поглавникът е в Рим по политически причини, а и аудиенцията може да се изтълкува неправилно - като признание на новата хърватска
държава. Същевременно обаче папата не може да откаже среща с католици, които настояват за това. При това НДХ е „католическа държава”, Павелич претендира да е вярващ католик, а и италианското правителство (в лицето на италианKrizman, B. NDH između Hitlera i Mussolinija. Z., 1986, рр.389-390.
Phodes, A. The Vatican in the Age of the Dictators, 1922-1945. New York, 1973, р.325; JelićButić, F. Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945. Z., 1977; 2nd edn., 1978, р.216.
27
Dnevnik Alojzija Stepinca – In: Danas, 28.VIII.1990, p.66.
28
Alexander, S. ���������������������������������������������������������������������������
The Triple Myth. The Life of Archbishop A����������������������������������
lojzije���������������������������
Stepinac. New York, Colum������
bia University Press-Boulder, 1987, р.63.
25
26

333

КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА И УСТАШКИЯТ РЕЖИМ В ХЪРВАТИЯ (1941–1945)

ския министър на външните работи граф Чано) настоява за този прием и оказва
натиск върху папата29. Всичко това поставя Светия престол в доста неизгодна
и деликатна ситуация. Още на 16 май кардинал Малионе изразява мнението на
Ватикана, че такава аудиенция може да се състои, но без да й се придава публичност - като частно посещение на Анте Павелич. Папата приема да се срещне с
усташкия лидер, тъй като това може да съдейства за подобряване на положението на Католическа църква в Хърватия. На срещата с Поглавника той изразява
симпатиите си към хърватския народ, но подчертава, че признаването на НДХ
трябва да се отложи до сключването на мирен договор след края на войната, понеже Ватиканът е неутрална държава по време на световния военен конфликт
и не може да изрази предпочитание, тъй като и в двата воюващи лагера има католици30. Когато Светият отец обаче допуска на лична аудиенция Павелич, той
всъщност дава благословията си на новата хърватска държава. Неговият жест
има огромно значение и оказва сериозно влияние върху хърватското население
и църковната йерархия31.
Приемът и на хърватска делегация начело с викария
�������������������������
на Загребския архиепископ Франьо Салис–Селвис на 18 май също е неофициален (само като за
вярващи католици, а не като представители на НДХ). На частна аудиенция при
Светия отец отива и херцогът на Сполето Аймоне ди Савоя-Аоста, но преди да
бъде обявен за крал на Хърватия. Идеята е на тези аудиенции да не се придава
политическо значение, за да не страда авторитетът на Светия престол. Затова
нито Павелич, нито принц Аймоне посещават държавния секретар на Ватикана,
подчертавайки по този начин частния характер на визитите си32.
За да защитава хърватските интереси при Ватикана, Павелич изпраща
хърватски неофициален представител там. Първоначално това е съветникът
към хърватското посолство в Рим Никола Русинович33. Той заминава за Рим на
29

р.67.

Krišto, J. Sukob simbola. Politika, vjere i ideologije u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Z., 2001,

30
Razum, S. Sveta Stolica, Nezavisna Država Hrvatska i Katolička crkva u Hrvatskoj 1941-1945.
– In: Fontes, 1996, vol. 2, рp.348-350; Morley, J. Op.cit., р.149.
31
Falconi, C. Op.cit., р.329.
32
Alexander, S. Yugoslavia and the Vatican, 1919-1970 – In: Kent, P. and J. Pollard (ed.). Papal
Diplomacy in the Modern Age, Westport, 1994, р.155; Benigar, A. Alojzije Stepinac. Hrvatski Kardinal.
Rome, 1974, Z., 1993, р.370.
33
Русинович е лекар по професия. През 1943 г. е назначен за генерален консул в Мюнхен,
а през 1944 г. – за посланик в София. След края на войната намира спасение в Аржентина, а
по-късно и в САЩ, където умира през 1993 г. (Вж. Falconi, C. Op.cit., р.325; Krišto, J.�����������
Sukob simbola…, р.49).
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30 май 1941 г., за да осъществи първите контакти с Римската курия, особено с
бившия папски нунций в Белград кардинал Ерменегилдо Пелегринети, който
споделя идеята за борба против православието. Задачата му е да се бори против
югославската пропаганда във Ватикана, разпространявана особено от югославския посланник при Ватикана Нико Мирошевич-Сорго34.
Последният се изказва особено остро срещу официалното приемане на
Павелич при папата и евентуалното признаване на новата държава. Той не пропуска случая да напомни на папа Пий XII, че НДХ е „незаконна” държава, не
съществува като субект на международното право и следователно с нея не може
да се поддържат официални отношения. На 2 юни югославското представителство протестира пред Държавния секретариат, настоявайки в Загреб да не се
изпраща дипломатическо лице на Ватикана, тъй като това би имало значение на
официално признаване, а да се именува някой епископ от Хърватия за представител на Светия престол. Емигрантското правителство в Лондон също реагира
остро – изразява възмущението си, че Павелич, който е съден от международен
съд за убийството на крал Александър, е приет на аудиенция от папата35.
Надали може да има спор по въпроса, че въпреки уклончивата си политика, папа Пий ХІІ лично симпатизира на новата хърватска държава. Разбира се,
той никъде не афишира това публично, затова и информация по този въпрос
се намира в тайните архиви и рапортите от аудиенциите при него. Ватиканът
прави доста реверанси към отделни представители на НДХ. Папата приема на
аудиенции редица хърватски официални лица като Поглавника, министри, кмета на Загреб Иван Вернер36, делегации на усташката младеж, представители на
хърватската колония в Рим и други. През юли 1941 г. той приема на аудиенция
и делегация на хърватската тайна полиция начело с Е. Д. Кватерник, която е на
гости на карабинерите в Рим, а през декември 1942 г. - и втора делегация на усташката младеж37.
Това, което Ватиканът може да направи за хърватите в първоначалния
етап на войната, е да признае НДХ де факто. Колкото и да е деликатна ситуацията, колкото и да е голяма съпротивата на югославския посланник Нико
Krizman, B. Ustaše i Treci Reich. Z., 1986. Vol.2, р.387; Jelić-Butić, F. Op.cit., р.324.
Boban, L. Hrvatska u diplomatskim izvještajima izbjegličke vlade 1941-1943. Z., 1987, Vol.1,
р.11, 17-19; Krizman, B. NDH između Hitlera i Mussolinija…, р.138; Razum, S. Op.cit., рp.350-352.
36
Кмет е на Загреб от октомври 1941 до 1944 г. Преди него този пост е заеман от Йозо
Думанджич (април-октомври 1941 г.), а след него – от Еуген Старешинич (1944-1945 г.).
37
Falconi, C. Op.cit., р.348; Dedijer, V. Op.cit., р.103.
34
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Мирошевич-Сорго, Светият престол решава да изпрати свой представител с
верска мисия в НДХ. Така той не нарушава каноничните си правила, а има възможност да защитава интересите на католиците в Хърватия. По този начин той
може да запази дипломатическите си отношения с емигрантското правителство
на крал Петър в Лондон, като в същото време установи контакт и със Загреб.
Това всъщност е първата крачка към неофициалното признаване на НДХ38.
За да сондира мнение на място, до Рим пътува Загребският архиепископ,
който е приет от Светия отец на 7 юни. Връщайки се в Загреб, той съобщава
на Павелич, че папата е склонен да изпрати в Хърватия свой представител с
титла Апостолически визитатор. На 13 юни помощник-държавният секретар
Доменико Тардини разяснява, че Апостолическият визитатор (към хърватския
Архиепископски духовен престол, а не към правителството в Загреб) не е дипломатически пост, както и че Светият престол не може да приеме хърватски
дипломатически представител39.
Това намерение на Ватикана предизвиква протеста на Никола Русинович,
тъй като НДХ не е мисионерска страна. На 14 юни Степинац също поставя въпроса за признанието на новата държава от Ватиканската дипломация. От нея
обаче той получава отговор в началото на юли, в който се уточнява, че инициативата за
��������������������������������������������������������������������
установяване на дипломатически отношения трябва
������������������������
да дойде от страна на хърватското правителство в писмен вид и че Светият престол не може да
признае НДХ де юре, тъй като от векове следва политиката на непризнаване на
политически режими, създадени по време на война, т.е не разменя дипломатически представители с правителства, създадени във военновременни условия40.
Накрая обаче се стига до компромис - папа Пий ХІІ изпраща Джузепе
Рамиро Марконе като свой представител в страната (обаче не към хърватското
правителство, а към Епископската конференция) като Апостолически легат41
– личен и временен пост, който няма дипломатически статус. Назначението се

38
НDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma),
р.49; Wolff, R. The Catholic Church and the Dictatorships in Slovakia and Croatia, 1939-1945. – In: Records of the American Catholic Historical Society of Philadelphia, vol.88, 1977, br.1-4, р.16; Krizman,
B. Pavelić u bjekstvu. Z., 1986, р.38.
39
Razum, S. Op.cit., p.353.
40
За пример се дава Полша, която е призната от Ватикана едва след завършването на
Първата световна война. (Вж. Dnevnik Alojzija Stepinca – In: Danas, 28.VIII.1990, p.67; Boban, L.
Položaj Jugoslavenskog poslanstva…, р.199).
41
Това е степен в дипломатическата йерархия на Ватикана, по-висока от „визитатор” и
по-ниска от „делегат”. (Вж. Alexander, S. Yugoslavia and the Vatican...., р.156).
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прави на 13 юни 1941 г. Признанието на НДХ не е де юре и между Хърватия и
Ватикана не се установяват истински дипломатически отношения. То обаче е де
факто признание42. Ватиканът го прави по две важни причини от религиозно
и политическо естество – първо, поради необходимостта да има влияние върху
религиозната ситуация на Балканите, и то в една антикомунистическа католическа страна, и второ – да създаде официални отношения с държава, която е от
лагера на Оста и при успешна война за този воюващ блок да си подсигури сериозни позиции в следвоенна Европа43.
Хърватските националисти обаче не се отказват от намеренията си
да търсят пълно признание. На 20 юли Русинович се среща с главата на
Римокатолическата църква, предавайки желанието на Павелич новата хърватска държава да се признае де юре, да се установят нормални дипломатически
отношения с нея и да се изпрати нунций (т.е посланик) или поне Апостолически
делегат (институционален и постоянен пост) в Загреб44. С това искане обаче
папата не може да се съгласи, тъй като официалното признаване на НДХ би се
приело като морална подкрепа за една от воюващите страни в световния военно-политически конфликт. Не е тайна също, че Мирошевич-Сорго протестира
остро при всяка подобна ситуация. Затова на 22 юли чрез Русинович кардинал
Тардини призовава Павелич да приеме факта, че представителят, който ще пристигне в Загреб, няма да е Апостолически делегат, а още по-малко - дипломатическо лице, тъй като на този етап Ватиканът не може да признае НДХ45.
Бенедиктинецът Дж. Марконе пристига в Загреб на 3 август 1941 г. заедно
със секретаря си Джузепе Масуци. Марконе, макар и да няма дипломатически
опит, се ползва с протекцията на държавния секретар Малионе. В Хърватия той
не е изпратен с дипломатическа, а с религиозна мисия - по-скоро като наблюдател на религиозната ситуация в страната. Той е аташиран към Католическата
църква, а не към светската власт. Неговата задача е да служи за свръзка между

42
Това констатира и архиепископ Степинац, който на 3 август 1941 г. пише във в. „Католически лист”, че чрез този акт Светият престол признава НДХ де факто. (Вж. Katolički list
(KL), br.26, 3.VІІІ, 1941).
43
Gitman, E. A Question of Judgment: Dr. Alojzije Stepinac and the Jews. – In: Review of Croatioan History, vol.II, 2006, br.1, р.50; Morley, J. Op.cit., р.149.
44
HDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma),
р.53; Benigar, A. Op.cit., р.372.
45
Светият престол поставя твърдо условие за признанието на НДХ - само в случай, че тя
получи такова от някоя друга неутрална или латиноамериканска държава. (Вж. Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska... Knj.2, Dokumenti, рр.79-80; Razum, S. Op.cit., p.353).
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духовенството в Хърватия и Светия престол. Марконе установява тесни отношения с архиепископ Степинац. Така Ватиканът запазва традиционно силните
си връзки с хърватските клерикални кръгове46.
Усташките власти решават да се възползват максимално от ситуацията.
Те оказват на Апостолическия легат в Загреб дипломатически почести, третират го като нунций и се опитват да създадат пред обществеността (хърватска и
международна) впечатление за официално признаване на НДХ от Ватикана. Дж.
Марконе също извлича полза от оказаното внимание, установявайки близки отношения с правителството. Въпреки че не е с посланически статус, той не само
участва във всички дипломатическите прояви в Загреб, но е обявен и за доайен
на дипломатическия корпус47. Той се среща с висши усташки дейци веднага след
пристигането си в Загреб – А. Павелич, Сл. Кватерник, М. Будак, А. Артукович и
други, и обикаля страната, събирайки информация за нея. Особено близък става с Поглавника. Като пратеник на Светия престол той не е арестуван от усташките власти след италианската капитулация през есента на 1943 г. благодарение
най-вече на намесата на Степинац48.
През следващите години НДХ продължава да полага неимоверни усилия
да установи нормални дипломатически отношения със Светия престол. За постигане на тази цел още през септември 1941 г. Павелич изпраща в Рим със секретна мисия личния си приятел и доверено лице Керубин Шегвич. На 13 септември
той е приет от Мусолини49, след това и от папата, а също така и от двамата з��
аместници на държавния секретар на Ватикана - Джовани Монтини и Доменико
Тардини. В Рим той се среща и с принц Аймоне, новия крал на Хърватия50. Целта
на К. Шегвич е да обори „клеветите” относно НДХ, да докаже силата на новата
държава и невъзможността от връщането на хърватите в рамките на Югославия.
46
НDA, f.1561, SDS RSUP, Kut.5, 001.1–Katolička crkva kao ideološki i politički protivnik
FNRJ, р.202; ДА-МВнР, папка 40, оп.1аП, а.е.589, л.64; Masucci, G. Op.cit., р.42; Morley, J. Op.cit.,
р.149.
47
Той е поставен начело в листата на дипломатическия корпус, издавана от усташкото
Министерство на външните работи. (Вж. Jelić-Butić, F. Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska..., р.95).
48
Марконе преживява краха на НДХ. Той отпътува за Рим на 10 юли 1945 г. (Вж. Masucci,
G. Op.cit., рр.36-37; Paris, E. Genocide in Satellite Croatia, 1941-1945. A Record of Racial and Religious Persecutions and Massacres. Chicago, 1961, р.220).
49
Това е голям успех, тъй като посланикът на НДХ в Италия Стипе Перич по това време
все още не е приет от Дучето. (Вж. Krišto, J. Sukob simbola…, р.59).
50
Детайлно за мисията на Шегвич в Италия вж. Šegvić, K. U prvim mjesecima stvaranja
NDH�����������������������������������������������������������������������������������������������
. ���������������������������������������������������������������������������������������������
Moje�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
poslanje��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
u������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
Italiji����������������������������������������������������������������������
7.�������������������������������������������������������������������
IX�����������������������������������������������������������������
-24.�������������������������������������������������������������
IX�����������������������������������������������������������
.1941. ����������������������������������������������������
Dnevnik. Z., 1943�����������������������������������
.����������������������������������
���������������������������������
Тази б���������������������������
рошура���������������������
��������������������
е дневник на п������
ъ�����
туването му до Италия. (Вж. НDA, f.1561, SD, RSUP SRH 013.0, kut.40 – 013.0.61, рр.1-37).

338

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА

ВАТИКАНЪТ И НЕЗАВИСИМАТА ДЪРЖАВА ХЪРВАТИЯ

Той акцентира особено върху факта, че през междувоенния период над хърватите-католици господства „схизматична” Сърбия, която е враг на Католическата
църква и папата. Затова и напомня за събитията около неуспешния конкордат от
1935 г. Шегвич разисква и проблемите, които има новата власт с православното
население в НДХ51.
Русинович също често информира папата за бунта на сърбите в Хърватия,
като набляга на факта, че те извършват престъпления над мирното хърватско
население. Що се отнася до покатоличванията в страната, Русинович убеждава
кардинал Малионе, че става дума за хора, които преди време са били принудени
да приемат православието и сега се връщат към старата си вяра. Той постоянно
отхвърля обвиненията за усташки терор в НДХ52.
Антисръбските изяви в НДХ намират отглас и във Ватикана. В неговите
среди православните често са наричани „схизматици” и „разколници”, а ударът
срещу православното духовенство в Хърватия се оправдава с това, че то е „неприятелски разположено” (традициионно мнение, останало още от времето на
Югославия). Апостолическият легат Дж. Марконе, който на място наблюдава ситуацията, често информира Ватикана, че „схизматичното население” не се „нагажда” лесно към новата ситуация в НДХ. Той директно заявява: „Хърватският
епископат няма особени мотиви явно да протестира пред правителството в полза на разколниците”. „Разколници” ги нарича и Степинац в кореспонденцията си
с Римската курия53. Така се оказва, че и във Ватиканските среди има представители, които защитават усташката политика спрямо сърбите. През май 1943 г. самият Джузепе Марконе пише до Светия отец, че православните първи се вдигат
на въстание против „законната” усташка власт, а СПЦ ползва всички възможни
пропагандни средства, за да я отслаби. Това твърдение всъщност оправдава националната политика на усташите. Според папския легат те просто „отвръщат
на удара”54.
Дж. Марконе подтиква Павелич да действа „леко” и „внимателно” при
покатоличванията, което не означава, че ги заклеймява, а просто не одобрява
насилствения начин, по който те се извършват. Новата Хърватска православна

НDA, f.1561, SDS RSUP, Kut.5, 001.1–Katolička crkva kao ideološki i politički protivnik
FNRJ, р.202; Masucci, G. Op.cit., р.42.
52
Dedijer, V. Op.cit., рр.463-464.
53
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…, Knj.2, Dokumenti, рр.266-268.
54
Alexander, S. The Triple Myth…, рр.64-65.
51
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църква, според Апостолическия легат, също е „разколническа”55. В своя официална нота от 25 януари 1942 г. Държавният секретариат на Ватикана заявява, че хърватският епископат има право да защити католическите интереси в
Хърватия посредством смяната на вероизповеданието56. Светият престол гледа
на Хърватия и като на преден пост в борбата с комунистическата опасност. През
април 1943 г. заместник-държавният секретар Джовани Монтини споделя, че
НДХ ще удържи източната си граница, тъй като хърватите не могат да се слеят
със сърбите57.
Ватиканът полага усилия за запазване на добри отношения с усташките
власти през целия период на войната. Една от причините е чисто църковна –
нужно е да се правят назначения на епископите, а това би било трудно при конфронтация с властите. Апостолическият легат Марконе съобщава имената на
епископите на Павелич за одобрение58. Папата обаче действа твърде внимателно
и ограничава вмешателството си до там. Той не се меси директно в политиката на страната и не се изказва открито против усташкия режим. Официално
Светият отец не изразява категорична позиция поради институционалните си
интереси – запазването на авторитета и влиянието на Католическата църква в
хърватското обществото по време на световния военен конфликт59.

Masucci, G. Op.cit., p.126.
Falconi, C. Op.cit., р.304.
57
Mužić, I. Hrvatska politika i jugoslavenska ideja. Split, 1969, рр.243-244.
58
На 15 април 1942 г. са назначени епископите на Мостар и Крижевци – Петар Чуле и
Янко Шимрак (Вж. Falconi, C. Op.cit., р.310, 332; Shelah, M. Op.cit., р.329).
59
Cvrlje, V. Op.cit., р.29; Biondich, M. Kontroverze iz povijesti Jugoslavije. Knj.2-3, Z., 1989,
1990, р.165.
55
56
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2. РЕЗЕРВИТЕ НА ВАТИКАНА КЪМ РЕЖИМА НА ПАВЕЛИЧ
Католическата църква е международна институция с клонове в различни
държави, които са подчинени на Ватикана, но са свързани и със своите национални правителства. Понякога тази двойственост създава напрежение в отношенията между църквата и съответните правителства, въпреки че по принцип
църквата е отделена от държавата. Папата е в деликатно положение – Светият
престол се намира на италианска територия, а същевременно поддържа националната кауза на хърватите, въпреки че Италия и Хърватия имат противоположни национални интереси. И хърватите и италианците обаче са католици,
които трябва да намерят модус вивенди помежду си, но на практика това трудно
се получава.
Трябва да се има предвид, че Ватиканът има резервирано отношение към
фашизма и нацизма. Поради това той охлажда отношенията си с Рим и Берлин
още през 30-те години на ХХ век60. На базата на Латеранските споразумения официалните отношенията със Светата столица са добри, но режимът на Мусолини
става все по-малко толерантен към нея. Постепенно се създава сериозно напрежение между „двата Рима” – светски и духовен, особено след като фашисткият
режим, по примера на Хитлер, приема расовото законодателство в страната61.
Ситуацията се изостря особено поради атаката, която Хитлер предприема по отношение на самата Католическа църква - мнозина нунции в Белгия,
Холандия, Германия, Полша и балтийските държави са отстранени от постовете
си, а някои са и преследвани. Избягали
�������������������������������������������
от Германия немски духовници, приютени във Ватикана, споделят, че „Католическата църква вижда опасност и от
едната, и от другата страна“ (б.а. - има се предвид болшевизма и фашизма) и
че „известни Ватикански среди... са склонни да смятат националсоциализма поопасен дори от болшевизма“62. Светият престол е обезпокоен от нарастването на
някои антихристиянски и антикатолически тенденции в „нова Европа”. В завла60
Още през 1931 г. в своя енциклика папа Пий ХІ официално осъжда идеологията на
фашизма, а през 1937 г. в енцикликата „Mit brennender Sorge” расизмът и нацисткото учение са
подложени на критика като несъвместими с християнството. (Вж. Wolff, R. and J. Hoensch (ed.).
Op.cit., рр.209-210, 123).
61
Graham, R. Vatican Diplomacy: A study of Church and State on the International Plan. Princeton, New York, 1959, рр.7-18.
62
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1119, л.1, 5; а.е. 1212, л.13; Papal Diplomacy in the Modern Age (ed.
P. Kent and J. Pollard), 1994, р.7.
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дените от Хитлер територии църквата е подчинена на нацистите, а светските й
организации са разпуснати. Самите нацисти смятат, че папа Пий ХII е „любител
на евреите” и неприятел на Третия Райх. В Германия и Полша по време на войната се преследва дори слушането на Ватиканското радио. Има и безуспешни опити на нацистите за убийство на папата63. Ватиканът изразява опасенията си, че
Райхът може да спечели войната и да наложи атеистичната си идеология в цяла
Европа. Фашистката програма също е антиклерикална64. И Хитлер и Мусолини
са против огромното влияние на Католическата църква в обществения живот и
я считат за един от основните си противници.
В официалния всекидневник на Ватикана „Осерваторе Романо“ се появяват критични статии към нацизма и фашизма, а папата често протестира пред
управляващите нацистки и фашистки кръгове. Колкото повече се обтягат отношенията с Оста, толкова повече Светият престол се обвързва със Съюзниците.
Църквата не може да приеме основните постулати на Хитлер – за ролята на държавата и църквата, за расовата чистота, за етническото прочистване и терора,
още по-малко – за геноцида. Всичко това е в противоречие със самото учение на
К���������������������������������������������������������������������������
атолическата църква. Тоталитаризмът, независимо дали е десен или ляв, винаги включва като свой компонент терора и ликвидирането на цели групи хора,
което противоречи на основите на християнското учение65.
По време на войната особено застрашителни размери взема антисемитизмът. Затова църквата често го атакува и папата се противопоставя на антиеврейските репресии в Европа и особено в източната й част – Словакия, Хърватия,
Румъния и в други страни. Той осъжда крайния национализъм и расизма като
противоречащи на универсализма на религията. На Коледа през 1941 г. Светият
отец заявява, че при „новия ред” в Европа не може едни народи да отнемат свободата и сигурността на други. Затова и мисията на католическото духовенство
по време на войната е да помага на преследваните и бежанците, независимо от
народност и раса66.
Това превръща обвиненията към Пий ХII като „Хитлеров папа” в напълно безпочвени.
(Вж. Feldman, M. Zaključak: genocid između političke reliije i religijske politike. – In: Ramet, S. (ed.).
Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945..., p.218).
64
Но ако Мусолини�������������������������������������������������������������������
все пак запазва добри контакти с Ватикана, то отношението на националсоциализма към Светия престол е твърде непримиримо. (Вж. Wolff, R. and J. Hoensch (ed.).
Op.cit., p.133; Nolte, E. Op.cit., рp.17-18).
65
ЦДА, ф.176, оп.8, а.е.1212, л.13; а.е.1119, л.1-5; Sugar, P. Op.cit., p. 151.
66
Wolff, R. and J. Hoensch (eds). Op.cit., p.92, 95, 100, 109, 211-215; Šanjek, F. Stav crkve u
Hrvata prema totalitarizma XX stoljeća. – In: Obnovljeni zivot: časopis za religioznu kulturu, 1996,
63
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За да се очертае конкретно отношението на Ватикана към усташкия режим трябва да се върнем малко назад, към междувоенния период. Светият престол не реагира негативно на създаването на Кралството на сърбите, хърватите и
словенците и през 1919 г. между тях се установяват дипломатически отношения.
През 1935 г. между двете страни дори се подготвя конкордат, но под натиска на
Сръбската православна църква той не се ратифицира. През 1938 г. архиепископ
Еторе Феличи е назначен за нунций в Белград и остава на този пост до май 1941
г., когато след разпадането на Югославия се ликвидира дипломатеческото представителство на Светия престол в града67.
Както става ясно от кореспонденцията на Феличи с държавния секретар
на Ватикана кардинал Малионе, поддържайки добри официални отношения с
Белград, Светият престол не изразява явни симпатии към хърватската съпротива срещу Югославия. Дори когато Степинац настоява Ватиканът да изпрати
папски легат на евхаристичния конгрес в Загреб, Малионе се съгласява само при
условие, че получи уверение, че хърватските националисти няма да използват
събитието за политическа пропаганда, и само в случай, че Белград одобри този
акт68.
Макар че Светият престол официално не прекъсва дипломатическите
си отношения с югославското правителство в Лондон, с нападението си над
Югославия италианските власти прогонват югославския посланик при Ватикана
Мирошевич-Сорго от Рим69 в Швейцария, а после - и в Португалия70. Ватиканът
обаче продължава да гледа на Мирошевич-Сорго като на югославски посланик
и той поддържа директен контакт с папата чрез нунциите в Берн и Лисабон.
Още на 17 май 1941 г. Мирошевич-Сорго протестира пред папския Държавен
секретариат против прогласяването на НДХ, което, според него, е станало без
правна основа и по насилствен начин. След прогонването му част от югославското представителство, заедно с канцеларията, се преместват във Ватикана, за

br.1-2, р.145.
67
Morley, J. Op.cit., р.14.
68
Wolff, R. Op.cit., р.15.
69
Според Латеранския договор между Ватикана и Италия, Югославия има право на дипломатическа мисия при Светия престол, но с резиденция в Рим, а не във Ватикана. (Вж. Boban,
L. Položaj Jugoslavenskog poslanstva…, р.200).
70
На практика част от югославското посолство при Светия престол си остава в Рим, а
част се премества в Лисабон. Според самия Мирошевич-Сорго изгонването му от Рим става от
италианските власти по настояване на Павелич и вероятно под прякото давление на немците.
(Вж. Boban, L. Položaj Jugoslavenskog poslanstva...., p.197, 201, 206, 208).
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да се предпазят от гоненията на италианските власти. Там остава помощникът
на Мирошевич-Сорго и съветник към посолството - Никола Москатело, който
е проюгославски ориентиран католик. Югославското посолство във Ватикана
става един от най-добрите информативно-осведомителни пунктове на югославското емигрантско правителство, който развива сериозна дейност по време на
войната71.
Отношението на Римската курия към усташката власт в новообразуваната НДХ е твърде двойствено, точно каквото е и отношението на Католическата
църква в Хърватия към режима в страната. Ватиканът е неутрална държава по
време на войната и не иска да се ангажира пряко с политика. Въпреки че се отнася със симпатии към НДХ, Светият престол не я признава де юре през целия
период на войната и не се ангажира с политическия живот на Хърватия. Дори
френският консул в Загреб през лятото на 1942 г. говори за „тенденцията на
Ватикана да отклони всяко съмнение за солидарност с усташката власт”72.
Изпращането на Апостолическия легат Дж. Марконе в Загреб е голямо
разочарование за Павелич, който се надява Ватиканът да изпрати в НДХ дипломатически представител - Апостолически делегат или Апостолически нунций. Първата му реакция дори е да декларира, че няма да приеме представител
на Светия престол в Загреб, ако това не е свързано с дипломатическото признание на НДХ. При това Марконе е човек извън дипломатическата професия.
Поглавникът е толкова разочарован, че дори декларира, че НДХ ще „живее и
без това признание”73. При посещението си при Хитлер в резиденцията му в
Бергхоф той споделя пред Рибентроп огорчението си, че папата отказва да признае новата хърватска държава, въпреки че много свещеници подкрепят усташкия режим. Поглавникът е възмутен, че страната му е третирана различно от
новосъздадена Словакия, която е призната от Ватикана и там е изпратен шарже
д’афер74.
От май 1941 г. Павелич решава да ползва съветника към хърватското
посолството в Рим Н. Русинович като неофициален представител на НДХ във
Ватикана. С назначаването на недипломатическо лице (лекар по професия) на
Mužić, I. Op.cit., р.193.
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…, Knj.2, Dokumenti, р.194; Maclean, F. Op.cit., р.166.
73
Krizman, B. NDH između Hitlera i Mussolinija..., р.140.
74
Това е Джузепе Бурцио, италиански духовник и ватикански дипломат, шарже д’афер
(второто лице в нунциатурата) в Братислава през 1941-1945 г. (Вж. Alexander, S. The Triple
Myth…, р.62).
71
72
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този пост Поглавникът се опитва да отговори на огорчението, причинено му от
папата. Като цяло Никола Русинович не е много успешен в своята мисия. Той
няма нужния дипломатически опит, а и Ватиканът няма намерение да поддържа официални отношения с НДХ чрез него. Когато през февруари 1942 г. той
се опитва да посети Държавния секретариат като „пълномощник на Хърватия
за връзките й със Светия престол”, това му е отказано от кардинал Малионе.
Последният съобщава на хърватския външен министър М. Лоркович, че
Русинович е приеман във Ватикана само като частно лице и обикновен католик, за да предоставя информация за състоянието на Католическата църква в
Хърватия75.
През октомври 1942 г. Н. Русинович е заменен от принц Ервин Лобковиц76.
На 5 октомври той предава на заместник-държавния секретар Монтини писмо
от министър М. Лоркович, който го назначава за „извънреден посланик и пълномощен министър” на НДХ във Ватикана. Тази титла се дава едностранно от
Загреб, въпреки че е неприемлива за папата, тъй като между двете страни не
са установени дипломатически отношения. Още на 9 октомври Лобковиц създава Комитет на извънредния пълномощник, който формално е независим от
хърватското посолство в Рим. Радио „Загреб” и хърватската преса говорят за
него като за „хърватски дипломат, акредитиран към Светия престол”, но това не
променя статуса му77.
Мисията на Лобковиц също не е особено успешна. За държавния секретар Малионе тя няма нито официален, нито неофициален характер, тъй като за
него Лобковиц, подобно на Руснович, е само частно лице, чрез което папата се
информира за положението на Католическата църква в НДХ. Русинович никога
не е приет от папата, а Лобковиц - само на частни аудиенции, като бивш папски
секретар-касиер. По неофициален път и двамата хърватски представители за-

75

р.38.

Živojinović, D. Vatikan, Katolicka crkva i jugoslovenska vlast 1941-1958. Beograd, 1995,

76
Лобковиц е доста по-сериозна фигура – той е от бохемски произход (роден е в Прага) и
още от времето на папа Пий ХІ е негов касиер и приближен. По време на Първата световна война
е австро-унгарски офицер, който до 1940 г. е чехословашки гражданин. След това, благодарение
на женитба, се премества в гр. Вуковар и приема югославско, а след 10 април 1941 г. - хърватско
гражданство. (Вж. Falconi, C. Op.cit., р.325).
77
Matković, H. Povijest Nezavisne Države Hrvatske. Kratak pregled. Z., 1994, р.61; Cvrlje, V.
Op.cit., р.46.
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щитават религиозните интереси на хърватите при Светия престол. Те обаче не
се водят към дипломатическия корпус във Ватикана78.
След като п��������������������������������������������������������
ратениците на усташкото
������������������������������������������
правителство �������������������
при папата не успяват ���������������������������������������������������������������������
в своите опити за установяване на официални контакти,����������������
това предизвиква сериозно огорчение в Загреб. Павелич ползва униатския (гръкокатолически)
епископ��������������������������������������������������������������������
на Крижевци Янко Шимрак, който
������������������������������������������
е в���������������������������������
добр����������������������������
и отношения с���������������
папата��������
,�������
да направи нови постъпки пред него за признаване на НДХ. Обаче представителите
на югославското правителство в емиграция при Ватикана са твърдо против, а с
тяхното мнение Светият престол не може да не се съобрази79.
Тъй като Ватиканът е наясно със ситуацията в НДХ, отношението към
страната остава резервирано, а след 1943 г. - дори враждебно. Папата не може
да приеме насилието, с което се свързва усташкият режим. Още през май 1941
г. кардинал Малионе наставлява Степинац и останалите епископи в НДХ да бъдат внимателни и „да избягват компрометиране” с новите управници на хърватската държава80. Още преди войната папският нунций в Белград Еторе Феличи
предупреждава Ватикана за опасността, която крие силната историческа връзка
между католицизма и хърватския национализъм и настоява да се забрани на
духовенството да участва в движения с патриотичен или националистически
характер. Тъй като Ватиканът е против намесата на духовенството в политиката, папата посреща с разбиране тези предупреждения81.
С течение на времето става все по-ясно, че силите на Оста губят войната и
че ще се стигне до възобновяването на Югославия82. Светият престол гледа с подозрение на всяка държава, обвързана с нацистите. Официалният ежедневник
„Осерваторе Романо“ открито не симпатизира на НДХ и отрича между двете
държави да има сътрудничество. Лобковиц също често говори за резервираността и негативното отношение на някои Ватикански кръгове към НДХ83. След
първата визита от 18 май 1941 г. папата не приема повторно Павелич на аудиенция, независимо, че през май 1943 г. усташкият лидер отново посещава Рим и
настоява за такава. Представителите на НДХ при Ватикана играят все по-малка
Alexander, S. Yugoslavia and the Vatican..., р.156.
НDA, f.1561, SDS RSUP, Kut.5, 001.1–Katolička crkva kao ideološki i politički protivnik
FNRJ, рр.202а-203.
80
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…, Knj.2, Dokumenti , р.227.
81
Wolff, R. Op.cit., р.14.
82
Това споделя секретарят на Светата конгрегация за източните църкви кардинал Й. Тисеран пред Лобковиц и то още през декември 1942 г. (Вж. Mihovilović, I. Op.cit., р.114).
83
Cvrlje, V. Op.cit., pр.49-50; Krizman, B. NDH između Hitlera i Mussolinija..., р.390.
78
79
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роля, макар че Светият отец се опитва да не влиза в пряка конфронтация с усташкия режим84.
Дълги години в историографията се спекулира с въпроса дали Ватиканът
е добре информиран за случващото се в Хърватия. Всъщност папата е съвсем
наясно с това, особено с терора, прилаган срещу сърби и евреи. За тази осведоменост има много причини – НДХ и Италия имат обща граница по суша и море
и комуникацията не е затруднена; през 1941-1943 г. двете държави са в съюзнически отношения; окупацията на част от Хърватия от италианската армия дава
възможност на Ватикана обстойно да се информира за събитията в страната;
папският легат Марконе често пътува из НДХ, както и до Рим85.
Светият отец започва да получава критични доклади за ситуацията в
Хърватия още от лятото на 1941 г. Информацията е от духовници - при това не
само хърватски, но и италиански и словенски86.������������������������������
Но най-пълно папата е осведомяван от архиепископ Степинац. Последният реагира остро на антикатолическата и антихърватската пропаганда, която залива Западна Европа. Той трябва да отговори на обвиненията на югославската пропаганда, че Католическата
църква не е изпълнила християнското си задължение към православните и че
дори е одобрила и организирала мерките против тях. Загребският архиепископ
протестира остро, припомняйки, че Католическата църква прави всичко възможно „да се чуе гласа й” дори пред вай-висшите държавни лица, дори когато
това е в ущръб на интересите й87.
Степинац лично посещава Ватикана през юли 1941 г., април 1942 г. и май
1943 г., за да докладва за ситуацията в НДХ. При аудиенцията от 14 юли 1941
г. той предава на папата документ за отношенията на Католическата църква с
усташката власт�����������������������������������������������������������������
, а през април 1942 г. и май 1943 г. - още по едно обширно известие за събитията в Хърватия. В случая е важно, че Степинац отива при папата
да изобличи „лъжите”, които се разпространяват по адрес на НДХ, особено от
страна на сръбската пропаганда. Затова и докладите му не са особено критични
към усташката власт, а са доста по-умерени от очакваното88. Той се среща и с
84
Biondich, M. Kontraverze u vezi s Katoličkom crkvom u Hrvatskoj u vrijeme rata 1941-1945.
In: Ramet, S. (ed.). Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945. Zbornik radova. Z., 2009, р.150.
85
Секретарят му Масуци също пътува - за първи път отива в Рим през август 1941 г., за
да предаде на папата информация за случващото се в Хърватия. (Вж. Masucci, G. Op.cit., р.41).
86
НDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma),
р.69.
87
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…., Knj.2, Dokumenti, р.269.
88
За съжаление тези негови известия не са публикувани от Ватикана, а и не са запазени
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държавния секретар Малионе и заместника му Монтини, както и с други кардинали и официални лица във Ватикана. С тях дискутира проблема за православното население в НДХ и поведението на италианците в Далмация.
През 1943 г. църковно-държавните отношения в Хърватия вече са изострени до краен предел. Затова и преди визитата си в Рим през с.г. Степинац
разпраща специални въпросници до католическите свещеници в НДХ. 85% от
тях дават отговор до месец май, изпращайки описание на хаоса и безредието,
които се ширят в страната. Обобщавайки техните наблюдения, на 24 май 1943 г.
Загребският архиепископ изпраща писмо до кардинал Малионе, към което прилага както някои от писмените си интервенции за спасяването живота на сърби
и евреи, така и документация за усташките престъпления���������������������
, които вредят на ав89
торитета на хърватската държава . Когато на 26 май архиепископът пътува за
Рим, той отнася копие от това писмо на папата. Така Държавният секретариат
на Светия престол получава списък с 34 лични интервенции на Степинац, които
да докажат застъпничеството на Католическата църква в Хърватия за сърби и
евреи90. Загребският архиепископ споделя, че вече и усташите, и немците искат
оттеглянето му от църковния му пост. Ватиканът обаче настоява той да се върне
в Загреб и да продължи политиката на защита на всички преследвани в страната. С помощта на Апостолическия легат Марконе папата се опитва да окаже
директен натиск върху усташкото правителство за спасението им91.
До Рим пътуват и други епископи, като например тези на Мостар, Крък и
Сен. Те разговарят с Ватикански висши представители и дават сведения за ситу-

в оригинал и са познати само посредством служебните доклади на Русинович и Лобковиц до
усташкото правителство. Според тях Степинац и при трите си визити дава на папата позитивна информация за НДХ. Той говори за сръбско-четническите и комунистическите, но не и за
усташките „злодейства”. Според Русинович архиепископът дори хвали дейността на усташките власти – за тяхното отношение към верските въпроси и църквата. (Вж. НDA, f.1561, SDS,
RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1.12 Krizevačka biskupija, р.1; Alexander, S. Yugoslavia and the Vatican....,
р.156).
89
Самият Малионе през 1943 г. съобщава, че е получил документи от Степинац, както
и на други епископи в подкрепа на преследваните сърби и евреи в НДХ. (Вж. Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna država Hrvatska 1941-1945..., Knj.2, Dokumenti, doc.59, 73; Shelah, M. Op.cit.,
рр.335-336; ).
90
Horvat, V. Op.cit., р.159; Meštrović, I. Uspomene na političke ljude i događaje. Buenos Aires,
1961; Z., 1969; 1992, рр.333-334.
91
Krišto, J. Narodna istraga Svete Stolice o postupcima hrvatskoga episkopata vezanima za
vjerske prijelaze u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj – In: Croatica Christiana, god.26, 2002, br.49, pp.161173.
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ацията в своите диоцези92. Легат Марконе и епископите не само представят рапортите си на папата, но предават и петициите и апелите на своето духовенство
или на вярващите. Информация по отношение на водената от правителството на Павелич политика пристига и от Съюзническата преса и радио (особено
от Би Би Си), както и от югославския представител към Светия престол. Така
Римската курия добива все по-реална и пълна картина за положението в НДХ93.
Някои от кардиналите (като Луиджи Малионе) имат сериозни резерви
към усташкото управление и националната политика в НДХ. В отговор на писмо
на Степинац, на 21 февруари 1942 г. държавният секретар на Ватикана изразява съчувствие към „крайно деликатната” ситуация, в която се налага да работят хърватските епископи, и подчертава възхищението си от техните усилия да
гарантират равни права на православните с останалите граждани на НДХ, да
осигурят хуманно третиране на евреите, да помогнат на словенците и на духовенството им, да отговорят на духовните нужди на хърватските работници в
Германия и т.н. Така в своя отговор до Степинац на практика Малионе обобщава
цялата дейност на хърватското католическо духовенство по време на войната94.
През септември 1941 г. той отправя възвание към хърватското духовенство да
не се меси в политиката, а през март 1942 г. призовава хърватите към повече
„внимателност” и „умереност”, които са по-удачни от налаганото насилие в НДХ
от страна на управляващата върхушка. Малионе одобрява и критичната проповед на Степинац към властите от 31 октомври 1943 г., която той оценява като
ярък протест против политиката на хърватското правителство95.
Заместник-държавният секретар на Ватикана Джовани Батиста Монтини
пък изразява пред Е. Лобковиц съжаление, че някои хърватски диоцези минават
към Италия, разбирайки, че това е „много болезнено” за хърватите, но ги призовава към търпение. Той приема тезата им, че те не могат да се принудят насила да
живеят със сърбите в обща държава, но изразява критика към престъпленията
на усташките власти96.
Според каноническия закон те са длъжни да посещават Ватикана по време на война,
за да му предават информация за епархиите си. (Вж. Alexander, S. Church and State in Yugoslavia
since 1945. London, Cambridge University Press, 1979, р.37).
93
Falconi, C. Op.cit., р.303.
94
Krišto, J. Sukob simbola..., р.97.
95
Dnevnik Alojzija Stepinca – In: Danas, 25.ІХ.1990, р.66.
96
Alexander, S. Croatia: The Catholic Church and Clergy, 1919-1945. – In: Catholics, the State
and the European Radical Right, 1919-1945 (ed. R. Wolff and J. Hoensch). Boulder, Colorado, 1987,
р.50.
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Кардинал Йожен Тисеран, секретар на Светата конгрегация за източните църкви при Ватикана, който добре познава Хърватия (тъй като е пътувал из
страната), също е особено критичен към усташите. Той изразява възмущението
си от терора, който те прилагат в НДХ, и особено – от участието в него на францисканци от Босна и Херцеговина. Още през лятото на 1941 г. Тисеран се оплаква на Н. Русинович, че последните се държат „крайно” и настоява за наказания
за „безотговорните лица”97.
Кардинал Тисеран често говори за грешките на усташите спрямо сърбите. Той опонира на „безумната” им национална политика, целяща отмъщение за
извършените злини от белградския режим през междувоенния период. Съвсем
разумно той предупреждава властите, че не бива да превръщат в свои врагове
хора, с които им се налага да живеят „под един покрив”, визирайки пречанските
сърби. Тисеран препоръчва на хърватите да са „търпеливи”, „внимателни” и да
намерят начин за мирна асимилация на сърбите – в това вижда единствения
шанс за съществуването на НДХ98.
На 6 март 1942 г., при разговор с неофициалния хърватски представител
във Ватикана Н. Русинович, Тисеран прави болезнени забележки и за фиктивната „независимост” на Хърватия. Той отправя упрек, че хърватите са допуснали
„великите им приятели” и „съюзници” – италианците, да завземат Далмация и
да изпълняват волята на немците в собствената си държава. Той изразява съмнения в хърватската „свобода” и „независимост” и в самата жизнеспособност
на хърватската държава и заключава: „В Хърватия всеки управлява повече от
самите хървати”99. В рапорт до външния министър М. Лоркович от 20 декември
1942 г. Е. Лобковиц също отбелязва, че кардинал Тисеран изразява големи резерви към НДХ и усташкия режим, а дори и към хърватите като цяло, и че дори
допуска възстановяването на Югославия100.
Има случаи и на пряка конфронтация в отношенията на усташкия режим
и Ватикана по повод на духовните дела във войската и полицията. След като
държавата не е призната от Ватикана����������������������������������������
������������������������������������������������
, тя не може официално да има военен викарий����������������������������������������������������������������������
, който���������������������������������������������������������������
се назначава директно от папата. Усташката власт обаче
�������������
настоя�������
ва страната да има такъв, затова Светият отец разпорежда Заг���������������
р��������������
ебския��������
т�������
архиеТой дава за пример отец Шимич от Книн, който взема участие в атаките срещу сърбите
и на още неколцина францисканци в Босна. (Вж. НDA, f. 299 (MUP) RH, 013.0.4, І dio, kut.25).
98
Falconi, C. Op.cit., рр. 308, 337-338, 388; Maclean, F. Op.cit., р.167.
99
HDA, f. 223, 013.0.4, I dio, kut.25.
100
Cvrlje, V. Op.cit., р.50.
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пископ да се именува „vicarious castrensis sine titulo” (военен викарий без титла),
т.е. де факто той е военен викарий, макар че не получава официално този титул.
Заради трудните си отношения с архиепископа, през пролетта на 1941 г. Павелич
го сменя - назначава за военен викарий Стипе Вичетич, духовник от Сенската
епископия, без да е овластен за това от ц��������������������������������������
���������������������������������������
ърквата. Така Степинац си остава викарий без титул, а цялата дейност на военния викариат се ръководи от Вичетич101.
До конфликт се стига и през април 1942 г., когато Ватиканът назначава
епископи в НДХ (като епископа на Мостар - Петър Чуле, и този на Крижевци
- Янко Шимрак)102, за което съдействат Н. Русинович и Апостолическият легат Марконе. Усташите обаче не са особено доволни – Светият престол прави
назначенията без да се допита до тях. Това се случва по време на посещението
на Степинац в Рим, най-вероятно по негова инициатива. Отначало Павелич отказва да признае назначенията, но под страх от екскомуникация (отлъчване от
църквата) накрая ги приема103.
***
Светият престол се ангажира сериозно със защитата на преследваните
сърби в Хърватия и с облегчаването на положението им. След създаването на
НДХ югославската дипломация е особено активна в пропагандата си против
нея и постоянно алармира Ватикана за геноцида над пречанските сърби. Още
през май 1941 г. югославският посланик Мирошевич-Сорго моли Светия отец
да интервенира против усташките престъпления104. Католическият архиепископ в Белград Йосип Уйчич също дава подробна информация за преследването
на сърбите в НДХ. През юли 1941 г. той пише до Държавния секретариат на
Ватикана в тази насока. В Рим францисканецът Доминик Мандич също говори
за загрижеността на Ватиканските кръгове относно съдбата на сърбите в НДХ и
осъждането от страна на Светия престол на поведението на някои католически
свещеници в Хърватия спрямо друговерците105. А самата Върховна управа на
францисканците в Рим (на която Д. Мандич е член от 1939 г.) напътства ордена
в Хърватия да не се ангажира с политика, т.е. да не участва в усташкото движение, в преследването на сърби, в покатоличването им, да не си присвоява тяхно
НDA, f.1561, SDS, RSUP, kut.6, рр.31-32.
И двете назначения са важни – Чуле трябва да се справи с францисканците, а Шимрак
- да спре преследването на гръкокатолиците. (Вж. Krišto, J. Sukob simbola..., р.80).
103
НDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1.31, рр.1-2; Šanjek, F. Op.cit., р.143.
104
Krizman, B. NDH između Hitlera i Mussolinija..., р.138.
105
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…, Knj.2, Dokumenti, рр.79-81.
101
102

351

КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА И УСТАШКИЯТ РЕЖИМ В ХЪРВАТИЯ (1941–1945)

имущество, а напротив – да им помага и да ги защитава пред държавните власти. В случай, че не се спазват тези напътствия, се препоръчва преместването на
членове на ордена в други региони106.
Срещу преследването на сърбите от страна на усташкия режим обширно
се пише и в международния християнски печат. Така например, в Женева християнската преса се противопоставя на това, което се случва със СПЦ – убийства,
затвори и преследване на духовенството. Посочва се, че така сърбите остават
без духовна защита и в НДХ са преустановени православните религиозни служби. По този начин църковното им ръководство е елиминирано, което улеснява
католицизирането на сръбското население в Хърватия107.
Светият престол полага сериозни усилия да убеди света, че Католическата
църква по принцип (и в частност в НДХ), прави всичко възможно да облекчи
страданията на православното население. Още през септември 1941 г. кардинал
Малионе изпраща до Апостолическия легат в Загреб Марконе напътствия, които разкриват позицията на църквата по отношение на сръбското население,
като се настоява тя да направи всички възможно в защита на преследваните и за
подобряване на положението им. През септември 1941 г. държавният секретар
на Ватикана изразява благодарността си към Степинац заради усилията му за
спасяване живота на сърбите в НДХ и го окуражава да продължи дейността си
в същия дух108.
Интересен е и рапортът на Никола Русинович от 28 май 1942 г. до министъра на външните работи на НДХ М. Лоркович, в който той предава позицията
на секретаря на Светата конгрегация за източните църкви кардинал Тисеран,
която е и официалната позиция на Ватикана. Римската курия вече е притеснена
от информацията, която достига до нея, за пострадалите 350 000 сърби, за съдбата на тяхното духовенство в НДХ, за разрушаването на православните черкви
и спирането на богослужението в тях. През 1942 г. Тисеран споделя пред хърватските представители във Ватикана, че получава информация (особено от италиански източници) за убийствата, палежите и грабежите при преследването на
православните, за изпращането им по концентрационни лагери и за участието
на някои католически свещеници в тези акции. Кардиналът призовава хървати-

Ibid., pр.81-82.
Paris, E. Op.cit., р.176.
108
Falconi, C. Op.cit., р.308.
106
107
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те, като католически народ, да се държат цивилизовано и да не стигат до крайности и ексцесии109.
Това показва, че Светият престол се застъпва в полза на преследваните
православни в НДХ и прави всичко, което е по силите му. Той реагира по дипломатически път, а понякога им помага и материално. Така например, през април
1942 г. чрез архиепископ Уйчич папа Пий ХІІ изпраща парична помощ за православните бежанци от НДХ110.
Ватиканът не може да остане настрана и от един толкова важен въпрос
като масовите покатоличвания в НДХ. Неправилна е дълго поддържаната в историографията (особено югославската и сръбската) теза, че папата ги е подкрепял и насърчавал111. Истина е, че в началото Светият престол ги одобрява, и
това е естествено, тъй като по този начин се увеличава броят на католиците в
страната. Но методите на акцията по покатоличванията и нейните размери не се
одобряват от Римската курия.
Още през лятото на 1941 г. отделни хърватски епископи отправят запитвания към Ватикана как да постъпят по въпроса за покатоличванията. Така например, по повод запитването на Шибенския епископ Милета от 31 май, папата
отговаря на 1 август, че всеки епископ по „своя съвест” трябва да разреши отделните случаи, след като се увери в доброволността и свободния избор на молителя и като се ръководи от моралните принципи на църквата112. Ватиканският
нунций при италианското правителство Франческо Дука много ясно разкрива
позицията на Светия престол, а именно - налагането на католицизма в хърватските земи да не става с насилие, а по пътя на убеждението. Ватиканът не е против покатоличванията в НДХ въобще, а срещу извършването им по насилствен
начин. При това Дука отчита, че сърбите са настроени против Католическата
църква заради политиката на правителството и от това губят и църквата и държавата113.
Всъщност до хърватския католически епископат са изпратени няколко
разпоредби на Ватикана, касаещи въпроса за покатоличването. На първо място,
109
110

р.353.

111
112

245.

Paris, E. Op.cit., p.175; Cvrlje, V. Op.cit., р.48.
Radić, R. Verom protiv vere. Drđava i verske zajednice u Srbiji 1945-1953. Beograd, 1995,
Novak, V. Op.cit., р.623; Dedijer, V. Op.cit., рр.457-458.
Krišto, J. Vjerski prijelazi u NDH - primjer šibenske biskupije. – In: ČSP, 1997, br.2, рp.244-

Pattee, R. The Case of Cardinal Aloysius Stepinac. Milwaukee: The Bruce Publishing Company, 1953, р.386; Benigar, A. Op.cit., р.392.
113
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това е директивата от 17 юли 1941 г. на Светата конгрегация за източните църкви114 до Загребската архиепископия (под №216), подписана от кардинал Тисеран.
В нея се настоява да не се пречи на „естественото връщане към католицизма
според гръкокатолическия обред“ на православните, тъй като преди време те са
били негови привърженици, но под натиска на православните свещеници са се
отделили от Католическата църква и са минали към православието115. В същия
дух е и директивата на Светия престол от 18 октомври 1941 г. до хърватската
Епископска конференция, според която, където съществуват гръкокатолически
епархии, православните, които искат да сменят вероизповеданието си, трябва
да бъдат насочени към тях. Само в случай, че няма такива или православните не
желаят да приемат католическата вяра от източния обред, тогава се разрешава
да я приемат по латинския116.
Тази директива всъщност е насочена против действията на усташките
власти, тъй като те принуждават насилствено гръкокатолиците да минат към
римокатолицизма. Във Ватиканските среди е ясно, че поради сходството на гръкокатолическия с православния обред, за сърбите е много по-лесно да извършат
тази смяна на религията. Ватиканът няма възможност за ефективна намеса в
светските дела, а покатоличването в НДХ е част от религиозната политика на
усташката власт. И въпреки това, Светият престол се противопоставя на официалната усташка политика на насилствени покатоличвания. Папата е наясно,
че след края на войната новопокръстените ще се върнат към старата си вяра117.
Затова и������������������������������������������������������������������
той нееднократно изразява твърдата си опозиция по
������������������
въпроса��������
. ������
В п���
исмото си от декември 1941 до маршал Кейтел, шеф на върховното командване на
Вермахта���������������������������������������������������������������������
,��������������������������������������������������������������������
Е. Д. Кватерник����������������������������������������������������
споделя, че����������������������������������������
папата разпорежда на епископите да пречат на покатоличванията в страната, тъй като СПЦ е под защитата на Светия
престол. В отговор Павелич заплашва хърватските епископи с конфискация на
църковните имоти в случай, че следват плановете на папската курия118.

114
С тези въпроси във Ватикана освен Държавния секретариат се занимават Конгрегацията за източните църкви, Конгрегацията на църковната консистория и др.
115
Тук обаче става дума за онези православни, които от времето на Югославия са минали
от униатския обред към православието и сега се връщат към католицизма. (Вж. Čulinović, F.
Okupatorska podjela Jugoslavije. Beograd, 1970, р.351).
116
НDA, f.1561, SDS RSUP, Kut.5, 001.1–Katolička crkva kao ideološki i politički protivnik
FNRJ, р.205.
117
Paris, E. Op.cit., р.175; Alexander, S. Church and State..., р.30.
118
НDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma),
р.68.
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Степинац известява Ватикана за заключенията на Епископската
�������������������
������
конференция от юни 1941 г. и за положението в Хърватия. На 3 декември той изпраща
писмо до папата, на което получава отговор от кардинал Малионе на 21 февруари 1942 г. В отговора се поощрява решимостта, с която хърватските епископи
настояват покатоличванията да се извършват доброволно, по вътрешно убеждение, и искат правителството да им предостави правото да издават инструкции
по този въпрос. Държавният секретар Малионе изразява увереност, че хърватските епископи няма да престанат да „надзирават”, а когато е необходимо и да се
намесват, за да може покатоличванията да се извършват „според правилата”119.
Светият престол многократно потвърждава, че одобрява всичко, което прави
Католическата църква в Хърватия по въпроса за покатоличванията, и признава
специалните заслуги на Загребския архиепископ120.
В същия дух е и отговорът на Държавния секретариат на нота на югославската легация от 25 януари 1942 г. Той се издава като промемория, в която се
разяснява, че според католическата доктрина покатоличванията не могат да се
извършват под външен натиск, а трябва да са вътрешна потребност и убеждение
на индивида. Изрично се подчертава, че духовната власт е единствената, която
може да издава директивите, касаещи покатоличванията в страната. Ватиканът
е наясно, че насилията в НДХ се извършват от усташките власти, а не от католическия епископат121.
Югославското правителство в емиграция оказва натиск върху Ватикана с
цел той да помага на православните в НДХ. Неговата пропаганда, както и тази
на СПЦ, обвинява Католическата църква за дискриминацията към сърбите,
особено - за покатоличванията. Именно поради тази причина Римската курия
следи за поведението на ръководството на Католическата църква в НДХ. Така
например, кардинал Малионе често иска разяснения от Апостолическия легат
Марконе. В отговор през май 1943 г. Загребският архиепископ изпраща обширна
документация, която има за цел да докаже, че църквата прави всичко възможно
да защити преследваните в НДХ. На нейна основа Светият престол заключава,
че сръбската пропаганда против хърватите е основана на лъжи и манипулации
и че Католическата църква в НДХ прави всичко възможно да помогне на православните122.
Ibid., f.1561, SDS, RSUP, kut.7, 001.44 , р.10.
Krišto, J. Sukob simbola…, р.240.
121
Falconi, C. Op.cit., рр.304-305.
122
Pattee, R. Op.cit., рр.261-262.
119
120
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Основаването на новата Хърватска православна църква по принцип се
приема добре във Ватиканските среди. Там този политически акт на усташките власти се одобрява, като средство да се потушат религиозните конфликти в
хърватските земи и като начална крачка към постигане на религиозно единство
в Хърватия123. За да се ускори този процес, папата настоява да се създадат повече
гръкокатолически центрове в регионите с православно население и тази задача
да се повери на д-р Янко Шимрак, който, според него, е един от най-големите
специалисти по религиозните въпроси на Балканите. Ватиканът осъжда искането на усташите покатоличванията да се правят основно по западнокатолическия обичай. По този въпрос възгледите на Светия престол съвпадат с тези на
Степинац, който смята, че покатоличването по източния обред ще е най-безболезненият начин за църковно обединение и за постигането на верска уния в
страната124. Има обаче и такива висши служители на Ватикана (като кардинал
Й. Тисеран), които изразяват големи резерви към ХПЦ, оценявайки я като изкуствено творение на Павелич, което не може да просъществува дълго време125.
***
Дълги години в историографията битува и обвинението, че Светият престол не прави достатъчно, за да спаси живота на евреите в НДХ – че не заклеймява открито геноцида, а се застъпва за живота само на отделни представители на
еврейската общност (покръстените евреи или женените за католици)126.
Тази теза се оборва от многобройните доказателства за застъпничеството на Ватикана за евреите в Хърватия по време на Втората световна война. Такива дават и самите евреи. Начело с главния равин на Загреб Мирослав
Шалом Фрайбергер те търсят и намират подкрепата на Католическата църква.
Фрайбергер многократно показва признателността си към Ватикана и хърватските епископи. Така например, в писмо до папата от 4 август 1942 г. той изразява „най-дълбока благодарност” за „безкрайно добрата воля, демонстрирана
от представители на Светия престол и църквата към нашите бедни братя”, т.е.

123
В едно известие на представителя на НДХ в Рим Н. Русинович до министър М. Лоркович от 9 май 1942 г. се казва, че Светият престол търси начин за религиозно единение и край на
схизмата в Хърватия. (Вж. Đurić, V. Ustaše i pravoslavlje: Hrvatska pravoslavna crkva. Beograd, 1989,
р.153).
124
Boban, L. Hrvatska u arhivima izbjegličke vlade 1941-1943. Z., 1985, р.74; Божилова, Р.
История на Хърватия. С., 1998, с.322.
125
Mužić, I. Op.cit., р.236.
126
Morley, J. Op.cit., р.164.
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благодари за симпатиите��������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
и помощта,���������������������������������������
които ��������������������������������
еврейската общност в НДХ получа�������
ва от Рим127.
При формулиране на политиката си по еврейския въпрос Светият престол е изправен пред сериозна дилема. Неговата дипломация се разкъсва между
желанието да помогне на преследваните евреи и опасността, която това може
да създаде за Католическата църква. Открита атака срещу нацистите може
дори да влоши положението на евреите. За Ватикана е ясно, че управляващите
среди в НДХ стриктно следват политиката на нацистите по еврейския въпрос.
Ситуацията е деликатна, затова и о������������������������������������������
тношението на
�������������������������������
Светия престол е�������������
твърде внимателно. В отговор на писмото на равина на Загреб до папата от 4 август 1942 г.
с молба за подкрепа, в края на месеца Ватиканът инструктира Апостолическия
легат Марконе да му благодари за писмото „тактично, в съответствие с
обстоятелствата“128. Явно Ватиканските среди не искат нито да създават напразни надежди у евреите, нито да задълбочават пропастта между правителството
и ръководството на Католическата църква в Хърватия. За Светия престол няма
съмнение, че антиеврейските мерки в НДХ се провеждат под директен немски
натиск и опитите те да се смегчат, не могат да завършат с успех. Затова папата
постоянно призовава за „умереност”, „такт”, „разбиране” и т.н.129.
Представителите на Ватикана в Загреб (в
�������������������������������
лицето на Апостолическия
������������������
легат �����������������������������������������������������������������������
Марконе и неговия секретар Масуци),������������������������������������
�����������������������������������
заедно с хърватските епископи, правят твърде много за спасяването на евреите в НДХ. В Рим постоянно пристигат индивидуални или групови молби, изпращани или чрез Марконе, или чрез
Степинац и други хърватски епископи. Ватиканската дипломация прави каквото е по силите й и се застъпва за евреите както пред усташките, така и пред
италианските власти. За целта лични срещи регулярно провеждат и двамата секретари – този на легат Марконе (Джузепе Масуци) и на архиепископ Степинац
(Степан Лацкович)130.
Държавният секретар на Ватикана Малионе изпраща много инструкции
в Загреб в защита на жертвите „без разлика на раса или националност”. През
август 1941 г. той получава информация от президента на Съюза на еврейските
общности в Италия Лионело Алатри, че хиляди евреи в Хърватия са арестувани
Razum, S. Op.cit., p.359.
Morley, J. Op.cit., рр.156-157.
129
Graham, R. Op.cit., р.7; Jelić-Butić, F. Op.cit., рр.181-182.
130
Подобни апели към Светия престол пристигат и през цялата 1942 и 1943 г. (Вж. Krišto,
J. The Catholic Church and the Jews ...., p.26).
127
128
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и депортирани в лагери, където живеят в тежки условия. Алатри търси подкрепата на Държавния секретариат на Ватикана за преместване на 6000 евреи от
Загреб в италианската зона на окупация131. През септември 1941 г. информация
до Малионе изпраща и архиепископът на Любляна Г. Рожман. От името на покръстените хърватски евреи, които се намират на словенска територия (под италиански контрол), той моли те да останат там, а да не бъдат върнати в Хърватия,
където ги чака тежка участ132. Кардинал Малионе се свързва многократно с италианските власти с молба да се намесят в защита на евреите. След като Степинац
му докладва решенията на конференцията от 17-19 ноември 1941 г., държавният
секретар на Ватикана му отговаря с писмо на 21 февруари 1942 г., в което хвали
епископите за усилията им „да се постигне хуманно третиране за гражданите от
еврейски произход”133.
Сред най-активните защитници на евреите в НДХ е Апостолическият легат Марконе. Това, че Светият престол се интересува от положението им, личи
още от първия му рапорт от 23 август 1941 г. Пратеникът на Светия отец при
хърватския епископат обяснява, че икономическата и физическата разправа с
евреите поражда у тях решението да се покръстят и съобщава, че Степинац спасява живота на мнозина покръстени евреи. Ватиканът приема добре тези акции,
надявайки се следващите поколения евреи да бъдат истински християни134. При
срещата си със секретаря на равина на Загреб Емил Шварц през есента на 1942
г. Джузепе Масуци споделя, как въпреки че на папата е ясно, че мнозинството
от покръстените евреи след войната ще се върнат отново към юдаизма, това се
прави, за да се спаси живота им�.
От началото на 1942 г. ситуацията се влошава чувствително за евреите
в НДХ. Става ясно, че ако се извозят в италианската зона на окупация или в
Италия, те имат по-големи шансове за оцеляване. Много хърватски евреи успяват да стигнат до далматинското крайбрежие, което им дава надежда за спасение.
Често Светият престол им помага в тези техни усилия. След като през декември
1941 г. председателят на еврейската общност в Триест моли Ватикана да се застъпи за евреите на територията на Истрия и Риека, кардинал Малионе настоява
131
През септември 1941 г. и йезуитът отец Тачи-Вентури, който е посредник на папата
между�����������������������������������������������������������������������������������
италианските власти ��������������������������������������������������������������
и�������������������������������������������������������������
евреите, съобщава ������������������������������������������
на����������������������������������������
Мал������������������������������������
и�����������������������������������
оне��������������������������������
,�������������������������������
че евреите, които ������������
намират спасение в Любляна, няма да се върнат в Хърватия, тъй като там животът им е в опасност. (Вж.
Morley, J. Op.cit., р.151).
132
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska ...., Knj.2, Dokumenti, р.120, 155.
133
Razum, S. Op.cit., p.358.
134
Shelah, M. Op.cit., р.328.
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Апостолическият легат Марконе да окаже натиск върху властите в Загреб в тази
насока. Отговорът на Министерството на външните работи на НДХ от март
1942 г. обаче е обезкуражаващ – в него се посочва, че мнозинството от евреите
в региона сътрудничат на четниците или комунистите и поради тази причина
животът им не може да бъде пощаден135. На 9 януари 1942 г. Степинац се обръща
към Ватикана с молба да се застъпи пред италианските власти за 200 еврейски
деца, които Загребската еврейска община иска да прехвърли във Флоренция.
Кардинал Малионе веднага отговаря на призива за помощ, но така и не успява да въздейства върху управляващите в Рим. В края на годината хърватските
епископи отново отправят молба към държавния секретар за прехвърлянето на
еврейски деца от НДХ в Италия136.
През март 1942 г. Джузепе Марконе съобщава в Рим, че усташките власти с пълна неохота дават отговор на въпросите, свързани с евреите. И въпреки
това, през април с. г. той се намесва няколко пъти успешно в защита на евреите,
а секретарят му дори е допуснат на посещение в няколко концентрационни лагери. Джузепе Масуци добре се опознава с министъра на вътрешните работи А.
Артукович заради честите си посещения при него във връзка с преследването
на евреите. Той се среща лично и с шефа на полицията Е. Дидо Кватерник на 5
февруари 1942 г., а така също и на 10 февруари, когато Кватерник нарежда всички евреи в Загреб да се явят в полицейските участъци, а главният равин веднага
отправя призив за помощ към единствената сила в страната, която може да я
окаже – Католическата църква137.
През лятото на 1942 г. вече става ясно, че под натиска на Райха и евреите в Хърватия ще бъдат подложени на „финално решение”. По данни на самите
немци, в този период близо 5000 евреи са транспортирани от територията на
НДХ. По този повод Марконе активира дейността си и се среща с няколко висши усташки функционери. На 17 юли 1942 г. той известява Светия престол, че
под натиска на немците Е. Дидо Кватерник е наредил в срок от 6 месеца всички
останали в НДХ евреи да бъдат извозени в Германия, където е повече от ясно,
че ги очаква смърт138. Главният равин на Загреб посещава често папския легат
Марконе с надежда да издейства някаква защита. На 4 август Фрайбергер вече
Actes et documents, vol. 8, doc. no.347, p.505; Krišto, J. The Catholic Church and the
Jews….., p.27.
136
Stepinac mu je ime, vol. 1, p.226.
137
Masucci, G. Op.cit., рр.51-57.
138
Razum, S. Op.cit., pp.359-360.
135
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пише директно до папата, настоявайки да се окаже натиск върху унгарското,
румънското и хърватското правителство за даване на разрешение някои евреи,
особено деца, да се извозят към Турция, за да се спаси живота им139. През декември 1942 г. Марконе също интервенира пред папата в този дух, но е наясно, че
хърватската полиция не би допуснала това и само 50 еврейски деца са депортирани в Турция. Сред тях е и синът на главния равин в Загреб Фрайбергер и по
този повод той благодари сърдечно на Ватикана за съдействието140.
В края на септември �����������������������������������������������������
1942 г. ���������������������������������������������
Марконе докладва на папата за развоя на събитията в Хърватия. В
�������������������������������������������������������������
писмо от 8 ноември 1942 г. той споделя, че многократно разисква еврейския въпрос с Павелич и с шефа на полицията (през ноември 1942 г.
Е. Д. Кватерник е сменен на този пост от Людевит Цимерман). Цимерман обаче
информира Дж. Марконе, че не може да направи нищо в полза на евреите, които
рано или късно ще бъдат депортирани в Германия. При това Апостолическият
легат многократно е уверяван от усташките власти, че натискът за сурово отношение към евреите идва от страна на нацистите и всъщност те не могат да
направят нищо, за да спрат депортациите извън страната. Самият Дж. Марконе
споделя: „За съжаление, не сме в състояние да променим хода на събитията”,
но въпреки това, с негова помощ мнозина евреи от смесени бракове и приелите
католицизма са спасени141.
През есента на 1942 г. с помощта на Светия престол 1700 евреи са прехвърлени от Сплит в Италия. Те обаче са силно разтревожени да не бъдат върнати от
италианските власти обратно в Хърватия и оттам - депортирани. По този повод
папата се обръща към своя дипломат към италианското правителство - архиепископ Франческо Дука, който в отговора си през септември 1942 г. съобщава,
че между Италия и НДХ няма договореност тези евреи да бъдат върнати обратно в Хърватия. През ноември 1942 г. немците отново настояват за депортация
на евреите от хърватските територии под италиански контрол. На 13 ноември
кардинал Малионе лично инструктира Дука да се намеси в защита на евреите.
Там Апостолически делегат от 1935 до 1944 г. е Анджело Джузепе Ронкали, добре познат в България (Апостолически визитатор на Ватикана в страната ни между 1925 и 1931 г., а
след това и Апостолически делегат (1931-1935 г.)). Прекарвайки по-голямата част от Втората
световна война в Истанбул, той се опитва да помага на евреите в целия регион, включително и
на хърватски евреи от Ясеновац, на които съдейства да бъдат прехвърлени в Турция, а от там и в
Палестина. Става папа на Римокатолическата църква под името Йоан XXIII от 1958 г. до смъртта
си през 1963 г. (Вж. Morley, J. Op.cit., р.153).
140
Goldstein, I. Holokaust u Zagrebu. Z., 2001, p.431.
141
Shelah, M. Op.cit., р.332; Krišto, J. The Catholic Church and the Jews….., рp.33-34.
139
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Италианците обаче така и не успяват да направят нищо в тази насока142. През
декември 1942 г. главният равин на Загреб Фрайбергер настоява Марконе да ходатайства пред Светия престол и с негова помощ хърватски деца от еврейски
произход да се пропуснат и през унгарска територия143.
През март 1943 г. Ватиканските среди са уведомени, че Павелич е под силния натиск на германския посланик в НДХ З. Каше, който, силно раздразнен от
„твърде мощното” влияние на Светия престол в Хърватия, се амбицира да го
ликвидира. На 30 март кардинал Малионе изразява загрижеността си, че повечето евреи, останали в НДХ, вече са пред непосредствена опасност от депортация и настоява Марконе да направи каквото е по силите му за тяхното спасение.
Апостолическият легат в Загреб отговаря веднага, че висши представители на
властта му дават обещания, че поне евреите от смесените бракове и покръстените ще бъдат пощадени. Той обаче изразява резерви към тези обещания, тъй като
Каше е „фанатичен нацист” и постоянно упражнява натиск върху усташите да
решат кардинално еврейския въпрос в страната144.
Май 1943 г. е съдбоносен месец за хърватските евреи. Преследванията
вземат застрашителен размер след пристигането на шефа на Гестапо Хайнрих
Химлер в Загреб. Марконе веднага съобщава в Рим, че това е конкретният повод
за ареста и депортацията на останалите в страната евреи. Той и Степинац посещават хърватския министър на вътрешните работи А. Артукович с настояване
да се застъпи пред Химлер поне за евреите от смесените бракове и покръстените. На 24 май Марконе обаче информира Ватикана, че полицията залавя всички
евреи и ги изпраща в Германия145.
Тъй като вражеската пропаганда постоянно поддържа тезата, че
Католическата църква не защитава евреите в НДХ при последната голяма антиеврейска вълна в страната, през април 1943 г. държавният секретар Малионе
изисква от апостолическия легат в Загреб да му приготви меморандум за дейността на Степинац по оказване на помощ на евреите и сърбите в страната.
Ватиканът настоява архиепископът да се яви лично на аудиенция при папата.
Степинац пристига в Рим на 24 май 1943 г. Част от документите, които той пре-

Дори италианското правителство и лично Мусолини се опитват да се намесят, но безрезултатно. (Вж. Morley, J. Op.cit., р.155-158; Krišto, J. Sukob simbola..., р.297).
143
Actes et documents, vol. 8, doc. no.514, pp.683-684; doc.no. 566, p.749.
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дава на Ватикана, касаят сърбите, но десетина от тях се отнасят до евреите или
до евреите и православните заедно146.
***
Въпреки негативното си отношение към усташкия режим, Светият престол не одобрява откъсването на Далмация от Хърватия в полза на Италия, тъй
като не признава ситуации, създадени във военни условия. Папата демонстрира
многократно добра воля спрямо хърватите и осъжда лошото отношение на италианците към тях. Когато хърватските епископи в окупираните територии са
принудени да произнасят молитви за италианския крал, курията реагира остро.
В писмо на Държавния секретариат до италианското посолство във Ватикана от
март 1942 г. се напомня, че такива молитви се договарят между Светия престол
и съответната държава, а случаят с НДХ не е такъв147.
След като получава известия за италианския терор в Далмация,
Държавният секретариат на Ватикана интервенира пред италианските държавни и военни власти. Още в началото на септември 1941 г. заместник-държавният секретар Тардини изпраща протестна нота до италианското посолство във
Ватикана. Той многократно препоръчва на италианците умереност в управлението на Далмация148. А през юни 1942 г., във връзка с протестите на Шибенския
епископ Й. Милета срещу поведението на италианската войска в Далмация, кардинал Малионе настоява папският нунций в Рим Франческо Дука да интервенира пред италианското Министерство на външните работи и лично пред граф
Чано в полза на далматинското население. Дука информира държавния секретар
Малионе за срещата си с Чано, на която повдига въпроса за репресиите в региона и изразява възмущението си, че италианците, които са католици, се държат
така, че комунистическата пропаганда да има основания да ги критикува. Дука
също така свидетелства за тежката ситуация в Хърватия. Той пише на няколко
пъти до кардинал Малионе, информирайки го за отношението на италианците
спрямо хърватите, като дори се застъпва за освобождението на хърватски ду-

146
Ватиканът не публикува всички документи, които му предоставя Степинац, но прави
обществено достояние списък на 34-те документа с кратко обяснение на съдържанието им. (Вж.
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska ...., Knj.2, Dokumenti, рр.270-273).
147
HDA, f. 223, 013.0.4, I dio, kut.25; Mužić, I. Op.cit., р.243.
148
Krišto, J. Postupci Talijana prema Hrvatima od 1941 do 1943 prema crkvenim vrelima. – In:
Zbornik radova sa simpozija Talijanska uprava na hrvatskom prostoru i egzodus Hrvata (1918-1943).
Z., 2001, р.628.
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ховници от Сплит и други градове. Той съобщава, че мнозина са по затворите, а
на останалите на свобода животът е под заплаха149.
Позицията на Светия престол става по-ясна и твърда от 1943 г. насетне, когато войната се обръща срещу силите на Оста. След италианската капитулация
усташите вече не са представени във Ватикана и въпреки че Апостолическият
легат остава в Загреб, той вече не играе дори фиктивна дипломатическа роля. В
края на войната Светият престол се страхува най-много от победата на комунизма в лицето на СССР. Затова и папа Пий ХІІ е склонен на всякакви съюзни
отношения – в широк диапазон - от Третия Райх до Съюзниците150. Ватиканът
вече загърбва идеята за независима хърватска държава����������������������
. Той се опитва да
������
изгради силен католически фронт чрез създаването на една голяма Подунавска
католическа федерация, но не намира подкрепата на нисшия клир и усташите
в Хърватия. Единствено хърватският епископат приема добре тази идея. Така
между хърватското правителство и Светият престол се създава напрежение, а
хърв����������������������������������������������������������������������
атските���������������������������������������������������������������
национални интереси и стратегическите интереси на Римската курия вече се разминават диаметрално151. При това в края на съществуването на
НДХ папата настоява����������������������������������������������������������
да се поддържа контакт и с партизаните, за да може
�����������
в случай, че те завземат властта, църквата да има връзка с бъдещия режим. Затова
висшият клир в Хърватия поддържа връзки и със Светослав Ритиг, който е на
страната на партизаните152.
***
Krišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…, Knj.2, Dokumenti, рр.188-189.
Kazimirović, V. NDH u svetlu nemačkih dokumenata i dnevnika Gleza fon Horstenau 19411944. Beograd, 1987, р.279.
151
НDA, f.1561, SDS, RSUP SRH, Kut.83, šifra 001.1 Crkveni problemi (Arhiva Hansa Helma),
рр.70-71.
152
След окупацията на Далмация от немците през 1943 г. Ритиг се присъединява към партизанското движение, но сътрудничеството му с комунистите е по-скоро политическо, отколкото идеологическо. През 1944 г. пише брошурата „Духовенството в народноосвободителната
борба”. Завръща се в Загреб в края на войната и прави бърза политическа кариера в редовете на
ЮКП. По-късно става първият председател на Хърватската комисия по религиозните въпроси
(от основаването й през 1944 до пенсионирането си през 1954 г.) и в това си качество се опитва
да тушира напрежението между Католическата църква и държавата, тъй като твърдо защитава
идеята за обединението на южните славяни. За него това, което се случва през 1945 г., е реализация на идеите на Щросмайер и Рачки. Остава активен на политическата сцена до смъртта си
през 1961 г. (Вж. HDA, f. 310, kut. 1, 33/1946 от 27. 02. 1946. Dopis Rittiga zagrebačkom nadbiskupu;
f.1561, SDS RSUP, Kut.5, 001.1–Katolička crkva kao ideološki i politički protivnik FNRJ, р.225; Živojinović, D. Op.cit., р.64; Matijević, M. Djelovanje Komisije za vjerske poslove Federalne Države Hrvatske
/Narodne Republike Hrvatske u crkveno-državnim odnosima 1944.-1948. Magistarski rad, Z., 2006,
рр.31-36 ).
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Когато се прави оценка на дейността на Католическата църква в Хърватия
по време на Втората световна война, не бива да се забравя, че архиепископ
Степинац не води по-различна политика от тази на Ватикана. И папа Пий ХІІ,
и предшественикът му папа Пий ХІ следват канона на Католическата църква,
според който нейно християнско задължение е разбирателството със светската
власт. Държавният секретар Малионе лично споделя, че църквата е длъжна да
даде на цивилните власти „лоялно и несебично сътрудничество”153. Политиката
на папската курия, въпреки всички резерви към силните на деня – Германия и
Италия, е много внимателна и на моменти - почти благосклонна. Ватиканът се
опитва да не прекъсне официалните си отношения с тях и да се запази позицията на Католическата църква и в тези страни. Папа Пий ХІІ се страхува от репресии от страна на Хитлер и не смее открито да му се противопостави. Официално
църквата запазва мълчание поради необходимостта да защити интересите си
– поддържането на авторитета и влиянието си в обществото. Ватиканът прави
възможното, за да оцелее по време на световния военен конфликт. Затова официалната му политика е на неутралитет и ненамеса в светските работи154.
Поради тези причини папа Пий ХІІ не осъжда публично нацизма и фашизма до самия край на войната. Той запазва мълчание, когато на 1 септември 1939
г. Германия прегазва католическа Полша, и не заклеймява открито жестокостите
на усташкия и словашкия режим, макар че и двата са католически. Дори когато
германците окупират Рим, той не протестира открито. Това придава легитимност на тези режими в очите на вярващите. Папата прибягва само до дипломатически средства, насочвайки световното обществено мнение срещу тези, които нарушават християнските принципи. Това поведение обаче и до днес оставя
отворен въпроса за морала на Ватиканските среди. Именно то става причина за
разпространеното в историографията мнение за тесните връзки на католическото духовенство с крайната десница в Европа – позиция, която днес е подложена на много критики.
Отношенията на Ватикана с НДХ също са изключително противоречиви. Те никога не придобиват дипломатически характер, макар че неофициално
изглеждат такива155. Хърватия получава поддръжка от Римската курия, но само
като католическа държава. Папата я подкрепя, което намира отражение и в проKrišto, J. Katolička crkva i Nezavisna Država Hrvatska…. Knj.2, Dokumenti, р.96.
Wolff, R. and J. Hoensch (eds). Op.cit., рр.216-218, 224; Cvrlje, V. Op.cit., р.29.
155
Между двете страни не се стига до конкордат, такъв какъвто Светият престол има с
Италия и Германия.
153
154
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пагандата от онова време. Вече бе посочено, че когато през май 1941 г. Павелич
посещава Рим, той е приет на аудиенция при папата, макар и като частно лице.
Светият престол изпраща легат Марконе без дипломатически статус в НДХ, но
в много случаи го третира като дипломат, поставяйки му задачи, които изискват от него да поддържа официални отношения с усташките власти. Самият
Марконе се свързва с Ватикана по стандартните дипломатически канали и има
повече контакти с правителството, отколкото повечето Апостолически делегати. Хърватското правителство също го третира като дипломатически представител на Ватикана. Ервин Лобковиц често е в контакт с папата, заобикаляйки
дипломатическия протокол. Така се оказва, че Ватиканът не е „неутрален” в отношенията си с хърватските власти. Това че не се поддържат официални дипломатически отношения, не изключва наличието на неофициални такива.
Същевременно няма съмнение, че папският двор не храни особени симпатии към усташкия режим поради „нехристиянската” политика, която той
води спрямо редица малцинства в страната. Жестокото отношение към сърби, евреи и цигани в НДХ поражда доста неодобрение и критики от страна на
Ватиканските кръгове. Дори и да споделят идеята за самостоятелна хърватска
държава, те не обвързват тази идея с управляващата националистическа формация в страната през 1941-1945 г. Това поставя папата в изключително сложна и
деликатна позиция, която обяснява наличието на толкова противоречиви и взаимно изключващи се оценки в историографията за връзките на Светия престол
с хърватския крайнонационалистически режим по време на Втората световна
война.
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Ролята на Католическата църква в НДХ като защитник на хърватските национални интереси по време на Втората световна война е огромна. При създадения авторитарен режим на усташите в Независимата държава Хърватия няма
политическа сила, която да оглави опозицията. Драматичните събития от военните години изтласкват католическото духовенство на политическата сцена, но
то не е подготвено за активно участие в политическия живот на страната и затова неговото поведение е доста колебливо и противоречиво. Притисната
���������������
между идеологиите на фашизма, нацизма, комунизма и крайния хърватски национализъм (усташизъм), Католическата църква в Хърватия е принудена да лавира.
Нейни привърженици стават поддържници на една или друга от тези идеологии.��������������������������������������������������������������������
Отделни духовници споделят някои от политическите възгледи на националистите и се поддават на изкушението да подкрепят управляващата политическа сила. Загребският архиепископ Алойзие Степинац се опитва да държи
църквата далеч от политиката и да я постави под прякото подчинение на епископата, но не е твърде успешен в това си начинание. Мнозина от католическите
духовници са „заразени” от широко разпространения и налаган като държавна
идеология и политика хърватски национализъм в страната.
Дотолкова, доколкото усташкото движение се идентифицира с националните цели и задачи за създаване на независима хърватска държава, голяма част
от духовенството го подкрепя още от междувоенния период. Католическата
църква акламира създаването на Независимата държава Хърватия през април
1941 г., тъй като това дава възможност хърватите да се освободят от сръбската
доминация в Югославия и да възстановят самостоятелното си развитие в сферата на западната, католическа цивилизация. Стремежът към държавен суверенитет радикализира католическото движение. Някои от неговите представители
са убедени националисти, които не само симпатизират на усташкото движение,
но дори стават негови членове, идеолози, пропагандатори и т.н. Те обаче не смятат, че с това нарушават религиозните норми - особено като се има впредвид, че
църквата не влиза в открит конфликт с усташкия режим и не прекъсва официалните си отношения с него през целия период на войната.
Каноничният закон изисква Католическата църква да признае и да се съобразява с всяка светска власт в Загреб. Единствената легална власт на хърватска
територия през военния период е усташката, следователно духовенството трябва да търси „модус вивенди” с нея. То гледа на НДХ като на собствена национал-
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на държава, а на нейния политически връх - като на легитимен представител на
властта. Ето защо Католическата църква проявява „благосклонен неутралитет”
към действията на официалните власти. Тя няма алтернатива кого другиго да
подкрепи във военновременните условия в Хърватия. Политическите партии в
страната са забранени, а действащите военизирани сили на нейна територия четниците (които са православни) и партизаните (чието ръководство се състои
от ������������������������������������������������������������������������
атеисти�����������������������������������������������������������������
)����������������������������������������������������������������
са нелегални. Така църквата предпочита „най-малкото зло” за момента, каквото е усташката власт - още повече, че тя по национален признак е
хърватска, а по религиозен - католическа.
Усташкото правителство е католически фундирано и на тази база двете
институции �����������������������������������������������������������������
се подкрепят в����������������������������������������������������
името на������������������������������������������
общи�������������������������������������
те си��������������������������������
интереси�����������������������
.����������������������
През целия военен период ръководителят на усташката организация и на хърватската държава Анте
Павелич търси подкрепата на църквата и често я получава. В това отношение
той разчита на А. ����������������������������������������������������������
С���������������������������������������������������������
тепина���������������������������������������������������
ц��������������������������������������������������
, който едновременно������������������������������
е авторитетен католически водач и искрен хърватски патриот. Самият висок църковен пост на архиепископа
изисква от него да поддържа официални отношения с усташите и с окупационните власти. Като мощна духовна институция Католическата църква придава легитимност на усташката власт. Това е „брак по сметка” заради многото
общи интереси, но именно това в края на войната „компрометира” църквата в
Хърватия и я подлага на сурови критики десетилетия наред.
В годините на Втората световна война Католическата църква в Хърватия
се оказва в привилигирована позиция и е един вид „държавна” църква.
Свещениците са доволни, че НДХ е католическа държава, както и от влияни�������
ето и
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
позициите, к��������������������������������������������������������
ои������������������������������������������������������
то имат в нея. ���������������������������������������
У��������������������������������������
ст������������������������������������
ашкото������������������������������
движе������������������������
ние���������������������
не �����������������
предприема�������
������
действия против интересите на църквата - не засяга пряко правата и свободите й.
Освен това удърът на усташите върху православието дава по-голям шанс на
Католическата църква да засили своите позиции в региона. Броят на католиците
в НДХ нараства, а материалните богатства на църквата се увеличават. Тя работи
в хърватска национална държава и при хърватска власт, макар и авторитарна.
Затова и клирът официално подкрепя усташкия режим или поне открито не му
се противопоставя.
Усташите не приемат идеологията на либерализма и комунизма, което
се споделя и от църквата. Партизанското движение в НДХ, което се ръководи
от Югославската комунистическа партия, е много силно - особено към края на
войната. Затова Католическата църква не може да се обяви в официална опозиция на усташкия режим – това само би разклатило устоите на държавната власт
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и би засилило борбата на партизаните срещу нея. За католическото духовенство е безспорно, че най-голямата опасност за независимостта на хърватската
държава по време на Втората световна война е възстановяването на Югославия
като бъдеща комунистическа федерация.
Католическата църква обаче не е единна в отношението си към усташкото управление и по този въпрос няма консенсус в нейните среди. Всъщност
църквата в НДХ никога не излиза с обща и официална позиция по политиката на правителството. Степинац няма възможност да определя поведението на
всички епископи - той е само първи между равни, като всеки има право на своя
линия на поведение. Сред католическото духовенство има както примери на сътрудничество, така и на несъгласие с властта. Докато някои представители на
нисшия клир и млади духовници, особено от монашеските ордени от смесените
региони (като францисканците в Херцеговина и южна Далмация), са сред найотявлените поддържници на усташката власт, то епископатът начело с архиепископ Степинац е доста по-резервиран към нея.
В����������������������������������������������������������������������
страна
���������������������������������������������������������������������
като НДХ������������������������������������������������������
, в която живеят��������������������������������������
��������������������������������������������
разнородни���������������������������
�������������������������������������
религиозни общности�������
,������
е ���
повече от необходимо да се осигури свобода на вероизповеданията, за да може да се
гарантира необходимият мир и спокойствие в страната�����������������������
. Отношението на усташ������
ките�����������������������������������������������������������������������
политици към религиозния����������������������������������������������
���������������������������������������������������������
въпрос���������������������������������������
обаче не
��������������������������������
отговаря на хърватските национални интереси. Въпреки че на теория се проповядва, че църквата и държавата
са отделени и не бива да се намесват в работата една на друга и че е нужно да се
даде пълна свобода на вероизповеданията и съвестта в НДХ, това на практика
никога не се реализира��������������������������������������������������������
. Авторитарната
������������������������������������������������������
усташка власт се намесва драстично в духовния живот на страната, а това до голяма степен отблъсква ръководството на
Католическата църква от нея. За Павелич църквата и католицизмът имат значение
само като средство за постигане на националните цели на усташкото движение
и на неговите собствени политически амбиции. По време на войната църквата е
грубо използвана от усташите, а Степинац е принуден да се съобразява с тяхната
власт. Той обаче ясно разграничава „режим” от „държава”. Архиепископът поддържа идеята за независима хърватска държава, в която католицизмът да се разпространява свободно, но е против крайните методи на управление на усташите
и против посегателствата върху духовните свободи в страната.
Католическата църква се стреми към трайно съхраняване на хърватската
държавност, независимост и самостоятелност, но не подкрепя крайната националистическа политика на усташкия режим и колкото повече тази политика
се отдалечава от католическите морални принципи и от общоприетите норми
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в обществото, толкова повече църквата се разграничава от нея. Голяма част от
ръководните й дейци публично осъждат политиката на държавен терор и геноцид срещу нехърватското население на страната (главно сръбско, еврейско
и циганско). Духовенството издига гласа си в защита на всички онези, които са
преследвани от режима на Павелич - без разлика на раса, религия, националност или политически убеждения.
Католическата църква не може да си затвори очите и пред опита да се ликвидира православието в Независимата държава Хърватия, а пречанските сърби,
които са една трета от населението на страната, да се асимилират и претопят, а
тези, които се съпротивяват - да се изгонят извън границите на НДХ или физически да се ликвидират. Клирът остро осъжда насилственото покатоличване и
духовния терор, упражняван върху православното население. Католическата
църква противопоставя своя християнски светоглед на усташизма, като отхвърля всяко насилие и погазване на основните религиозни и човешки права в
Хърватия. Усташите обаче не вземат под внимание призивите на архиепископ
Степинац за помирение между различните общности, които живеят в страната,
и смегчаване на авторитарните методи на управление, и резултатите от тяхната
политика се оказват фатални за съдбата на НДХ.
Духовниците ратуват за независима национална държава, но Хърватия
през 1941-1945 г. не се оказва такава. Нейната свобода и независимост са само
фикция. Католическата църква е единствената официална институция, която не
се примирява с чуждата (германска и италианска) окупация на страната. Тя не изключва Далмация от диоцеза си, т.е. не признава отделянето й от хърватската държава. Епископите протестират публично против жестокостите, извършвани от
италианските власти в тази окупирана хърватска територия и то по време, когато
усташката цензура не допуска да се говори и пише срещу „съюзническа Италия”.
Степинац преценява, че действията на управляващите водят Независимата
държава Хърватия към неизбежен крах и затова е така упорит в противопоставянето си срещу тях. Той е уверен, че опозицията му на режима е в интерес
на хърватската нация. Дори през 1944-1945 г., когато е в „по-добри” официални
отношения с правителството с цел запазването на самостоятелната хърватска
държава, Загребският архиепископ не престава да критикува политиката му в
случаите, когато тя противоречи на хърватските национални интереси.
По време на световния военен конфликт от 1941-1945 г. Католическата
църква преследва национални цели и задачи и се държи национално отговорно.
Ако се сравни усташкият национализъм с този на Католическата църква, ще се
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установи, че последният е не само по-умерен, но е и по-искрен и се радва на
подкрепата на основната част от хърватското население. Докато формацията на
Павелич въплъщава идеята на крайния хърватски национализъм и я налага с
външна помощ по време на войната, то архиепископ Степинац оглавява умерената струя в него, която има много по-дълга история и традиции в хърватското
общество, но за съжаление не играе решаваща роля в събитията по времето на
Втората световна война.
Противоречията на ръководството
��������������������������������������������������
на църквата ������������������������
с режима на Павелич обаче остават скрити за обществеността и официално отношенията между тях не се
прекъсват. Степинац често се изказва против терора в НДХ, но не предприема
ефикасни мерки против него����������������������������������������������
.���������������������������������������������
В това отношение той������������������������
действа твърде дипломатично и то в целия период на войната – от 1941 до 1945 г. Епископатът разбира,
че за да запази мястото и влиянието на църквата в обществото, се налага да не
влиза в остра и открита конфронтация с управляващите. При едно авторитарно
управление, което осъществява жестока разправа с всички опозиционни на режима сили, църквата предпочита да не заема открито враждебна позиция, за да
съхрани себе си и да може да се намесва в защита на преследваните лица или на
цели етнически и религиозни групи в страната. Освен това, усташката цензура
върху католическия печат налага запазването на „позитивния” и „одобрителен”
тон и забранява публикуването на каквито и да е критични материали към правителствената политика.
Като духовна институция в Хърватия Католическата църква няма механизми да се меси по-пряко и по-категорично в управлението на страната. НДХ
не е клерикална държава и клирът не е овладял основните лостове на държавното управление. Затова и протестите на духовенството имат най-вече чисто църковни форми – изразяват се на частни срещи, в меси и проповеди, в резолюции
на епископски конференции и т.н. Църквата не се опитва да предизвиква нито
граждански протести, нито гражданско неподченение в страната, изхождайки
от тежката ситуация в нея – масова несигурност, хаос, беззаконие, сериозен външен натиск и дори окупация. При една такава обстановка, особено комплицирана в Босна и Херцеговина, а също в Далмация и Междумурието, е ясно, че национално отговорната позиция изисква запазването на хърватската държавност,
колкото и слаба да е тя в периода 1941-1945 г.
Католическата църква в Хърватия е подчинена на Ватикана и следва неговата линия на поведение, която също е твърде дипломатична и внимателна
по отношение на усташката власт. Степинац не може да вземе самостоятелно
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решение за открито противопоставяне на наложения с помощта на Хитлер и
Мусолини режим в НДХ. Така хърватските духовници стриктно следват насоките и съветите, идващи от Римската курия, и на практика не проявяват самоинициатива в контактите си с крайнонационалистическата усташка власт.
Въпреки резервите на мнозина църковни дейци към усташкия режим, те
стоят твърдо на позицията за запазване на хърватската държавност. Те са уверени, че създаването на независима Хърватия е позитивно явление и е изцяло в
духа на християнските традиции, макар тя да не е в онзи вид, за който са мечтали.
Мнозинството от тях не приемат диктаторските и германофилските залитания на
усташите, но съществуването на хърватската държава си остава тяхна най-висша
цел. Те не опонират открито и последователно на усташкия режим главно поради
страха от загубатата на националната си държава и от евентуално „сръбско отмъщение”, което би ги сполетяло в рамките на една нова, комунистическа Югославия.
Изправена пред избора – усташка или болшевишка диктатура, Католическата
църква застава твърдо зад идеята за независима Хърватия.
Църквата няма как да бъде доволна от управлението на усташите, но си
дава сметка, че в конкретния исторически момент то е единствено възможното.
Демократизирането на политическия живот по време на войната е нереалистично - политическите партии и организации в страната са забранени още през
1941 г. и техните дейци са подложени на преследване. Така липсата на истинска
политическа опозиция в НДХ поставя Католическата църква в ролята на единствен опонент на авторитарния режим на Павелич.
Престижът на Римокатолическата църква в хърватското общество е толкова голям, че с пренебрежителното си и отчасти враждебно отношение към нея
усташите губят популярност и отблъскват от своята политика голяма част от
хърватските католици. Крайните хърватски националисти се изправят сами срещу една обща, макар и политически неорганизирана опозиция, която по време
на войната се оглавява именно от Католическата църква. Духовенството се чувства длъжно, както по времето на Австро-Унгария и междувоенна Югославия,
да се превърне в реална сила, която да даде своя принос за националното спасение на хърватския народ и за запазване на неговата държава от унищожение.
Макар през 1941-1945 г. църквата да не постига успех в това си начинание, тя
се превръща в символ на хърватската национална идея и в първите следвоенни
години. Католическото духовенство не се примирява с влизането на Хърватия в
новата югославска федерация и продължава да подкрепя борбата на своя народ
за свобода и независимост в условията на новото тоталитарно управление, наложено от Югославската комунистическа партия.
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KATOLIČKA CRKVA I USTAŠKI REŽIM
U HRVATSKOJ (1941- 1945)
Sažetak
Uloga Katoličke crkve kao nacionalne duhovne institucije i zaštitnika hrvatskih
nacionalnih interesa jednako je velika prije i nakon Drugog svjetskog rata. Analiza
djelatnosti koje Crkva obavlja u vremenu između 1941. i 1945. godine pokazuje da se
u situaciji desnog totalitarizma ona maksimalno distancira od ustaškog režima pod
vodstvom Ante Pavelića i ne kompromitira se s ideologijama fašizma i nacizma koje se
u tom periodu šire. Suvremeno razmatranje postojeće izvorne i historiografske građe
dozvoljava uočavanje njezine opozicije u odnosu na krajnje nacionalističku politiku
ustaške organizacije, a istovremeno možemo vidjeti njezinu pozitivnu ulogu u povijesti hrvatskog naroda za vrijeme rata.
Ukoliko se ustaški pokret identificira s nacionalnim ciljevima i zadacima o
stvaranju nezavisne hrvatske države, veliki dio katoličkog klera ga podržava još u razdoblju između dva rata. U travnju 1941. godine Katolička crkva pozdravlja stvaranje
Nezavisne Države Hrvatske ��������������������������������������������������
(�������������������������������������������������
NDH����������������������������������������������
),��������������������������������������������
budući da to pruža mogućnost Hrvatima osloboditi se od srpske dominacije u Jugoslaviji i obnoviti svoj samostalni državni razvoj.
Težnja ka nacionalnom suverenitetu radikalizira katoličko duhovništvo. Neki njegovi
predstavnici ne samo što simpatiziraju s ustaškim pokretom, nego postaju njegovi članovi, ideolozi, propagandisti i sl. Više crkvenih djelatnika „zaraženo je“ hrvatskim nacionalizmom koji je široko rasprostranjen i nametnut u zemlji kao državna ideologija
i politika.
Jedina legalna vlast na hrvatskom području za vrijeme rata je ustaška vlast, stoga duhovništvo mora poštovati njezine pozicije i djelatnosti. Ono razmatra NDH kao
vlastitu nacionalni državu, a njezin politički vrh kao legitimnog predstavnika državne
vlasti. Katolička crkva nema alternativu koju bi mogla podržati u ratnim okolnostima
u Hrvatskoj. Političke stranke u zemlji zabranjene su, a na njezinom teritoriju djeluju
nelegitimne ratne grupe – četnici (koji su pravoslavni) i partizani (koji su većinom
ateisti). Tako kler bira „najmanje zlo“ u tom trenutku, odnosno ustašku vlast – još više
jer je po nacionalnim obilježjima ona hrvatska, a po religijskim – katolička.
Za vrijeme Drugoga svjetskog rata Katolička crkva u Hrvatskoj je istovremeno
u nekoj privilegiranoj poziciji i postaje svojevrsna „državna“ crkva. Ustaška vlast ne
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preuzima mjere protiv nje i ne ugrožava direktno njezina prava i slobode. Osim toga,
udar ustaša na pravoslavlje daje prednost Katoličkoj crkvi i pomaže joj pojačati svoje
pozicije u regiji. Položaj zagrebačkog nadbiskupa koji zauzima Alojzije Stepinac, primorava ga održavati službene veze kako sa ustašama, tako i sa okupacijskim vlastima.
U svojstvu utjecajne duhovne institucije Katolička crkva daje legitimitet ustaškoj vlasti.
To je, međutim, „brak iz računa“ zbog zajedničkih nacionalnih interesa, ali upravo to
nakon rata „kompromitira“ Crkvu u Hrvatskoj i ona je izložena „sirovim kritikama“
nekoliko desetljeća.
Katoličko svećenstvo nije ujedinjeno u odnosu na ustašku vlast. U njegovim sredinama ima slučajeva suradnje, ali istovremeno i slučajeva nesuglasja i opozicije. Dok
su neki predstavnici nižeg klera i mladi duhovnici, pogotovo u monaškim redovima u
mješovitim regijama (kao što su franjevci u Hercegovini i Dalmaciji), među najvećim
podržavateljima ustaške vlasti, s druge strane biskupska konferencija, na čijem čelu je
Alojzije Stepinac, pokazuje veće rezerve prema njoj. Mada se u teoriji ističe da su crkva
i država odvojene jedna od druge i da se daje puna sloboda vjeroispovijesti i savjesti
u NDH-u, to se u praksi nikad nije ostvarilo. Autoritativni ustaški režim se miješa
drastično u crkveni život zemlje i to postaje razlog za distanciranje Katoličke crkve.
Prema Paveliću Crkva i katolicizam imaju značaj jedino kao sredstvo za ostvarivanje
nacionalnih interesa ustaškog pokreta i njegovih vlastitih političkih ambicija.
Stepinac, međutim, jasno razgraničava „režim“ od „države“. On podržava ideju
o nezavisnoj hrvatskoj državi u kojoj bi se katolicizam slobodno širio, ali istovremeno
ne prihvaća krajnju nacionalističku politiku ustaškog režima i koliko se više ta politika
udaljava od katoličkih moralnih principa i općeprihvaćenih društvenih vrijednosti,
toliko se više on distancira od nje. Veliki dio rukovodećih crkvenih djelatnika javno
osuđuje politiku državnog terora i genocida protiv nehrvatskog stanovništva zemlje
(uglavnom srpskog, židovskog i romskog). Duhovništvo daje svoju otvorenu podršku
svima onima koje je Pavelićev režim podložio represijama – bez razlike u odnosu na
rasu, religiju, nacionalnost ili ideološka opredjeljenja.
Katolički svećenici žele nezavisnu hrvatsku državu, ali u periodu 1941-1945.
godine Hrvatska nije takva. Njezina sloboda i nezavisnost su samo fikcija. Katolička
crkva je jedina službena institucija koja se ne miri s tuđom (njemačkom i talijanskom)
okupacijom zemlje. Ona ne isključuje Dalmaciju od njezine dijeceze, odnosno ne
priznaje njezino odvajanje od hrvatske zemlje. Biskupi javno protestiraju protiv
okrutnosti koje je talijanska vlast vršila na tom okupiranom hrvatskom teritoriju,
pogotovo u onom razdoblju kada ustaška cenzura nije dopuštala govoriti i pisati protiv
„savezničke Italije“. Katolička crkva u NDH-u čvrsto podržava hrvatsku državnost
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i nezavisnost. Ako se usporedi ustaški nacionalizam s nacionalizmom duhovništva,
ustanovit će se da je posljednji ne samo umjereniji, nego i iskreniji i raduje se podršci
većine hrvatskog stanovništva. Dok Pavelićeva stranka utjelovljuje ideju krajnjeg
hrvatskog nacionalizma i nameće ju vanjskom podrškom za vrijeme rata, nadbiskup
Stjepinac vodi umjereni pravac koji ima mnogo dulju povijest i tradicije u hrvatskom
društvu, mada nažalost nema presudnu ulogu u događajima za vrijeme Drugog
svjetskog rata.
Nesuglasja između vodstva Crkve i Pavelićeva režima ostaju, međutim, skrivena
od društva, a službeno njihovi odnosi nisu prekinuti. Stepinac pokazuje vrlo diplomatsko
ponašanje u cijelom periodu rata – od 1941 do 1945. godine. On razumijeva da u
situaciji jedne autoritativne uprave koja kažnjava žestoko sve opozicijske snage protiv
režima, Crkva ne mora ulaziti u oštru i otvorenu konfrontaciju s vladajućima kako bi
očuvala svoje mjesto i utjecaj u društvu, te kako bi mogla braniti žrtve i cijele etničke i
vjerske grupe u zemlji.
U ulozi duhovne institucije u Hrvatskoj Katolička crkva ne posjeduje mehanizme
kojima bi direktno utjecala na upravu zemlje. NDH nije klerikalna država i kler je
daleko od osnovnih mehanizama državne uprave. Zato protesti duhovništva imaju
prije svega crkvene oblike – izražavaju se u privatnim susretima, u liturgiji i propovijedi,
u rezolucijama biskupskih konferencija itd. Crkva ne pokušava provocirati niti
građanske prosvjede, niti građanski neposluh u zemlji, imajući u vidu teške okolnosti u
njoj – masovnu nesigurnost, kaos, bezakonje, ozbiljan vanjski pritisak i čak okupaciju.
Partizanski pokret u NDH, koji vodi Komunistička partija Jugoslavije, isto je veoma
jak – posebno pri kraju rata. Službeno deklariranje oporbenog stava sa strane Katoličke
crkve samo bi oslabilo još više temelje državne vlasti i ojačalo bi borbu partizana i
četnika protiv nje. Nesumnjivo je da u takvim složenim okolnostima, pogotovo u Bosni
i Hercegovini, nacionalno odgovorna pozicija traži očuvanje hrvatske nezavisnosti,
bez obzira na njezinu nepotpunost u periodu 1941-1945. godine.
Katolička crkva u Hrvatskoj podčinjena je Vatikanu i prati njegovu liniju
ponašanja koja je isto diplomatična i pažljiva u odnosu na ustašku vlast. Stepinac ne
može donositi samostalne odluke o režimu u NDH koji je bio nametnut uz pomoć
Hitlera i Mussolinija. Hrvatski duhovnici prate strogo savjete i pravce koje dolaze od
strane Rimske kurije i praktično skoro ne pokazuju samostalnu inicijativu u svojim
kontaktima s krajnje nacionalističkom ustaškom vlašću.
Usprkos rezervi većine crkvenih djelatnika u odnosu na ustaški režim, njihov
stav da se hrvatska državnost mora očuvati kategoričan je. Biskupska konferencija ne
prihvaća diktatorska i germanofilska kolebanja ustaša, ali postojanje hrvatske zemlje
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ostaje njezin najviši cilj. Katoličkom duhovništvu je jasno da je najveća opasnost za
budućnost hrvatskog naroda tijekom Drugoga svjetskog rata gubljenje nezavisnosti i
obnavljanje Jugoslavije kao buduće komunističke federacije. Pred izborom – ustaška
ili boljševička diktatura – Katolička crkva čvrsto prihvaća ideju nezavisne Hrvatske.
Prestiž Rimokatoličke crkve u hrvatskom društvu je tako velik da sa svojim
neprijateljskim odnosom prema njoj ustaše gube popularnost, te veliki dio hrvatskih
katolika pokazuje otpor prema ustaškoj politici. Tako su krajnji hrvatski nacionalisti
ostali sami protiv jedne zajedničke, mada politički neorganizirane opozicije koju za
vrijeme rata praktički predvodi upravo Katolička crkva. Duhovništvo, jednako kao
i za vrijeme Austro-Ugarske i međuratne Jugoslavije, osjeća obavezu pretvoriti se u
onu realnu snagu koja može dati svoj doprinos nacionalnom spasu hrvatskog naroda
i očuvanju njegove države od uništenja. Katolički kler se ne miri s ulaskom Hrvatske
u novu jugoslavensku federaciju i nastavlja podržavati borbu svog naroda za slobodu i
nezavisnost u okolnostima nove totalitarne uprave nametnute od Komunističke partije
Jugoslavije.
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CATHOLIC CHURCH AND THE USTASHA
REGIME IN CROATIA (1941- 1945)
Summary in english
The role of the Catholic Church as a national spiritual institution and defender
of Croatian national interests is enormous both before and during the Second
World War. The analysis of the Catholic Church‘s activity in the period 1941-1945
shows that in terms of right-wing totalitarianism it distanced most from the Ustasha
regime, headed by Ante Pavelić and did not discredit itself with the spread at the time
ideologies of fascism and Nazism. The modern interpretation of the available sources
and historiography reveals its opposition to the extreme nationalistic policy of the
Ustasha organization and its positive role in Croatian history during the war.
As far as the Ustasha movement identified itself with the national goals and
objectives for the creation of an independent Croatian state, a great part of the Catholic
clergy supported it already in the interwar period. In April 1941 the Catholic Church
acclaimed the creation of the Independent State of Croatia (ISC) because it gave the
Croats a chance to liberate from the Serbian dominance in Yugoslavia and to restore
their independent state development. The pursuit of national sovereignty radicalized
the Catholic clergy. Some of its representatives not only sympathized with the Ustasha
movement, but even became its members, ideologues, propagandists, etc. Many church
leaders were „contaminated“ by the widespread in the country extreme Croatian
nationalism which was imposed as state ideology and policy.
The only legal authority on Croatian territory during the war was the Ustasha
one, therefore the clergy had to comply with its postulates and actions. The clergy
perceived the ISC as its own nation-state and its political leadership - as a legitimate
representative of the state authority. For the Catholic Church there was no other
alternative it could support in wartime Croatia. Political parties in the country were
banned in 1941 and on its territory acted illegitimate paramilitary formations –
Chetniks (who were Orthodox) and Partisans (a great majority of whom were atheists).
Thus, the clergy preferred „the less evil“, which for the moment was the Ustasha rule
- moreover, it was Croatian along national lines, and Catholic in terms of religion.
Besides, the Catholic Church in Croatia enjoyed a privileged position and
became a kind of a „state“ church in the ISC. The Ustasha government did not take
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actions against it, and did not directly affect its rights and freedoms. Furthermore,
the blow inflicted by the Ustashas on Orthodoxy gave a greater chance to the Catholic
Church to strengthen its positions in the region. The highest ecclesiastical position of
the Zagreb Archbishop Alojzije Stepinac required him to maintain official relations
with both the Ustashas and the occupational authorities. As an influential spiritual
institution the Catholic Church gave legitimacy to the Ustasha government. That was
a „marriage of convenience” because of the common national interests, but after the
war particularly those common grounds would „discredit” the Church in Croatia and
subject it to harsh criticism for decades.
The Catholic clergy was not uniform in its attitude towards the Ustasha
government. There were examples of cooperation but also of dissent and opposition.
While some members of the lower clergy and young clerics, especially those from the
monastic orders of the mixed regions (as Franciscans in Herzegovina and southern
Dalmatia), were among the most outspoken supporters of the Ustasha rule, the
episcopate led by Archbishop Stepinac was quite reserved to it. Although in theory
church and state were separated from each other and in the ISC was declared full
freedom of religion and conscience, that actually never happened in practice. The
authoritarian Ustasha regime intervened dramatically in the spiritual life of the
country and that repelled the leadership of the Catholic Church from it. The Church
and Catholicism were important for Ante Pavelić only as means to achieve the national
objectives of the Ustasha movement and his own political ambitions.
Stepinac, however, clearly distinguished „regime“ from „state“. He supported
the idea of an independent Croatian state, where Catholicism was freely professed,
but did not support the extreme nationalist policy of the Ustasha regime, and the more
it moved away from the Catholic moral principles and the generally accepted norms
in the society, the more he distinguished himself from it. A big part of the leading
clergy members publicly denounced the policy of state terror and genocide against the
non-Croatian population of the country (mainly Serbs, Jews and Gypsies). The clergy
raised its voice in defense of all the people who were persecuted by Pavelić’s regime irrespective of race, religion, nationality or political views.
The Catholic clerics advocated for an independent national state, but in the
period 1941-1945 Croatia did not turn into such. Its freedom and independency were
merely a fiction. The Catholic Church was the only official institution that did not
reconcile with the foreign (German and Italian) occupation of the country. It did not
exclude the Diocese of Dalmatia, i.e. did not recognize its secession from the Croatian
state. The bishops protested publicly against the atrocities committed by the Italian
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authorities in this occupied Croatian territory and that happened at a time when the
Ustasha censorship did not allow anyone to speak and write against „allied Italy.“ The
Catholic Church in ISC strongly supported the Croatian statehood and independence.
And if we compare the Ustasha nationalism to that of the clergy, we will find that the
latter was not only more moderate but also more honest and it enjoyed the support
of the majority of the Croatian population. While the formation of Pavelić expressed
the extreme Croatian nationalism and imposed it with outside help during the war,
Archbishop Stepinac headed the moderate stream in it, which had a much longer
history and tradition in the Croatian society, but unfortunately did not play a decisive
role in the events during the Second World War.
However, the contradictions of the leadership of the church with Paveli�������
ć regime remained hidden to the public and officially the relations between the two official institutions were not interrupted. Stepinac acted quite diplomatically during the
entire wartime period - from 1941 to 1945. He understood that when an authoritarian
government was carrying out a violent retribution against all forces oppositional to
the regime, the church should not enter into an open confrontation with it, in order to
preserve its place and influence in the society and to be able to intervene in defense of
persecuted individuals or whole ethnic and religious groups in the country.
As a spiritual institution in Croatia the Catholic Church had no mechanisms to
interfere directly in the government of the country. The ISC was not a clerical state and
the clergy was kept away from the key government positions. Therefore, the protests
of the clergy found mostly religious forms – they were expressed at private meetings,
in sermons, in resolutions of the Episcopal conferences, etc. The Church did not try to
provoke civil strife or civil disobedience, having in mind the difficult situation in the
country – mass uncertainty, chaos, lawlessness, considerable external pressure, and
even occupation. The Partisan movement in the ISC, which was led by the Yugoslav
Communist Party, was also very strong - especially towards the end of the war. If the
Catholic Church declared itself as a formal opposition to the Ustasha regime that would
only undermine the foundations of the state and strengthen the fight of Partisans and
Chetniks against it. In such a complex situation, especially in Bosnia and Herzegovina,
it was clear that a nationally responsible position required the preservation of Croatian
independence, no matter how incomplete it was in the period 1941-1945.
The Catholic Church in Croatia was subjected to the Vatican and followed its
political line, which was also very diplomatic and careful towards the Ustasha rule.
Stepinac could not take his own decision to openly oppose the regime in the ISC
imposed by Hitler and Mussolini. The Croatian clergy strictly followed the guidelines
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and advices coming from the Roman Curia and in fact did not show self-initiative in
its contacts with the ultra-nationalist Ustasha government.
Despite the reservations of the majority of church leaders to the Ustasha regime,
they stood firmly on the position to preserve the Croatian statehood. The Episcopate
did not accept dictatorship tendencies and pro-German sympathies of the Ustashas,
but the existence of the Croatian state remained their ultimate goal. For the Catholic
clergy it was clear that the greatest danger to the future of the Croatian people was
the loss of independence and the restoration of Yugoslavia as a future Communist
Federation. Faced with the alternative - Ustasha or Bolshevik dictatorship, the Catholic
Church supported the idea of an
 independent Croatia.
The prestige of the Roman Catholic Church in the Croatian society was so great
that with their hostile attitude towards it the Ustashas lost popularity and repelled
the majority of the Croatian Catholics from their policy. The Croatian nationalists
stood alone against one common, although unorganized political opposition, which
was headed precisely by the Catholic Church during the war. As in the time of the
Habsburg Monarchy and interwar Yugoslavia the clergymen felt obliged to become
the real force that could contribute to the national salvation of the Croatian people and
the preservation of its country from destruction. The Catholic clergy could not accept
Croatia‘s entry into the new Yugoslav federation and continued to support the struggle
of its people for freedom and independence in the conditions of the new totalitarian
rule imposed by the Yugoslav Communist Party.
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